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RESUMO
O artigo conta como tema norteador a discussão sobre a área de logística e o papel da embalagem no processo do
fluxo logístico, bem como atrelando a discussão à perspectiva da logística reversa. O objetivo geral deste trabalho
é dialogar sobre o setor de logística e o papel da embalagem. Os objetivos específicos são: discorrer sobre a área
de logística; conceituar a logística reversa; e retratar a importância da embalagem no processo logístico. A
metodologia da pesquisa é uma pesquisa bibliográfica, com autores ligados à área de estudo. Repensar o papel da
logística e da embalagem proporcionam reflexões e novas ações para descortinar na prática as possibilidades de
repensar e ajustar a área de logística com propostas de mudanças nas embalagens dos produtos.
Palavras-chave: Logística. Embalagem. Sustentabilidade.

ABSTRACT
The article has as a guiding theme the discussion about the logistics area and the role of packaging in the logistical
flow process, as well as linking the discussion from the perspective of reverse logistics. The general objective of
this work is to discuss the logistics sector and the role of packaging. The specific objectives are: to talk about the
logistics area; conceptualize reverse logistics; and portray the importance of packaging in the logistical process.
The research methodology is a bibliographical research, with authors linked to the study area. Rethinking the role
of logistics and packaging provide reflections and new actions to unveil in practice the possibilities of rethinking
and adjusting the logistics area with proposals for changes in product packaging.
Keywords: Logistics. Packaging. Sustainability.

INTRODUÇÃO
A proposta do presente artigo é discutir sobre a área de logística com um olhar atento às
embalagens , discorrendo sobre o seu papel e como ela afeta no processo logístico.
A embalagem para área de logística é um fator preponderante para o transporte,
acondicionamento e manutenção de estoques, mas deve ser repensado porque acaba gerando
um aumento significativo de lixo impactando negativamente.
Hoje a sociedade na voz de seus futuros e já consolidados clientes provocam empresas
a repensarem suas ações que giram em torno da redução de lixo gerado no momento da compra
e acaba estando ligada as áreas de logística e logística reversa.
O objetivo geral deste trabalho é dialogar sobre o setor de logística e o papel do
embalamento. Os objetivos específicos são: discorrer sobre a área de logística; conceituar a
logística reversa; e retratar a importância da embalagem no processo logístico.
A metodologia da pesquisa se trata de uma pesquisa bibliográfica, com um levantamento
de autores ligados à área de estudo. A estrutura do artigo conta com a apresentação da área de
logística, passando pela logística reversa e em seguida retratando o papel da embalagem, sendo
conduzida as considerações finais.

3
Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203

A ÁREA DE LOGÍSTICA
A Logística pode assumir papel importante para a gestão de uma empresa, uma vez que
exige um planejamento prévio, execução detalhada e acompanhada ao longo do fluxo desde a
saída de algum produto e/ou mercadoria até a chegada no destino final. A Logística conta com
origens e definições que remontam o traçado da sua história, muito importante para área militar
e o bom desempenho de suas tropas a logística é parte importante para assegurar desde
mantimentos até armamento. Mas, há pensadores ao longo da história que acreditam que a
definição da palavra logística conta com uma conexão grega, alinhado a um pensamento
racional e analítico.
Para o Council of Logistics Management apud Caxito (2011, p. 03) o vocábulo logística
pode ser entendida como,
O processo de planejar, implementar e controlar eficientemente o custo correto, o
fluxo e armazenagem de matérias-primas, estoques durante a produção e produtos
acabados, e as informações relativas a essas atividades, desde o ponto de origem até
o ponto de consumo, com o propósito de atender os requisitos do cliente.

Logística é uma das áreas de gestão fundamental para o sucesso estratégico de um
negócio, uma vez que se dedica ao manuseio, estoque, transporte e movimentação da carga em
tamanhos de lotes variados.
A área de Logística é demandada a todo tempo por outros setores da organização, porque
comprar certo e garantir a entrega com êxito e satisfação para o cliente é fundamental e passa
pela compreensão e atuação dessa área de negócio.
Ballou (2001) afirma que a logística empresarial conta como objeto de estudo a área da
administração no intuito de buscar melhorias nos serviços destinados a distribuição,
movimentação e armazenagem do produto no intuito de facilitar o fluxo de produtos.
Na perspectiva de medir o andamento comum ao processo de gestão logística os autores
Xavier e Corrêa (2013) destacam que é importante checar a disponibilidade, bem como a
demanda; verificar a eficiência do processo; identificar os custos que giram em torno da área
de logística; conferir os dados de emissões e resíduos sólidos frutos dos processos de logística;
obter informações sobre desempenho logístico nos pontos de uso, mensuração de tempo que
envolve na resposta aos clientes, customização de serviços entre outros.
O quadro abaixo é possível compreender o processo de evolução dos sistemas logísticos
através dos olhares dos autores Filho e Berté (2009, p. 32).

Quadro 01: Sinopse da evolução dos sistemas logísticos
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Momento da
história

O que acontece no
ambiente das

Visão
organizacional

Organizações
1950-1960

Foco da
logística

(ênfase)

Busca por escala de Redução de custos
produção (volume). constantes.
Surge o conceito de
Lote Econômico de
Fabricação e de
Compras (LEF e

Gerenciamento dos
inventários
(preocupação com
estoques).

LEC).
1960-1970

Necessidade de Busca de
incremento nas
diferenciação pelo
vendas. Surgem os serviço ao cliente.
primeiros
supermercados
(mudanças radicais
no varejo).

Distribuição física
(visando criar
utilidade espacial).

1970-1980

Primeira “Crise do
Petróleo” (1973).
Movimento de
investimento de
capitais.

Necessidades de
obter lucros para
remunerar os
capitais.

Processos
produtivos, visando
reduzir os tempos
de ciclo
e
minimizando os
estoques em
processo.

1980-1990

Competição
acirrada provocada
pelo crescimento
de participação das
empresas japonesas
no mercado
mundial.

Busca

por

Melhorias nos
processos
produtivos visando
certificação na
qualidade.

Integração

dos

Processos de
compras, produção
e distribuição.
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1990-2000

Incremento da
globalização dos
mercados.

Competição baseada
em rapidez de
resposta.

Processos de
gerenciamento
(visando criar
utilidade temporal).

no Preocupação com
presença local
Processo de
(instalação física
globalização.
próxima aos
principais mercados)
Formulação de
e
alianças nas
cadeias produtivas. Rapidez de

Processos flexíveis
e ágeis.
Implantação de
sistemas logísticos
de resposta rápida.

Terceirização
(outsourcingQuest
ões ambientais.

2000-

Crises

Ampliação dos

respostas.

Conceitos de
responsabilidade
social e
ecológica.
Fonte: (FILHO, BERTÉ, 2009, p. 32).

Ao longo do quadro apresentado é possível compreender os aspectos que marcaram o
processo histórico da área de logística passando pela forte presença da preocupação com os
estoques; depois uma busca pela diferenciação do serviço prestado; em seguida com o foco na
redução de tempo e no enfoque com estoques mais baixos; até chegar à compreensão de que
era o momento de buscar a integração entre os processos de compra, produção e distribuição; e
também buscou aprimorar no tempo de resposta com mais agilidade no papel da eficiência; até
compreender que processos logísticos flexíveis e respostas ágeis são fundamentais para o
sucesso da área logística.
Hoje a área de logística não é mais considerada um departamento e/ou função
organizacional que opera como acessório a área de gestão, em tempos de mudanças bruscas,
agilidade como ‘cartão de visitas’ e constantes interações e transformações com a tecnologia a
área de logística na atualidade opera com olhar estratégico e busca o entendimento e diálogo
com as outras áreas da empresa.
Na seção a seguir será apresentado um dos braços da área Logística – a Logística
Reversa que busca apresentar resoluções e ações ligadas aos impactos gerados pelo lixo
consumido.
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LOGÍSTICA REVERSA
O papel responsável pela área de logística ao longo dos últimos anos exigiu uma
mudança brusca de comportamento no que tange ações sócio responsáveis. Consumo e
ambiente não podem estar em lados opostos, uma vez que cada reação pode afetar
significativamente o lado do meio ambiente.
Para Filho e Berté (2009, p. 57) há pontos imprescindíveis que devem ser levados em
consideração quando se pensa em lixo e reciclagem, são eles:
●
Aumento significativo da separação de resíduos sólidos de difícil degradação
do lixo orgânico;
●
Menor abundância e elevação de preços de matérias- primas;
●
Descarte com maior consciência, exigindo maior esforço por parte dos
sistemas logísticos na elaboração das embalagens.
●

Ballou (2001, p. 384) chama atenção para o grande crescimento de embalagens
descartáveis,
[...] O grande crescimento no emprego de embalagens e produtos descartáveis
evidencia a pouca preocupação com a reciclagem. É geralmente mais
desenvolvimento de canais de retorno, que ainda são menos eficientes do que os canais
de distribuição de produtos. Isto deve mudar, pois (1) o público em geral está ficando
mais consciente do desperdício, (2) a quantidade de resíduo sólido tem aumentado e
(3) a matéria- prima original está ficando mais cara e menos abundante. [...]

Segundo Filho e Berté (2009, p. 63) a logística reversa é,
[...] mais importante que a reutilização de recipientes e reciclagem de materiais de
embalagem, podem ser incluídas na logística reversa:
●
O processamento dos materiais retornados em função de danos, estoques
sazonais, destinação de equipamentos obsoletos (leilões, sucateamento etc.);
●
As atividades de remanufatura e recondicionamento;
●
“Os programas de reciclagem, tratamento de produtos perigosos e a
recuperação do recurso.

O fluxo de logística reverso é complexo e acaba exigindo uma demanda e energia similar
a empregada no processo de logística normal, no entanto a logística reversa deve ser
internalizada nos processos de logística para que o retorno do fluxo de material coletado possa
contar com um aproveitamento de matéria que será reutilizada e colabora para uma diminuição
considerada de matérias primas novas que seriam utilizadas.
Para que a logística reversa seja viável é importante que a lógica da economia de
reciclagem e reuso sejam favoráveis para todos os integrantes e atores que corroboram com o
retorno desses materiais para o fluxo reverso, ou seja deve acontecer um engajamento ativo em
todos os processos de canais logísticos e reversos para que o retorno dos resíduos possam ser
considerados como vantagens para todos os envolvidos, desde o cooperativa que faz a primeira
separação, passando pelo ponto de descarte, chegando ao movimento de impulsionar os
consumidores nesse processo de engajamento e consciência ambiental até os gestores de
empresas que reflitam na prática um posicionamento com ações sócio responsáveis pelo lixo
gerado devido ao consumo de seus produtos.
Xavier e Corrêa (2013, p. 17) refletem sobre definições e posicionamentos entre a
logística verde ou ambiental e a logística reversa:
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A questão ambiental foi sendo percebida, incorporada e gerenciada em paralelo ao
próprio amadurecimento dos conceitos da logística, dando origem ao conceito de
logística verde ou ambiental (do inglês, green logistics), que, muitas vezes, chega a
ser confundido com o conceito de Logística Reversa. No entanto, o conceito de
logística ambiental está muito mais relacionado a atividades logísticas aplicadas à
gestão ambiental, enquanto a Logística Reversa mescla necessidades ambientais e
necessidades de sustentabilidade do negócio.

Em um primeiro momento, os principais componentes ambientais incorporados à gestão
logística foram os aspectos relacionados às emissões atmosféricas e à eficiência energética no
transporte. Eficiência energética, nesse contexto, era compreendida prioritariamente como
consumo eficiente de combustíveis (quanto a volume e tipo).
Mais recentemente, outras abordagens começaram a ser desenvolvidas quanto à
interação entre logística e o meio ambiente, principalmente no que diz respeito à gestão de
resíduos sólidos. “Nesse contexto, surgiu, há não mais de duas décadas, o conceito de Logística
Reversa, adotado por diferentes setores produtivos”.
Com fortes preocupações relacionadas ao quesito meio ambiente, as organizações estão
atentas e verificando com muito mais atenção o tempo de vida de seus produtos e a logística
reversa consegue materializar a preocupação com o meio ambiente atrelada a busca pelo
diferencial competitivo em consonância com o foco econômico empresarial.
Os autores Valle e Souza (2014, p. 09-10) destacam que,
A Logística reversa, em especial, contempla importantes etapas do ciclo de vida, como
reparo e reuso, reciclagem de materiais e componentes, recuperação e destinação final.
É, portanto, uma ferramenta que pode proporcionar importantes ganhos ambientais,
sociais e econômicos, possuindo um papel muito relevante na gestão do ciclo de vida.
A reciclagem, por exemplo, contribui para diminuir a demanda por recursos do
sistema natural, representa inclusão social e fonte de renda para os catadores e
possibilita, ainda, uma diminuição dos custos para o sistema produtivo.

Para compreender a Logística Reversa é importante buscar entendimento nos canais de
distribuição reversos que são divididos em: pós consumo e pós-venda. No pós consumo, a
característica principal é buscar o produto consumido após cumprir o ciclo de vida do produto
após o seu uso. Já no pós-venda o retorno do produto pode estar atrelado a algum problema
e/ou defeito do produto ou pode estar condicionado a uma troca por um outro produto, mas que
para ambos é utilizado o fluxo reverso da logística.
Conforme Filho e Berté (2009, p. 95),
No caso dos bens de pós-venda, estes podem retornar para a cadeia por qualquer uma
das razões já comentadas (reciclagem, correção de defeitos, revalorização) ou podem,
ainda, seguir para um novo ciclo de negócios em mercados secundários, como os
outlets centers, por exemplo.
“No caso dos canais reversos de pós-consumo, os bens podem seguir para novos ciclos
de negócios através dos mercados secundários ou, por fim, para sua destinação final
em aterros sanitários (preparados ou não) conforme sua coleta seja efetuada.

Ao refletir sobre a Logística Reversa é fundamental entender a importância dos 3R’s
(Reciclar, Reutilizar e Remanufatura), pois em cada ‘R’ é possível compreender uma gama de
possibilidades para auxiliar na condução do processo através do lixo gerado após o consumo
dos produtos.
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Caxito (2011, p. 258) apresenta de forma resumida como a logística reversa se relaciona
com o âmbito do negócio: “Proteção ao meio ambiente – uma vez que há aumento de reciclagem
e reutilização de produtos, há uma diminuição de resíduos”;
Diminuição dos custos – retorno de materiais ao ciclo produtivo; Melhora da imagem
da empresa perante o mercado – empresas ambientalmente responsável representam uma forte
publicidade positiva;
Relação custo/benefício vantajosa – apesar dos custos com a estruturação de
uma
logística reversa, os benefícios (ambientais, boa imagem no mercado etc.) são positivos;
Aumento significativo nos lucros da empresa – uma vez bem estruturada a prática de
reutilização de materiais (alumínio, aço, computadores etc.), acarreta na redução de custos de
compra de matéria-prima.
Dessa forma é possível compreender que ações de logística reversa e aumento em zelar
pelo meio ambiente acabam contribuindo para reforçar uma imagem positiva perante a
sociedade como sendo uma empresa atenta e garantindo que suas ações não estão relacionadas
com posturas distorcidas ligadas a poluição do meio ambiente.
Filho e Berté (2009, p. 101) acrescentam que as etapas da reciclagem são:
Coleta: É a atividade de recolhimento dos materiais, nos locais onde são depositados
ou descartados pelos consumidores ou usuários”.
Separação: Atividade de triagem dos materiais por seus tipos (plástico, vidro, metal,
madeira, papel etc.).
Revalorização: Etapa intermediária em que os materiais separados (classificados) são
preparados para serem transformados em novos produtos.
Transformação: É o processamento dos materiais revalorizados para a geração de
novos produtos/insumos destinados a novos ciclos produtivos..

Etapas essas apresentadas pelos autores Filho e Berté (2009) que acabam garantindo o
êxito nos processos incluídos no fluxo de logística reversa. O próprio Caxito (2011) apresenta
que para o sucesso da logística reversa é importante contar com bons controles de entrada;
tempo de ciclo reduzido; processos padronizados e mapeados; sistema de informação; rede de
logística planejada; relações colaborativas; viabilidade; coleta; processamento e reutilização.
Valle e Souza (2014, p. 11) refletem sobre a sociedade e a logística reversa,
A sociedade enfrenta atualmente um grande desafio: conseguir transitar, de maneira
socialmente responsável, para uma organização condizente com o sistema natural que
a suporta. Isso representa um desafio significativo para a forma tradicional de pensar
sobre as atividades sociais e sobre o sistema produtivo. [...] A logística reversa tem
uma importância estratégica neste cenário. Ela envolve fases cruciais no ciclo de vida
de um produto, cujo correto gerenciamento pode acarretar, além dos óbvios ganhos
ambientais, grandes ganhos sociais e econômicos, como a inclusão de catadores, com
geração de emprego e renda. Assim, a logística reversa pode contribuir
significativamente para a migração para uma economia de baixo carbono, eficiente
em uso de recursos e socialmente inclusiva.

Para o processo de logística reverso lograr êxito além de planejamento é fundamental
rever velhos modelos e posicionamentos. Imaginem como seria o processo de logística reverso
se houvesse uma adequação ou até mesmo uma mudança no processo de embalagem? Dessa
forma, o papel da embalagem na área de logística será discutido na seção a seguir.
O PAPEL DA EMBALAGEM
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Embalar para alguns significa o simples ato de envolver um conteúdo, produto e/ou algo
similar, no entanto para outros embalar pode transmitir uma extensão e concepção da marca de
um produto. Mas, há quem diga também que as embalagens estão sendo um grande ‘vilão’ para
o meio ambiente, por algumas empresas não cuidarem do descarte correto e muitas delas
acabarem após o consumo servindo de lixo acumulado no meio ambiente.
Para Ballou (2001, p. 196) no quesito embalagens há alguns tipos e características
particulares que é apresentada no quadro abaixo:
Quadro 02: Tipos de embalagens

Tipos de embalagem

Característica

Para o consumidor

Principal meio de informar ao cliente sobre
características e vantagens do produto. Promove a
marca como um anúncio.

Para proteção

Permitir o transporte com segurança do produto no
processo de manuseio.

Para aumentar eficiência da
distribuição

O questionamento que deve ser feito é em torno de
como a embalagem afeta a eficiência do manuseio,
armazenagem e movimentação do produto?

Fonte: (AUTORA, 2019 com base nas informações extraídas por BALLOU, 2001, p. 196-197)

No quadro retratado acima o autor Ballou (2001) retrata um olhar com nenhuma
preocupação com o meio ambiente, mais especificamente a figura do consumidor não é
apresentada como um autor que cobra um posicionamento ativo e reflexivo sobre o que eles
consome e quanto isso impacta ao meio ambiente como um todo.
Ballou (2001) apresenta os objetivos importantes para o embalamento que são
apresentados na tabela abaixo:
Quadro 03: Objetivos do embalamento

Facilitar manuseio e armazenagem.
Promover melhor utilização do equipamento de transporte.
Proteger o produto.
Promover a venda do produto.
Alterar a densidade do produto
Facilitar o uso do produto.
Prover valor de reutilização para o consumidor.
Fonte: (AUTORA, 2020 com base nas informações extraídas por BALLOU, 2001, p. 103-104)
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Através do quadro apresentado com os objetivos do embalamento as preocupações
habituais para a escolha da embalagem giram em torno de atender a área logística desde o
processo de manuseio e armazenamento até chegar no momento de transportar essas
embalagens com a maior proteção possível para que não haja qualquer prejuízo ao produto.
Para Ballou (2001, p. 104),
A embalagem significa custo adicional para a firma. Esse custo é compensado na
forma de fretes e custos de estoque menores, além de menor número de quebras. O
profissional de logística balanceia esses custos, trabalhando em conjunto com vendas
e engenharia para atender a todos os objetivos do embalamento.

A embalagem pode assumir muitas funções ao longo do fluxo logístico, muitas vezes
por isso a embalagem acaba ocupando um destaque que não é meramente estético e/ou
comercial, lógico que ambas as características devem fazer parte no processo de escolha para
qual tipo de embalamento será utilizado.
Leite (2003) apud Filho e Berté (2009, p. 105) retrata algumas características
marcantes das embalagens, que são: primárias ou contentores, embalagens secundárias,
embalagens terciárias ou unitizadoras
Embalagens primárias ou contentores: São as que estão em contato direto com o
produto, com as quais os clientes têm contato no momento da utilização ou consumo
do produto”. [...]
Embalagens secundárias ou de comercialização: Geralmente são utilizadas para
reunir certo número de unidades de embalagens primárias, adaptando o produto à
comercialização de seus múltiplos, ao transporte e à distribuição física. [...]
Embalagens terciárias ou unitizadoras: São embalagens que reúnem múltiplos de
embalagens secundárias para facilitar sua movimentação, armazenagem
e
transporte, quando da distribuição de produtos. São utilizados como embalagens
unitizadoras os paletes ou estrados, racks especiais, caixas diversas (de materiais
diversos), contêineres etc. [...]. (grifo nosso).

Ao refletir sobre as particularidades apresentadas pelos autores acima é possível
compreender que a escolha de qual embalagem utilizar irá impactar em todo o processo que um
determinado produto irá enfrentar no processo do fluxo logístico, pois no momento de estocar,
movimentação de uma determinada carga, passando pelo transporte até chegar no ponto de
destinação final e até mesmo nos lares dos consumidores as embalagens serão aliadas para
assegurar a integridade e não violação do conteúdo de um determinado produto, além de
informações fundamentais, como: composição química, lote de fabricação, validade,
informações sobre serviço de atendimento ao consumidor entre outras informações que podem
fazer parte das embalagens.
Há também outras famílias de embalagens retratadas por Filho e Berté (2009, p. 104)
que são as embalagens descartáveis e retornáveis
Embalagens descartáveis são aquelas que chegam ao usuário ou ao consumidor final
e são descartadas imediatamente após o uso ou consumo do produto que elas contêm,
sendo destinadas ao lixo, podendo ou não ser recicladas, dependendo da existência de
sistemas de coleta seletiva ou diferenciada.
Por outro lado, as embalagens retornáveis são aquelas que podem ser reutilizadas [...].

É possível também encontrar no mercado exemplos de embalagens retornáveis de
madeira (compensado) - Caixa, o contêiner retornável (plástico) colapsível
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– Unipac e embalagem colapsável (madeira) – Caixa Mática segundo Filho e Berté
(2009). No momento em que o plástico como embalagem é considerado um grande poluidor a
opção de uso de embalagens retornáveis de madeira possibilita uma vida útil maior.
As características apresentadas na embalagem retornável de madeira (compensado) –
Caixa segundo Moura e Banzato (1997) apud Filho e Berté (2009, p. 108) são:
requer investimento e, portanto, capital adicional; ocupa o mesmo espaço quando
vazia ou cheia ou, então, como opção mais prática, é desmontável ou colapsível;
implica custo de transporte para retorno; requer controles de expedição e recebimento;
exige documentação fiscal para seu transporte; requer manutenção e conservação
constante; é obrigatório, por força de lei, que a empresa a identifique com seu nome e
numeração sequencial, para fins de controle.

Não é porque a embalagem é retornável que a mesma é infinita, como foi possível
verificar na fala dos autores acima ao optar por embalagens retornáveis é possível retardar o
descarte precoce da embalagem utilizada e com essa atitude se faz presente alguns métodos de
conservação para que seu constante uso possa ser mantido respeitando as condições de usos,
documentação exigida e controle no processo de manutenção e conservação.
Andef (2009) apud Filho e Berté (2009, p. 117) chamam a atenção para as embalagens
laváveis e não laváveis,
Embalagens laváveis apresentam como característica serem "rígidas'' (plástica,
metálicas e de vidro que acondicionam formulações líquidas de agrotóxicos para
serem diluídas em água (de acordo com a norma técnica NBR-13.968).
Embalagens não laváveis caracterizam-se por serem flexíveis; bem como aquelas,
que, embora rígidas, se diferenciam por não utilizarem “água como veículo de
pulverização”. Incluem-se nesta definição as embalagens secundárias não
contaminadas rígidas ou flexíveis.

A opção por integrar uma embalagem lavável ou não lavável pode influenciar todo
pensamento logístico e também de buscar ações na área da logística reversa, uma vez que há
materiais que facilmente servirão de base para o processo de reciclagem e/ou reuso. Mas,
porque no processo de escolha de embalagens promover a discussão de quais impactos serão
gerados a partir de embalagens com materiais que poluem e que dificultam o processo de serem
absorvidos pelo meio ambiente.
Embalagens assumem alguns papéis para que possam favorecer o manuseio, promoção
e transporte do conteúdo, no entanto é fundamental olhar com atenção a presença, volume e
como essas embalagens estão sendo descartadas ou o quanto elas poderiam ser novamente
utilizadas no processo de embalamento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Logística mostrou o quão importante é se debruçar sobre o movimento das cargas, o
transporte dos lotes, o manuseio dos estoques a fim de equacionar um tempo justo para o
recebimento da entrega por parte do cliente final, mas também ao longo do tempo trouxe para
discussões a concepção da logística reversa como sendo um olhar atento no momento que o
cliente consumiu um determinado produto ou até mesmo exija que o mesmo produto retorne ao
fluxo logístico por algum motivo de troca e/ou devolução (pós venda).
Tanto para a logística como a para a logística reversa a embalagem é fundamental, uma
vez que para a área de logística a embalagem pode assumir grande impacto no processo de
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transporte e também servir de comunicação para os seus possíveis clientes por apresentar
informações detalhadas sobre instrução, componentes, lotes de fabricação, validade entre
outros. A embalagem para a logística reversa deve ser repensada no processo de um provável
retorno do produto, mas também está sendo objeto de revisões para diminuir os impactos
negativos gerados pelo lixo desenfreado de muitas embalagens que produtos unitários acabam
consumindo.
Hoje com movimentos que buscam respostas ligadas ao consumo que estejam em
consonância com as questões ambientais as área de logística e logística reversa acabam
proporcionando reflexões e projetos que mobilizam fábricas, empresas terceirizadas, posto de
entregas de materiais que serão descartados e na sequência reciclados e também auxiliando no
processo de consciência sustentável por parte dos consumidores que de algum modo escolhem
ou optam por uma marca que tenha atenção, cuidado e ações na prática para equacionar de
forma sustentável o acúmulo de lixo gerado.
Há um tempo atrás muitas empresas não percebiam o quão importante são as ações para
mitigar os impactos gerados pelos lixos de suas próprias produções, no entanto hoje os
consumidores estão mais conscientes do que consomem e acabam cobrando um posicionamento
sócio responsável das marcas o que leva a uma série de projetos ligados as área de logística e
logística reversa e algumas revendo o excesso de embalamento e outras até optando por não
utilizar as embalagens.
Por ser uma discussão atual e constante de um mundo que está atento e que ao mesmo
tempo cobra posicionamento mais engajados de suas marcas essa reflexão não se esgota neste
trabalho e muito menos com essa perspectiva, pois há e haverá outros olhares e reflexões
fundamentais para retratar e refletir sobre opções sustentáveis atrelando as áreas e setores da
empresa atuante e conectada com todas essas transformações que o mundo está vivenciando.
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RESUMO
O artigo tem por objetivo analisar a constituição do ativo fiscal diferido pelas empresas e a importância da análise
jurídica prévia ao encaminhamento às instâncias decisórias, notadamente considerando a mitigação dos riscos
inerentes à responsabilização da pessoa jurídica e dos gestores. O entendimento de que os advogados que
assessoram as empresas na seara financeira devem dominar conceitos e leitura de balanços, encontra-se cada vez
mais sedimentado entre os meios contábeis e jurídicos, inserindo-se no rol de boas práticas de gestão.
Palavras-chave: Ativo fiscal diferido. Jurídico. Contabilidade. Riscos.

ABSTRACT
The objective is to analyze the constitution of the tax assets deferred by the companies and the importance of the
legal analysis prior to referral to the decision-making bodies, notably considering the mitigation of the risks
inherent in accountability of the legal entity and managers. The understanding that lawyers who advise companies
in the Financial Seara must master concepts and reading of balance sheets is increasingly settled among accounting
and legal means, inserting in the role of good management practices.
Key-words: Deferred taxes assets. Legal. Accounting. Risks.

ABSTRACTO
El artículo tiene como objetivo analizar la constitución de los activos por impuestos diferidos por parte de las
empresas y la importancia del análisis legal previo a la remisión a los órganos de decisión, considerando
especialmente la mitigación de los riesgos inherentes a la responsabilidad de la persona jurídica y los
administradores. El entendimiento de que los abogados que asesoran a empresas en el área financiera deben
dominar conceptos y leer balances está cada vez más establecido entre los círculos contables y legales, siendo
incluidos en la lista de buenas prácticas de gestión.
Palabras: Los activos por impuestos diferidos. Legal. Contabilidad. Gestión de riesgos.

INTRODUÇÃO
A análise jurídica quanto às questões contábeis das empresas não é matéria comumente
lecionada nas faculdades de Direito, nem mesmo há obras jurídicas em quantidade razoável que
estejam acessíveis sobre aspectos que constituem muitas vezes o cotidiano dos advogados que
atuam em empresas, seja ela pública ou privada.

14
Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203

No outro espectro, RIBEIRO assinala que o contador moderno não pode dispensar o
correto conhecimento científico sobre as regras de interpretação das leis, pois o “ Contador
moderno” também trabalha com o Direito, observadas as proporções aplicáveis, de modo que
compete àquele, assim como ao advogado, “o dever de interpretar de maneira lógica e
sistemática a legislação específica em que está operando, a fim de poder registrar e controlar
os elementos que compõem o patrimônio da entidade em que atua”, assim como tornar
acessível os dados de modo científico e consistente.
Um dos temas nos quais verificamos a interseção entre o Direito e a Contabilidade é a
denominada constituição de ativo fiscal diferido, caracterizado pela contabilização de valores
de Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a recuperar
em períodos futuros.
Trata-se de tema relevante para a disponibilidade financeira das empresas e que se
espraia no âmbito do Direito Tributário, Direito Empresarial, além da própria Contabilidade,
dentre outros aspectos, mas que, submetido aos órgãos gestores para deliberação, requer a
análise jurídica, para a verificação da presença dos requisitos formais estabelecidos na
legislação, para que possa deliberar.
A análise jurídica, por certo, não poderá adentrar-se em matéria que não esteja
compreendida na atribuição, nem na expertise da Contabilidade, mas, no que couber à seara
jurídica caberá a manifestação técnica, para respaldar as instâncias internas no processo
decisório.
Este artigo tem por objeto a apresentação de uma proposta de aspectos que podem ser
aferidos pela área jurídica, no processo relativo à constituição do ativo fiscal diferido nas
empresas, para mitigar os riscos de equívocos ou práticas indevidas na sua constituição.
ATIVO FISCAL DIFERIDO
O ativo fiscal diferido é definido por CLAUDIO WASSERMAN como um benefício
fiscal futuro, constituído por valores dos quais serão provavelmente descontados o imposto de
renda a ser pago, se o “seu reconhecimento for em razão de lucro tributável futuro, ou um direito
a restituição, que dependerá de eventos futuros”, caso o ativo fiscal diferido tenha sido
registrado para a recuperação de imposto pago anteriormente.
O “Ativo Fiscal Diferido” foi regulamentado na deliberação da Comissão de Valores
Mobiliários n. 273, de 20/08/1998, cujo objetivo seria “normatizar o tratamento contábil do
imposto de renda e da contribuição social das entidades”, assim estabelecendo:
Seu aspecto principal é a contabilização das conseqüências fiscais atuais e futuras
decorrentes de:
(a) recuperação ou liquidação futura do valor contábil de ativos ou passivos
reconhecidos no balanço patrimonial da entidade;
(b) transações e outros eventos do período que são reconhecidos nas demonstrações
contábeis da entidade.

Os “ativos fiscais diferidos” constituem os valores do imposto de renda e da
contribuição social a recuperar em períodos futuros, com relação a: (a) diferenças temporárias
dedutíveis; (b) compensação futura de prejuízos fiscais não utilizados, conforme estabeleceu o
Conselho Federal de Contabilidade, na NBC T 19.2, item. 19.2.2.6..
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A CONSTITUIÇÃO DO ATIVO FISCAL DIFERIDO
A deliberação da CVM n. 273/98 permite a verificação dos procedimentos contábeis
aplicáveis:
002 A contabilização de um ativo ou passivo enseja que a recuperação ou liquidação
de seus valores possa produzir alterações nas futuras apurações de imposto de renda
e contribuição social, através da sua dedutibilidade ou tributação. Nessa circunstância,
este pronunciamento determina que a entidade reconheça, com certas exceções, esse
impacto fiscal através da contabilização de um passivo ou ativo fiscal diferido, no
período em que tais diferenças surgirem.
003 Este pronunciamento determina que a entidade registre contabilmente os efeitos
fiscais de suas transações e outros eventos no mesmo período contábil que registrar
essas transações e os outros eventos. Adicionalmente, quando as transações e outros
eventos forem reconhecidos na demonstração do resultado, todos os efeitos fiscais
correspondentes também serão reconhecidos na demonstração do resultado. Quando
contabilizados diretamente no patrimônio líquido, a contabilização dos efeitos fiscais
também será no patrimônio líquido. Este pronunciamento trata também do
reconhecimento de ativos fiscais diferidos decorrentes de prejuízos ou créditos fiscais
não utilizados, da apresentação do imposto de renda e da contribuição social nas
demonstrações contábeis e da divulgação de informações sobre tais impostos.
004 O ativo fiscal diferido decorrente de prejuízos fiscais de imposto de renda e bases
negativas de contribuição social deve ser reconhecido, total ou parcialmente, desde
que a entidade tenha histórico de rentabilidade, acompanhado da expectativa
fundamentada dessa rentabilidade por prazo que considere o limite máximo de
compensação permitido pela legislação.

A referida deliberação prevê expressamente que não há previsão do momento, nem da
forma em relação a qual a entidade deverá contabilizar os efeitos fiscais de dividendos. Paulo
Henrique Pêgas, a respeito do prejuízo fiscal, observa que:
Não existe limitação de prazo para a compensação de prejuízos fiscais. Assim, as
empresas poderão compensar prejuízos sem preocupação com a prescrição. Até o ano
de 1994 havia a limitação de compensação de prejuízos fiscais em quatro anos, porém
sem o limite de 30% que vigora desde 1995.
Sem dúvida, essa foi uma das alterações mais polêmicas da legislação fiscal. Na
prática, o que o Fisco está fazendo é tributar, em alguns casos, o patrimônio das
entidades, o que foge do fato gerador do imposto de renda.

O art. 250 do Decreto-Lei n. 3000, de 26/03/1999, por sua vez, prevê que, na
determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do período de apuração:
III - o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a
compensação a trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões
previstas neste Decreto, desde que a pessoa jurídica mantenha os livros e documentos,
exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do prejuízo fiscal utilizado para
compensação, observado o disposto nos arts. 509 a 515 (Lei nº 9.065, de 1995, art. 15
e parágrafo único).

Conforme é observado na análise intitulada “Tributos sobre o lucro: alguns aspectos
críticos”, emitido pela KPMG, reproduzindo o teor de parte do CPC 32, o reconhecimento dos
ativos fiscais diferidos requer uma análise acurada quanto às perspectivas efetivas de lucros a
serem auferidos:
Em tais circunstâncias, o ativo fiscal diferido é reconhecido no período em que surgem
as diferenças temporárias dedutíveis, exceto quando da existência de histórico de
prejuízos recentes, conforme abaixo.
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Os critérios para reconhecer ativos fiscais diferidos advindos do registro de prejuízos
fiscais e créditos fiscais são os mesmos para reconhecer ativos fiscais diferidos
advindos de diferenças temporárias dedutíveis. Entretanto, a existência de prejuízos
fiscais não utilizados é uma forte evidência de que futuros lucros tributáveis podem
não estar disponíveis. Diante deste cenário, se a entidade tem um histórico de perdas
recentes, ela:
Deve reconhecer ativo fiscal diferido advindo de prejuízos fiscais ou créditos fiscais
somente na medida em que tenha diferenças temporárias tributáveis (IR diferido
passivo), suficientes, ou seja, em nossa visão, no caso brasileiro e considerando a
legislação atual, limitado a 30% do valor do IR diferido passivo contabilizado.
ou
Existem outras evidências convincentes de que haverá disponibilidade de lucro
tributável para compensação futura dos prejuízos fiscais ou créditos fiscais não
utilizados.

O ativo fiscal diferido, conforme prevê o CPC 32, deve ser objeto de reconhecimento
para o “registro de prejuízos fiscais não utilizados e créditos fiscais não utilizados em que seja
provável que estarão disponíveis lucros tributáveis futuros contra os quais os prejuízos fiscais
não utilizados e créditos fiscais não utilizados possam ser utilizados”.
Na hipótese da não existência de elementos que permitam concluir pela
disponibilidade de lucro tributável contra o qual os prejuízos fiscais ou créditos fiscais não
utilizados possam ser usados, o ativo fiscal diferido não deve ser instrumentalizado, conforme
prevê expressamente o item 36 do CPC 32.
Por outro lado, a reavaliação dos ativos fiscais diferidos não reconhecidos deve ser
realizada constantemente, o que somente pode ser realizado se há probabilidade de que existam
lucros tributáveis futuramente, permitindo que o ativo fiscal diferido seja recuperado, conforme
prevê o item 37 do CPC 32.
A mensuração dos valores a serem considerados como ativos e passivos fiscais
diferidos encontra-se regulada nos itens 46 e seguintes do CPC 32, sendo de se destacar que
esses são definidos tendo por fundamento os efeitos que a entidade espera, no final do período
reportado, recuperar ou liquidar em relação ao valor contábil de seus ativos e passivos.
O tema relativo ao “ativo fiscal diferido”, por outro lado, na compreensão de parte da
doutrina contábil, encontra-se inserido no debate do gerenciamento da contabilidade,
notadamente no que se refere ao planejamento tributário, sendo referido no CPC 32 como
“ações que a entidade pode tomar a fim de criar ou aumentar o lucro tributável em período
específico antes da expiração do prazo de utilização de prejuízo fiscal ou compensação de
crédito fiscal”.
Conforme observa Paulo Henrique Pêgas, a respeito do crédito decorrente dos
prejuízos fiscais, trata-se de uma das modalidades disponíveis de constituição do crédito
tributário diferido, que se dá mediante a aplicação das alíquotas de IR sobre os prejuízos fiscais,
a depender da expectativa da recuperação dos próximos anos. Observa o autor:
No crédito tributário diferido sobre adições temporárias, o valor normalmente
representa um pagamento antecipado de IR.
Já no crédito tributário diferido sobre prejuízos fiscais, o IR não foi pago
antecipadamente. Porém, o registro refere-se ao “direito” de reduzir o IR a Pagar no
ano seguinte.
Mas o direito de reduzir o IR a Pagar nos anos seguintes, quando apurar lucro,
independe do registro contábil do crédito tributário diferido sobre prejuízos fiscais. O
Fisco aceitará a compensação, mesmo sem o registro contábil do IR Diferido. O
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assunto é totalmente contábil, apesar de envolver conhecimentos de legislação
tributária.

O referido autor registra ainda que a finalidade de registrar o crédito fiscal repousa na
garantia de maior coerência nas demonstrações contábeis, sem vinculação direta com as
exigências fiscais. Observa ainda o autor que não se trata de uma medida exclusiva de criação
brasileira, mas de uma exigência mundial, objeto de regulamentação no IAS (que regulamenta
as práticas contábeis internacionais) n. 12 e no SFAS (que regulamenta as práticas contábeis
nos Estados Unidos) 109. O Pronunciamento n. 32 do CPC, na verdade, seria mera ratificação
do IAS n. 12, integrando definitivamente a contabilidade brasileira com as normas
internacionais. Posteriormente, a CVM, através da Deliberação CVM n. 599/09, revogando
automaticamente a Deliberação n. 273/98, teria confirmado o CPC 32.
Desse modo, verifica-se que, uma vez preenchidos os requisitos normativos das
empresas e da legislação, o procedimento proposto pode ser efetuado, encontrando-se em
consonância com as práticas contábeis estabelecidas.
Conforme observam Sandra Figueiredo e Paulo Cesar Caggiano, sob o ponto de vista
gerencial, a finalidade da informação contábil é viabilizar a organização a atingir o seu objetivo,
de modo que se verifica a relevância da correção das informações contábeis de controle para
que essa finalidade seja alcançada.
Assim, o sistema contábil fornece aos gestores e aos usuários externos a visão geral da
organização, constituindo vínculo entre os diversos sistemas de informação – como marketing,
recursos humanos etc. No sistema contábil, as informações são veiculadas em termos
financeiros, tornando possível o desenvolvimento de uma estratégia para que sejam alcançados
os objetivos da organização. Destacam ainda os autores:
A operacionalização de um sistema de informação contábil na gestão econômica,
levando em conta a necessidade de diferentes saídas de informação, é formada por um
banco de dados constituído dos arquivos de contabilidade formal, ajustados ou
incrementados por dados e informações que serão comunicados internamente, de
tratados sobre conceitos de mensuração e métodos de identificação e de receitas e
custos mais adequados.

Nesse quadro, o planejamento tributário se insere como uma forma de organização dos
empreendimentos econômico-mercantis das empresas, através do uso de estruturas legítimas e
formas jurídicas aptas a impedir a concretização das hipóteses legais de incidências tributárias
ou, ao menos, de “fazer com que suas respectivas materialidades ocorram na medida ou no
tempo que lhes sejam mais propícios”.
O planejamento tributário, por outro lado, revela-se primordial no contexto de uma
economia na qual se verifica elevado ônus fiscal incidente em amplo espectro de negócios. Não
bastasse esse aspecto, trata-se de conhecimento notório a complexidade, refinamento,
alternância e versatilidade da legislação existente.
O procedimento sob a análise jurídica deve encontrar-se dentro do que foi estabelecido
nas Normas Contábeis para Auditoria Contábil, no item 19.2.1. – Procedimentos Contábeis
Aplicáveis, que provém da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC n. 998, de
21/05/2004.
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A regulamentação contábil sob os itens 19.2.3.8, 19.2.3.9 e 19.2.3.10 estabelecem a
necessidade de evidências de lucro futuro tributável, que devem ser devidamente
fundamentadas e evidenciadas na escrita contábil, assim como nos esclarecimentos que a
instruírem, para que possam ser analisadas inclusive por aqueles que não detém os
conhecimentos contábeis, especialmente considerando-se que as empresas procuram
estabelecer diversas instâncias, também para uma melhor governança, cabendo o
aproveitamento das diversas expertises, sem prejuízo, por certo, do aspecto técnico.
A leitura da regulamentação acima referida prevê como necessária a aprovação pelo
Conselho Fiscal e pelos órgãos de administração da empresa previamente ao procedimento a
ser executado pelo contabilista.
Importa salientar o disposto no item 19.2.3.2 que estabelece que o valor contábil do
ativo fiscal diferido deve ser revisto de forma periódica, cabendo à entidade reduzi-lo ou
extingui-lo caso não se confirme o lucro tributável.
No entanto, alguns aspectos ainda devem ser considerados, quanto aos registros
contábeis do ativo, de modo que os valores devem ser mantidos atualizados, conforme
determinam os itens 19.2.3.25 e 19.2.3.26:
19.2.3.25 – O valor contábil dos ativos e passivos fiscais diferidos pode mudar, mesmo
que não se altere o valor das diferenças temporárias correlatas.
19.2.3.26 – Isso pode ocorrer como resultado de:
a) mudanças nas alíquotas ou na legislação fiscal;
b) reconsideração da possibilidade de recuperação do ativo fiscal diferido;
c) mudança na maneira pela qual se espera recuperar um ativo.

Os procedimentos relativos à classificação dos ativos e passivos fiscais diferidos
devem observar os termos dos itens 19.2.4.3. e 19.2.4.5:
19.2.4.3 – O ativo ou passivo fiscal diferido deve ser classificado destacadamente no
realizável ou exigível a longo prazo e transferido para o circulante no momento
apropriado, mas sempre identificando tratar-se de item fiscal diferido.
Divulgação
19.2.4.5 – As demonstrações contábeis e/ou as notas devem conter, quando relevantes,
informações evidenciando:
a) montante dos tributos sobre lucros corrente e diferido, registrados no resultado,
patrimônio líquido, ativo e passivo;
b) natureza, fundamento e estimativa de realização das parcelas do ativo fiscal
diferido, discriminadas ano a ano para os primeiros cinco anos e, a partir daí,
agrupadas em períodos máximos de três anos, inclusive para a parcela do ativo fiscal
diferido não registrada que ultrapassar o prazo de realização de dez anos;
c) efeitos decorrentes de eventual alteração na expectativa de realização do ativo fiscal
diferido e respectivos fundamentos;
d) efeitos no ativo, passivo, resultado e patrimônio líquido, decorrentes de ajustes por
alteração de alíquotas ou por mudança na expectativa de realização ou liquidação dos
ativos ou passivos diferidos;
e) montante das diferenças temporárias e dos prejuízos fiscais não utilizados para os
quais não se reconheceu contabilmente um ativo fiscal diferido, com a indicação do
valor dos tributos que não se qualificaram para esse reconhecimento;
f) conciliação entre o valor debitado ou creditado ao resultado antes dos tributos sobre
os lucros, considerando as alíquotas aplicáveis, às quais devem ser divulgadas com as
respectivas bases de cálculo;
g) natureza e montante de ativos cuja base fiscal seja inferior ao seu valor contábil;
h) no caso de reorganização societária, descrição das ações administrativas que
contribuirão para a realização futura do ativo fiscal diferido.
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Importa salientar que a tributação de antecipação de compensação fiscal não encontra
fundamento, na medida em que não se verifica acréscimo patrimonial na operação, mas tão
somente o equilíbrio entre ativos e passivos, conforme entendimento da 2ª Câmara da 1ª Turma
Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (Carf), no
Processo n. 13502.720796/201415, Acórdão n. 1201-001.826.
A ANÁLISE JURÍDICA
Os advogados das empresas que atuam na assessoria jurídica das áreas financeiras das
empresas, nos termos do art. 1º, inc. I do Estatuto da Ordem dos Advogados devem exercer
suas atividades no sentido de ver presentes os requisitos não apenas legais, mas regulamentares,
de forma detalhada e clara, de modo que o setor contábil manifeste-se esclarecendo os aspectos
exigidos pela legislação.
O art. 2º, parágrafo 1º e o art. 18, caput do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
prevê expressamente que, mesmo no exercício privado, o advogado exerce função social e que
deve ser respeitada sua isenção técnica e independência profissional.
Assim, para que possa manifestar-se tecnicamente deve possuir os instrumentos e
dados necessários nesse sentido. O processo submetido à análise jurídica, portanto, deve estar
instruído com as informações que comprovem a observância dos requisitos legais, para que a
verificação possa ser efetuada de forma efetiva.
LUCAS VIEIRA relaciona alguns aspectos relevantes a serem considerados, para que
seja estabelecida uma parceria entre os escritórios de contabilidade e de advocacia, dos quais
cabe observar, especialmente em relação à atuação no caso de advogados de empresa: (i) a
realização de atividades jurídicas por contadores pode conter erros que prejudicaram sua
atuação; (ii) atuação responsável do contador e do advogado, cientes de suas respectivas
responsabilidades e atribuições; (iii) otimização da sinergia entre os departamentos, que
necessitam frequente comunicação.
No entanto, há entendimento de que se pode falar em um Direito Contábil e que os
advogados que atuam junto às empresas devem se preparar para compreender a estrutura
financeira das companhias para que possam efetuar as conclusões jurídicas pertinentes à sua
atividade, conforme preconiza CARLOS LOBO. O autor esclarece que, primeiramente, deve
ser desenvolvida a capacidade de leitura da linguagem contábil, pela qual é expressa o segmento
financeiro dos fatos jurídicos que se dão no curso do funcionamento das empresas.
Observa ainda o autor:
Evidentemente, não se preconiza que o jurista seja capaz de realizar escrituração
contábil. Basta saber ler a escrita contábil, a ponto de conhecer adequadamente os
fatos por ela descritos, sobre os quais exercerá o seu raciocínio jurídico. (...) Para esse
efeito, muito mais do que aprender a técnica contábil, é útil estudar os conceitos com
a necessária profundidade.

A necessidade de compreensão de conceitos contábeis faz-se presente também na
atuação dos advogados que atuam em procuradorias, quando analisam as manifestações
técnicas relativas às empresas nas quais o Poder Executivo ao qual a procuradoria encontra-se
vinculada, conforme verifica-se no Parecer Administrativo n. 005/15 emitido pela Agência
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Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do
Médio do Vale do Itajaí – AGIR.
A Constituição Federal, por sua vez, no art. 71, inc. II, prevê que o controle externo
do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União mediante,
dentre outros, o julgamento das seguintes contas:
dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

Desse modo, verificamos que as contas das estatais se encontram dentro do âmbito de
análise do Tribunal de Contas da União e, considerando que o eventual registro equivocado do
ativo fiscal diferido pode vir a resultar em dano ao erário – como seria o caso, por exemplo, da
posterior identificação do seu não cabimento, com a imposição das sanções cabíveis, em
prejuízo dos resultados a serem partilhados com sua acionista, a União Federal.
A análise jurídica faz-se premente notadamente considerando-se as ponderações de
SIRLEI LEMES, VALDINEY OLIVEIRA e LAURA ALMEIDA:
Os métodos de avaliação de desempenho dos gestores por meio dos resultados podem
ser determinantes na adoção dessa prática, já que eles podem utilizá-la para atender a
interesses particulares. Entretanto, essa conduta pode comprometer a fidedignidade
das informações contábeis e gerar assimetria informacional, caracterizando o conflito
de agência, haja vista que o usuário externo não tem o mesmo nível de informação
que o gestor.

Desse modo, verificamos que a atuação do jurídico não deve ser afastada,
especialmente sob o aspecto de mitigação de riscos, quanto à responsabilização dos gestores,
para que possam comprovar que adotaram os cuidados cabíveis, para evitar qualquer prática
inadequada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando as ponderações apresentadas, a análise jurídica quanto à constituição do
ativo fiscal diferido não pode pretender imiscuir-se na expertise do contabilista, mas cingir-se
aos aspectos legislados, que lhe são próprios e que domina.
A análise jurídica da constituição do ativo fiscal diferido e dos encaminhamentos
contábeis previamente à deliberação das instâncias internas insere-se nas boas práticas adotadas
modernamente pelas empresas, para a mitigação de riscos em detrimento da pessoa jurídica e
dos gestores, que eventualmente podem ser responsabilizados.
A referida prática mostra-se especialmente sensível em relação às estatais, na medida
em que há o risco de dano ao erário, que poderá atrair a manifestação de órgãos como o
Ministério Público Federal, no caso das estatais federais, ou mesmo do Tribunal de Contas da
União, como agente do Congresso Nacional.
Realizada a análise da constituição do ativo fiscal diferido, verificamos tratar-se de
prática contábil regulamentada em âmbito nacional, adequada às necessidades de planejamento
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tributário realizada pelas empresas brasileiras, em virtude da elevada carga fiscal e de sua
complexidade; encontrando, portanto, o necessário respaldo legal na legislação vigente.
Desse modo, devem ser observadas as condições previstas na regulamentação contábil
suspensa, com a atualização das premissas e registros contábeis, quando presentes as condições
normativas.
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RESUMO
A pesquisa do presente trabalho traz como temática de estudo a discussão sobre embalagens peladas como uma
opção para embalagens primárias plásticas amplamente utilizadas pelas empresas como uma alternativa para os
produtos sustentáveis. O problema de pesquisa está centrado no questionamento, como as embalagens peladas
reforçam a sustentabilidade do produto? O objetivo geral é verificar como as embalagens peladas podem reforçar a
opção do produto sustentável. Os objetivos específicos são: compreender o uso de embalagens; situar o conceito
sobre “produtos pelados” (sem embalagem); discutir sobre a sustentabilidade. A justificativa que motivou a pesquisa
é buscar um entendimento e preocupação com o produto sustentável começando com a escolha ou não escolha da
embalagem primária com foco na sustentabilidade. A opção metodológica adotada será uma pesquisa exploratória
com estudo teórico através de pesquisa bibliográfica. Dessa forma, percebe-se que há impactos significativos quando
faz a opção da embalagem primária plástica e a contribuição das embalagens peladas (produtos sem embalagens)
como opção para agregar a sustentabilidade do produto.
Palavras-chave: Embalagem. Produtos pelados (sem embalagem). Sustentabilidade.

ABSTRACT
The research of this work brings as a study theme the discussion about peeled packaging as an option for primary
plastic packaging widely used by companies as an alternative to sustainable products. The research problem is
centered on the question, how does peeled packaging reinforce the product's sustainability? The general objective is
to verify how the peeled packaging can reinforce the sustainable product option. The specific objectives are: to
understand the use of packaging; place the concept on “peeled products” (without packaging); discuss sustainability.
The rationale behind the research is to seek an understanding and concern with the sustainable product, starting with
the choice or not to choose primary packaging with a focus on sustainability. The methodological option adopted
will be exploratory research with theoretical study through bibliographical research. Thus, it is clear that there are
significant impacts when choosing primary plastic packaging and the contribution of peeled packaging (products
without packaging) as an option to add product sustainability.
Keywords: Packaging. Peeled products (without packaging). Sustainability.

INTRODUÇÃO
O lixo gerado por embalagens somadas a outros resíduos colaboram significativamente
para um alerta que deve ser repensado. Muitas empresas estão revendo processos, matérias
primas utilizadas, trabalhando com conceitos sobre reciclagem, reutilização para rever e/ou
atualizar planos de ações sustentáveis para os negócios.
Dessa forma o tema que é discutido versa sobre a importância de rever o uso e o não
uso das embalagens primárias dos produtos que consomem uma parcela significativa no
impacto de geração de lixo.
A estratégia para algumas empresas está direcionando para aplicações na prática mais
verdes e consequentemente sustentáveis e no momento de concepção de um produto deste o
esboço da sua embalagem deve ser cuidadosamente pensada para que possa de fato apresentar
um produto sustentável na sua totalidade.
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A justificativa na escolha do tema perpassa pela necessidade de discutir sobre as
possibilidades de repensar e rever o uso de embalagens como proposta sustentável na
elaboração do produto. O objetivo geral da pesquisa é verificar como as embalagens peladas
podem reforçar a opção do produto sustentável. Os objetivos específicos são: compreender o
uso de embalagens; situar o conceito sobre “produtos pelados” (sem embalagem); discutir sobre
a sustentabilidade. A metodologia adotada será uma pesquisa exploratória com estudo teórico
através de pesquisa bibliográfica.
Sendo assim o presente trabalho contará com a explanação das seções, como: a
importância da embalagem, produtos pelados (sem embalagem), a sustentabilidade,
metodologia, conclusão e referências.
A IMPORTÂNCIA DA EMBALAGEM
Muitas vezes nem pensamos na importância da embalagem, mas é através da
embalagem que conhecemos uma das primeiras camadas antes de acessar o conteúdo de um
produto. A embalagem é um reforço muito utilizado pela área de Marketing para trabalhar a
ideia é firmar muitas vezes a identidade de um produto. Há quem defenda que a embalagem é
fundamental para o transporte e manuseio das cargas de produtos estocados. E para isso é
importante destacar a discussão da embalagem para a logística empresarial, segundo Ballou
(2011, p. 17) esclarece que,
A logística empresarial estuda como a administração pode prover melhor nível de
rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de
planejamento, organização e controle efetivos para as atividades de movimentação e
armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos. [...]

Ao longo do tempo a área de logística passa a contribuir com outras áreas da
organização, uma vez que,
O produto que a logística comercializa é o serviço; os desafios e as metas a serem
alcançadas restringem-se à perfeição de suas atividades. Se determinado material não
estiver disponível no momento em que é necessário para a produção ou o consumo,
isso pode causar a paralisação de uma fábrica ou a perda de um consumidor. [...]
(CAXITO et al, 2011, p. 9).

De fato a embalagem para a área de Logística é importante para o movimento das cargas,
escoamento nos diversos transportes e também para possibilitar um acondicionamento da carga.
Para isso Ballou (2011, p. 196) nos apresenta algumas especificidades sobre os tipos de
embalagem, como no quadro abaixo:

Quadro 01: Tipos de embalagens

Tipo de embalagem
Para o consumidor

Característica
Principal

meio

de

informar

ao

cliente

sobre

características e vantagens do produto. Promove a marca
como um anúncio.
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Para proteção

Permitir o transporte com segurança do produto no
processo de manuseio.

Para aumentar eficiência da O questionamento que deve ser feito é em torno de como
distribuição

a

embalagem

afeta

a

eficiência

do

manuseio,

armazenagem e movimentação do produto?
Fonte: (AUTORA, 2019 com base nas informações extraídas por BALLOU, 2011, p. 196-197).

Quando se pensa na concepção do produto há uma busca por estabelecer formas de
informar o cliente, transportar o conteúdo do produto e manter uma eficiência na distribuição
da carga como é apresentado acima por Ballou (2011).
Ballou (2011, p. 197-201) retrata ainda que deve ser considerada a elevação da
eficiência no momento da distribuição para os seguintes pontos:
[...] Manuseio e armazenagem. A embalagem pode ser considerada como invólucro
externo do produto [...] Resistência, tamanho e configuração. Estas características
básicas frequentemente ditam os tipos de equipamento de movimentação e
armazenagem, a altura de empilhamento sem uso de meios auxiliares, a estabilidade
das mercadorias e a densidade da carga unitária [...] Unitização. Unitização significa
agregar diversos pacotes ou embalagens menores numa carga unitária maior. [...]
Conteinerização. A forma mais apurada de unitização conseguida em sistemas
modernos de distribuição é alcançada pelo uso de contêineres. [...] Identificação. A
embalagem serve para identificar o produto, principalmente quando a própria
aparência externa do produto não permite [...].

O percurso apresentado por Ballou (2011) desde o manuseio, passando pela necessidade
de repensar características, como: resistência, tamanho, até chegar à etapa de enfatizar os lotes
não se esquecendo da importância da identificação de informações importantes que estão
alocados na embalagem.
Com a chegada da Logística Reversa no fluxo da logística um novo olhar foi lançado e
um convite foi feito para incorporar novas formas de rever processos trabalhando com o
entendimento dos 3R’s (Reciclar, Reutilizar e Remanufatura) colaborando para a iniciativa da
coleta de produtos, rever materiais que serão utilizados ou incorporar materiais reutilizados,
foco no reaproveitamento. E com esse novo olhar é possível rever com cuidado o uso
desenfreado de embalagens primárias plásticas que muitas vezes são utilizadas como primeiras
camadas dos produtos. Na próxima seção será discutido o conceito de produtos pelados (sem
embalagem).
“PRODUTOS PELADOS”: SEM EMBALAGEM
Produtos pelados é terminologia usada para indicar os produtos que optam por não usar
embalagens primárias para os seus produtos e acabam se apresentando no formato sólido ou a
granel, o que contribui para diminuição considerável do uso desenfreado de embalagens.
Segundo o site Menos 1 lixo (2017, s.p.),
A embalagem ainda é um dos grandes símbolos do consumo consciente (e não
consciente). A gente bate muito na tecla das sacolinhas plásticas, tão necessárias e
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utilizadas na nossa rotina, mas elas são péssimas pro meio ambiente e existem muitas
alternativas para diminuir esse impacto.

As sacolas plásticas são vilões para o meio ambiente, felizmente hoje já existem versões
que colaboram para mitigar esses impactos com a forma biodegradável. Ainda com o site
Menos 1 lixo (2017, s.p.) ressalta também que,
“Não faz sentido levar pra casa um plástico que você provavelmente vai jogar fora, se
você não fizer isso: estima-se que 35% dos plásticos sejam jogados no lixo depois de
20 minutos de uso. Faça do seu consumo um consumo consciente e adote
corresponsabilidade. É claro que um mercado sem embalagens é o ideal, mas se você
levar as suas próprias e recusar os plásticos... bom, não é a mesma coisa? Seja
responsável pelo seu lixo e vamos mudar os nossos hábitos para pensar no futuro.”

A mudança de hábito não é fácil, mas com informação e opções o consumidor está cada
vez mais atento em adquirir produtos que estejam revendo seus produtos e proporcionando
novas opções sustentáveis.
Para Chum (2010) apud Valle e Souza (2014, p. 212) há questões importantes para
buscar o desenvolvimento sustentável de produtos, como,
Considerar especificações e requisitos técnicos, ambientais, sociais e econômicos no
desenvolvimento de produtos. Identificar os elementos críticos, do ponto de vista da
sustentabilidade, que o desenvolvimento de produtos deve considerar em cada fase.
Gerar e analisar informações consistentes e relevantes para a tomada de decisões no
que tange ao desenvolvimento de produtos sustentáveis envolvendo as partes
interessadas.
Segundo o dicionário on-line Google (2019) o significado da palavra biodegradável:
“que pode ser destruído por um agente biológico (p.ex., bactérias)”.

Há marcas que repensam por completo o seu produto e com planejamento e estudo de
novas tecnologias apresentam versões sustentáveis dos seus produtos para que os consumidores
possam escolher com base no que defendem como cidadãos atentos à geração de lixo.
Através do site Época Negócios online (2019) é possível verificar alguns exemplos de
patentes marcas que contribuem para eliminar a utilização do plástico no quadro abaixo:
Quadro 02: Grandes marcas eliminam plástico

Marcas

Estratégia (s)
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Nestlé

Nescau sem canudo plástico? Vai ter! A Nestlé foi a mais
recente empresa a tirar de circulação os canudinhos. Neste
ano, a companhia deixou de colocar o acessório de
plástico no Nescau Prontinho. No lugar, será usado
material biodegradável. Segundo a empresa, a troca
representará menos 4 milhões de canudos plásticos no
mercado. A meta é que a substituição total seja feita até
2025.
A iniciativa foi feita em parceria com Projeto Tamar, que
também lançou a campanha #jogar por dentro, que
incentiva que, após o uso, consumidores empurrem o
canudo para dentro da embalagem para que seja
descartado junto – o que evitaria a eliminação em mares,
oceanos e rios.
A Nestlé está aplicando a política a nível mundial e quer
eliminar os canudos plásticos de todos os seus produtos.
Ainda neste primeiro trimestre, a empresa também
pretende lançar embalagens de papel para o Nesquik, o
biscoito Yes, para o chocolate Smarties, e em 2020, para
o achocolatado Milo.

Redes de fast
food

Desde o ano passado, o gigante de fast food, McDonald
's anunciou que só ofereceria canudos plásticos para os
clientes que solicitarem. A nova política começou a ser
aplicada no Brasil e será estendida para outros países da
América Latina e Caribe. A iniciativa faz parte de um
compromisso maior da empresa de oferecer 100% das
suas embalagens feitas de materiais renováveis, reciclados
ou certificados até 2025.
A mesma abordagem também foi adotada pelo
concorrente Burger King. As franquias brasileiras não só
ofertam canudos de papel para quem solicitar, mas
também retiram as tampas plásticas, que agora precisam
ser pedidas. A previsão da empresa é evitar o uso de 31
milhões de canudos por ano.
O Bob 's, por outro lado, fez a mudança ficar mais
saborosa para os seus clientes. Em vez de adotar canudos
biodegradáveis, a rede disponibiliza versões comestíveis
feitas de biscoito e chocolate para quem pedir um milkshake. Os Tubetes Shakes já estão disponíveis nas
franquias do Rio de Janeiro e São Paulo.
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Unilever

A partir da coleta de plástico pelas praias brasileiras, em
2018, a empresa criou uma nova garrafa de plástico
reutilizável do sabão em pó Omo. Foram mais de 18 mil
embalagens produzidas e foi o início do compromisso da
Unilever de ter 100% de plástico reutilizável em seus
produtos até 2025. Outras marcas da empresa também têm
embalagens recicladas ou com menos plástico, como
Dove, Tresemmé e Seda. As embalagens eco friendly
podem ser identificadas com selos.

Starbucks

Até 2020, a rede de cafeteria norte- americana
prometeu retirar os canudos plásticos, que serão
substituídos por tampas recicláveis e canudos de outros
materiais. O plano começou a ser aplicado em Seattle
(EUA), sua sede, mas de acordo com o Starbucks, a ação
também será aplicada nas suas 28 mil lojas ao redor do
mundo.

Disney

Você não encontrará mais canudos, mexedores e
palitos de sorvete plásticos nos
parques da Disney.
Com exceção do parque japonês, em Tóquio, a nova
política eliminou 175 milhões de canudos e 13 milhões
de mexedores, anualmente. Os cruzeiros e hotéis da
empresa também estudam reduzir 80% do plástico e
eliminar sacolas plásticas de compra.

American
Airlines

O plástico está restrito até nas alturas. A empresa de
aviação norte-americana anunciou que nada de canudos
plásticos durante os voos. No lugar, os passageiros
receberam versões biodegradáveis e mexedores de
madeira. A medida sustentável também foi aplicada nos
lounges de espera, que ganhou talheres eco friendly feitos
de bambu. Segundo a American Airlines, a troca eliminará
mais de 32 toneladas de plástico por ano.
Outras companhias americanas também baniram os
canudinhos plásticos, como a Delta e a Alaska Airlines.

Air New
Zealand

A companhia aérea neozelandesa foi além dos canudos e
mexedores e também removeu, nos voos e lounges, o
plástico de embalagens de máscaras de olho e de escovas
de dente. Em um período de um ano, a Air New Zealand
reduzirá em mais de 24 milhões de produtos plásticos.
A Hi Fly, empresa aérea portuguesa, ganhou manchetes
ano passado ao realizar um voo sem nenhum item plástico
a bordo. Os passageiros do trajeto de Lisboa, em Portugal,
a Natal (RN) tiveram copos, talheres, pratos e outros
utensílios feitos de materiais biodegradáveis, como bambu
e papel reciclado. O voo só foi um teste, mas a Hi Fly
espera eliminar o plástico até o final deste ano.
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Adidas

Já imaginou usar roupas e tênis com plástico reciclado?
Para a Adidas, isso já é realidade. Desde 2016, a marca
tem parceria com a Parley, empresa norte-americana que
usa plástico retirado de oceanos. Juntas já lançaram uma
coleção que vendeu um milhão de calçados e a previsão
é de aumentar para 5 milhões. A parceria já rendeu
também uma camisa do time de futebol espanhol Real
Madrid.
Outras marcas de roupa estão na luta para tirar o plástico
da moda, como a grife inglesa da estilista Stella
McCartney. Desde 2012, reutiliza garrafas plásticas em
suas bolsas e se compromete a usar apenas nylon reciclado
em todas as suas criações até o ano que vem. A fast fashion
sueca, H & M, também se comprometeu em reduzir o
plástico e de acordo com a empresa todos os seus produtos
já contam com 20% de plástico reciclado de garrafas PET,
sacolas e outras embalagens.

Lego

Apesar de seus produtos serem feitos inteiramente de
plástico, a Lego quer eliminar o seu uso até 2030. No ano
passado, a empresa deu o primeiro passo ao lançar uma
coleção de peças plásticas feitas à base de cana de
açúcar. O material é idêntico ao tradicional, e mesmo não
sendo biodegradável, podem ser recicladas várias vezes, o
que torna a alternativa mais sustentável.

Mercadolíder

Se depender do Mercado Livre, suas encomendas serão
mais sustentáveis. Pelo menos a embalagem.
Desde o ano passado, o e-commerce começou a testar
pacotes de plástico biodegradável nas transações feitas no
Brasil e Argentina. O primeiro lote da ação foi de 4
milhões de embalagens.

Outback

A rede de restaurantes australiana também aderiu à política
de sem canudos. O cliente só recebe um canudo no
Outback se solicitar e ainda é um modelo biodegradável.
O Abbraccio Cucina Italiana, do mesmo grupo, o
Bloomin’ Brands, também entrou na onda, e juntos
eliminaram até 20 milhões de canudos plásticos por ano.
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Ben & Jerry’s

Provar os sabores antes de comprar ficou um pouco diferente
para quem for ao Ben & Jerry 's. Além dos canudos plásticos
terem sido substituídos pelos de papel, a rede de sorvetes
norte-americana também cortou as colheres e só disponibiliza
versões em madeira para os clientes que solicitarem. A medida
foi aplicada em suas 577 lojas ao redor do mundo e, segundo
a empresa, representará um corte de 30 milhões de colchões e
2,5 milhões de canudos. A sorveteria ainda estuda alternativas
para trocar até os copinhos para o sorvete e eliminar, até 2020,
todos os produtos plásticos dos seus estabelecimentos.

AccorHotels

Todos os hotéis do grupo na América Latina só vão
disponibilizar canudos de inox, papel e bambú para os
hóspedes que solicitarem. Segundo o AccorHotels, a
medida visa não só diminuir o uso de plástico na empresa,
mas também incentivar os clientes a terem um consumo
mais sustentável.

Corona

A empresa de cerveja anunciou este ano um projeto piloto
com a Parley para eliminar o plástico dos seus produtos.
Apesar de suas garrafas serem de vidro e fibras de madeira,
Corona substituiu os anéis engradados do pacote de seis
cervejas para um modelo feito de fibras de biodegradáveis
à base de plantas. A previsão é para que ainda este ano o
produto sem plástico comece a ser comercializado.
A cervejaria dinamarquesa Carlsberg adotou outra
alternativa para agrupar as latinhas: cola. O material é
uma espécie de goma de mascar e segundo a empresa
representará uma economia de 1,2 mil toneladas de
plástico por ano. A nova embalagem já é comercializada
no Reino Unido e Noruega e segundo a empresa, chegará
nos próximos anos em outros países.

Fonte: Época Negócios Online (2019).

A opção de produtos que estudam a redução de embalagem com a adoção de reutilização
das embalagens é um importante divisor de águas para um processo que possibilita rever os
processos de fabricação de um produto.
Segundo o quadro abaixo gerado a partir das informações oriundas de Cornélio (2016)
é possível destacar alguns exemplos de marcas que utilizam embalagens compostáveis ou
comestíveis:
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Quadro 03: Exemplos de embalagens compostáveis ou comestíveis

Tipos de embalagem compostável
ou comestível
Biomassa para fazer marmita

Característica
Uma marmita que, após a ingestão do
alimento, pode ser degustada. Essa é
a proposta inovadora que pode
revolucionar o mercado e beneficiar a
natureza. Uma vez que todos os dias
bilhões de embalagens de isopor e
alumínio são usadas e descartadas no
meio ambiente. Com gosto de biju, a
biomassa usada para a confecção das
embalagens é feita a partir da
mandioca.

Pazinha de sorvete

A pazinha para sorvete, por exemplo,
é usada para consumir um alimento e,
ao final, pode ser degustada,
composta ou até servir de ração
animal.

Caixa de ovos com semente de

Uma embalagem para ovos gigantes
com rótulo de sementes de
manjericão.

manjericão

Fonte: (CORNÉLIO, 2016).

Para outras empresas os produtos já nascem verdes desde sua concepção começando
pelo desenho do conteúdo do produto que muitas vezes elimina inúmeras camadas de
embalagens que para outros produtos que não pensam em como esse novo olhar pode gerar
impactos negativos para o consumo e descarte da embalagem.
E para essas empresas que nascem com a proposta de introduzir produtos verdes a
embalagem não é um ator importante para comunicar com o seu visual ou área de marketing,
mas com a não utilização desenfreada de várias camadas de embalagens é possível apresentar
novas formas de consumir um produto eliminando algumas camadas de embalagens, como, por
exemplo, versões de shampoo, condicionador, cremes de pentear o cabelo, desodorantes, alguns
itens de maquiagem nas versões sólidas que estão diretamente ligados a perspectiva de
embalagens peladas (sem embalagem). Na seção a seguir o tema sustentabilidade será
apresentado.
A SUSTENTABILIDADE
A sustentabilidade é algo que as empresas estão se preocupando em aplicar nos
processos e no repensar bem como o desenvolvimento de produtos. No quadro abaixo é possível
traçar a linha histórica com importantes marcos de discussão sobre sustentabilidade conforme
Pereira, Boechat, Tadeu, Silva e Campos (2012, p. 166)
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Quadro 04: Linha da evolução histórica sustentabilidade (pontos importantes)

Evolução histórica sustentabilidade (pontos importantes)
Publicação de Silent spring, de Rachel Carson, em 1962.
Criação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) nos Estados Unidos, em 1970.

Reunião do Clube de Roma, em 1970, que discorre sobre os limites do crescimento
econômico demográfico. Bruseke (1995) destaca que a discussão sobre os limites
do crescimento remontam ao perigo do crescimento demográfico desenfreado
estudado por Malthus. Resultou o estudo Limites ao crescimento (The limits to
growth).
Conferência das Nações Unidas para o Ambiente Humano – 1972, realizada em
Estocolmo. Da conferência resultou a Declaração de Estocolmo.
Publicação do capítulo “Is growth obsolete?" no quinto volume da série intitulada
Economic research and prospect, pelo National Bureau of Economic Research
(NBER), norte-americano. A obra “contesta” o crescimento econômico. Em
detrimento de indicadores de crescimento econômico, os autores destacam o papel
da liberdade e felicidade Nordhaus e Tobin (1972).
Encontro de Belgrado – Iugoslávia, 1975. Seguiu as recomendações da
Conferência de Estocolmo.
Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental – 1977,
realizada em Tbilisi, Geórgia (que na época fazia parte da União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas – URSS). Definiu-se os princípios, objetivos, estratégias e
as recomendações para a educação ambiental (Lima, 1999). Sugeriu que a
educação ambiental deve ser contínua a todas as fases da vida do cidadão; ter um
caráter interdisciplinar, perfil pluridimensional – econômico, político, cultural,
social e ecológico; envolver a participação social; resolver os problemas
ambientais; e, por fim, mudar valores, atitudes e comportamentos sociais.

Formulação da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e criação do
Conselho Nacional do Meio Ambiente na década de 1980.
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Conferência Internacional de 1987 em Moscou, Rússia, pela Unesco e Pnuma.
Com o intuito de avaliar os resultados desenvolvidos durante a década e traçar uma
estratégia internacional de ação em educação ambiental para a década de 1990
(Lima, 1990). Nesse ano foi publicado o relatório chamado “Nosso futuro
comum”, mais conhecido como relatório Brundtland, publicado pela Comissão das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD). Esse
relatório se diferencia por colocar a questão ambiental como um problema e que
não pode ser separada das discussões de desenvolvimento econômico e social.
Destaca-se o papel do desenvolvimento sustentável, que atende às necessidades
atuais sem comprometer as vindouras.

Estabelecimento do Índice de Bem-Estar Econômico Sustentável, adotado em
vários países (Daily, 1994). Foi renomeado para Indicador de Progresso Genuíno
em 2004 (Veiga, 2010).
Conferência da Sociedade Civil sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
ocorrida simultaneamente à Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento no Rio de Janeiro em 1992. Decorre deste trabalho o Tratado
de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global.
A educação ambiental, segundo Pelicioni (1998), deveria focar o desenvolvimento
sustentável visando compatibilizar objetivos sociais de acesso às necessidades
básicas; preservar a vitalidade e diversidade do planeta, garantindo aos cidadãos
um ambiente ecologicamente saudável e com objetivos econômicos; aumentar a
conscientização popular e reduzir o analfabetismo ambiental.

Fonte: Pereira, Boechat, Tadeu, Silva e Campos (2012, p. 166).

A imagem de uma empresa que gera lixo e/ou deixar um rastro de sujeira não é
objetivo estratégico que seja perseguido pelas empresas, uma vez que amadurecer o
conceito sustentável para rever processos, ações e implantações de produtos com o
enfoque na sustentabilidade na prática garante uma capilaridade perene. Xavier e Corrêa
(2013, p. 9-10) indicam que,
A mitigação dos impactos ambientais num dos principais aspectos a serem
geridos na busca pela sustentabilidade. A partir da identificação dos danos
ambientais atuais e potenciais, bem como da mensuração das pegadas
ecológicas (ecological footprint, ou em outras palavras, dos efeitos danosos à
natureza) de produtos e processos, é possível a quantificação dos impactos. Isso
permite a redução de incertezas e o aumento da eficiência na gestão dos
processos produtivos.
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É preciso projetar as ações sustentáveis para hoje o mais rápido possível. O maior
ambiente clama por propostas que não contribuam com a degradação ambiental e sim que
estimulem com criatividade propostas que colaborem para a sustentabilidade no presente.
Para Pereira, Boechat, Tadeu, Silva e Campos (2012, p. 147),
[...] Ser sustentável está muito além de cuidar das questões ambientais do
planeta. Ser sustentável é saber agregar vantagem competitiva em suas ações,
resultando assim no bem-estar da geração presente e ao mesmo tempo
preocupando-se com uma melhor qualidade de vida para as gerações futuras.
Sustentabilidade é uma propriedade do todo, não das partes.

Não é fácil mudar anos e anos de um processo fabril e produtivo focado no
aumento de produção, mas é o momento mais do que oportuno de apresentar
possibilidades para rever e repensar práticas que não estão ajudando o meio ambiente.
Dessa forma Pereira, Boechat, Tadeu, Silva e Campos (2012, p. 147) enfocam que,
O mundo muda a cada novo instante. Novos produtos são lançados, outros
aprimorados, tudo isso para atender às necessidades fluidas dos indivíduos e
do próprio sistema. O que ontem era novo, hoje não é mais. O que antes era a
grande novidade, hoje foi suplantado. Neste regime de intensas mudanças as
empresas buscam se destacar perante as demais, trazendo ao sistema produtos
personalizados, buscando atender assim mercados que se tornam ao longo do
tempo cada vez mais específicos. Entretanto, a mentalidade do consumidor
também se altera neste processo e, buscando a evolução de seus processos e de
sua competitividade no mercado, as empresas também devem se adequar a esta
mudança comportamental.

Ao repensar novas práticas é possível compreender os reais impactos gerados no
processo produtivo e no momento de descarte do produto uma vez consumido e ao chamar
atenção para essas particularidades as organizações buscam reduzir ou possibilitar novos
destinos com exemplos de empresas que apostam no resíduo reciclado de alguns
componentes como matérias primas recicladas no processo produtivo.
Filho e Berté (2009, p. 189) rememoram momentos históricos importantes para a
agenda ambiental e sustentável como,
[...] documento da Agenda 21 – compromisso estabelecido na Eco-Rio 92,
marcou a busca de consenso e inflou o movimento de um otimismo que acabou
por se mostrar exagerado. [ ] a Conferência Rio+10, em Joanesburgo, na África
do Sul, em 2002. Observando os 10 anos que se separam a Conferência
conhecida como Rio-92 da que se realizou em Joanesburgo [...] O Protocolo
de Quioto foi bombardeado pelos Estados Unidos, confirmando as
contradições dessa relação Norte-Sul . ].

Marcos importantes como esses destacados pelos autores reforçam o aprendizado ao
longo do tempo das lutas e barreiras que foram discutidas para que o processo de conhecimento
e aprendizado sobre o meio ambiente, sustentabilidade pudessem reverberar em novos acordos
e ações concretas na atualidade com prazos determinados e acordos entre nações que definem
e redefinem novas formas de produzir e comercializar no contexto que zela e prima por ações
ambientais e sustentáveis.
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METODOLOGIA
A opção metodológica contou com uma pesquisa exploratória com estudo teórico
através de pesquisa bibliográfica. Laville e Dionne (1999, p. 113) destacam que “As
bibliografias gerais recobrem amplos conjuntos de disciplinas e de áreas do saber. Dão atenção
particular aos instrumentos de referência, isto é, às obras que, em um determinado campo,
podem fornecer indicações de fontes específicas. [...]”.
Ao começar a entender sobre a temática pesquisada percebe-se a importância e
necessidade da pesquisa bibliográfica que busca embasamento e sustentação teórica para
dialogar com os autores que debruçaram sobre o tema. Para Gil, uma das vantagens da pesquisa
bibliográfica “[...] reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de
fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente [...)." (2007, p.
45).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A geração de lixo desenfreada acaba direcionando a repensar velhas práticas adotadas
ao longo do tempo no processo produtivo.
É importante rever a embalagem com outros olhares e possibilidades para que possam
atender algumas demandas de áreas importantes como a logística, mas não esquecendo que
deve repensar para que não contribua para elevação considerável de lixo gerado após o consumo
dos produtos.
A presença de produtos pelados (sem embalagem) em exemplos de produtos de
importantes áreas de consumo que estão ajudando a eliminar uma camada que muitas vezes é
usada de forma excessiva pelas organizações. Sabe-se que a embalagem é importante para
comunicar com os consumidores, além de informar sobre suas características principais, define
também lote, validade, possibilita um agrupamento de unitização que auxilia no momento de
transporte e acondicionamento da carga, mas porque não pensar em novas formas de eliminar
o excesso de embalagens que impactam negativamente para a sustentabilidade da marca e
produto.
Não há intenção de chegar a alguma conclusão definitiva sobre o tema pesquisado,
muito pelo contrário, novas perspectivas com o avanço tecnológico impulsionam a tratar sobre
novas perspectivas o problema das embalagens, bem como novas formas mais orgânicas de
usos das embalagens e até novos caminhos para o processo de uso de embalagem peladas para
outros segmentos de produtos. Dessa forma é um tema que não se esgota e que deverá remeter
a novas discussões.
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RESUMO
O Conceito de 5S teve sua origem oriunda de empresas japonesas na década de 50, que traz em seu conceito literal
os seguintes aspectos; seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuke, que ao serem traduzidas foram entendidas como
senso de utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina. Sendo uma ferramenta de suma importância
as empresas que desejam aliar produtividade e excelência de seus produtos ou serviços a uma qualidade de trabalho
e um recinto agradável aos seus colaboradores. Em um ambiente tão competitivo como é o mercado financeiro
atualmente a aplicação de uma ferramenta com baixos custos e um resultado satisfatório pode ser o diferencial
entre a sobrevivência de uma empresa ou sua falência, este artigo visa demonstrar a importância, os benefícios e
as dificuldades de se implementar o sistema 5S em uma empresa contábil.
Palavras-chave: Implementação. Qualidade. 5.

ABSTRACT
The 5S Concept had; seiri, seiton, seiso, seiketsu and shitsuke, which when translated were understood as a sense
of use, organization, cleanliness, standardization and discipline. It is an extremely important tool for companies
that wish to combine productivity and excellence in their products or services with a better quality of working
conditions for their employees. In such a competitive environment, the application of a tool with low costs and a
satisfactory result can be the difference between the survival of a company or its bankruptcy. This article aims to
demonstrate the importance, benefits and difficulties of implementing the 5S system in an accounting firm.
Keywords: Implementation. Quality. 5S.

INTRODUÇÃO

A melhoria contínua se trata do processo de realizar melhorias mesmo pequenas e atingir
a meta enxuta de eliminar todo o desperdício que adiciona custo sem agregar valor. (LIKER et
al., 2005).
Os processos de melhoria contínua, assim como suas teorias surgiram após a Segunda
Guerra Mundial, em uma época que teve como um de seus fatores mais marcantes a
reestruturação na economia social, que em suma envolvia as mudanças no pensamento da
população que passou a exigir seus direitos, tanto como consumidores quanto produtores
(FERREIRA, 2009).
Pode ser definida melhoria contínua como um processo que visa o melhoramento diário
de atividades que envolvem toda a organização. Quando analisadas separadamente, ou seja,
atos pontuais de mudanças, as melhorias podem não ser consideradas significativas, porém
quando analisadas a partir de uma ótica mais ampla, buscando a compreensão de sua
importância no todo, causam grande impacto na organização. Uma das práticas de melhoria
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contínua mais conhecidas e implementadas é o modelo japonês denominado “Kaizen” que
propicia resultados satisfatórios ao longo do tempo (IMAI, 1997).
O Kaizen é um método considerado aplicável não só no âmbito profissional, mas
também pessoal, devido a isso é muito utilizado pelo mundo. Muitas vezes trabalhar “bem” não
significa trabalhar muito, por um longo período, mas sim trabalhar de maneira eficiente, não
existe progresso sem o devido comprometimento. Tudo pode ser aperfeiçoado, por isso quando
se pensa em melhoria contínua logo se pensa em Kaizen, que vem a ser sempre buscar o que
pode ser melhorado, sustentando a melhoria para progredir.
A ferramenta Kaizen vem ocupando um espaço cada vez maior no meio empresarial,
pois estimula a aplicabilidade e implementação contínua de ações de melhoria. Existem
diversas maneiras que a empresa pode utilizar para promover a melhoria contínua, sendo uma
das mais conhecidas e aplicadas, a metodologia 5S. O 5S surgiu nas empresas do Japão durante
a reconstrução do país depois da Segunda Guerra Mundial. O termo se refere a cinco palavras
japonesas: Seiri (Senso de Utilização), Seiton (Senso de Ordenação), Seisou (Senso de
Limpeza), Seiketsu (Senso de Saúde), Shitsuke (Senso de Autodisciplina).
O programa 5S visa movimentar, motivar e conscientizar todos da empresa para um
mesmo padrão mesmo sentido de atitudes e comportamentos que possam refletir na constância
e na melhoria contínua de excelentes condições de ordem, limpeza e segurança dos ambientes
de trabalho, adequadas às operações e ao bem estar de todos.
A metodologia 5S é bastante utilizada por empresas de pequeno e médio porte, pois
tem uma fácil aplicabilidade e não é necessário destinar muitos recursos ou tecnologias para a
utilização dessa ferramenta, mas sim, o comprometimento das pessoas para sua efetivação. A
essência do 5S é a mudança comportamental das atitudes das pessoas em relação ao trabalho,
uma vez que não há investimentos significativos para implantação.
Ao implementar o programa 5S em uma empresa deve-se levar em conta as
características e necessidades de cada empresa. Diante do relatado, o objetivo central deste
trabalho é identificar quais os benefícios da implementação do programa de qualidade 5S numa
empresa de serviços contábeis. Como objetivos específicos define-se:
a) Demonstrar a importância e os benefícios que o Programa 5S proporciona no
processo produtivo;
b) Descrever os benefícios proporcionados pelo Programa 5S no escritório contábil;
c) Enfatizar a importância do Programa 5S dentro do processo no escritório contábil
no tocante à qualidade;
d) Identificar as maiores dificuldades de implantar e manter o Programa 5S.

A prática dos 5S pode auxiliar na eliminação dos desperdícios, no desenvolvimento da
criatividade, no aumento de produtividade, na prevenção de acidentes, melhorias de processos,
qualidade de vida, um bom atendimento dos clientes e no aproveitamento do tempo e do espaço
físico.
DESENVOLVIMENTO

QUALIDADE
A partir de dados históricos, há estudos que têm por objetivo deixar de uma forma mais
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clara, o conceito e caracterização da relevância da função qualidade. Contudo, esse conceito
tem contribuído para o aprimoramento contínuo do tema em estudo. Nesse aspecto, várias
contribuições assumem papel predominante, dentre elas a visão de Ferreira apud Farias Filho
(2000) segundo o qual qualidade é:
[...] 1. Propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas capaz de
diferenciá-las das outras e de lhes determinar a natureza. 2. Numa escala de valores,
qualidade (1) que permite avaliar e, consequentemente, aprovar, aceitar ou recusar,
qualquer coisa [...] Farias Filho (2002, p.38).

Porém, para Juran a expressão apresenta basicamente dois significados: 1º as
características de produto que respondem às necessidades dos clientes e 2º ausência de
deficiências. Um termo que pode definir os dois é "adequação ao uso”. Para FEIGENBAUM
(1994) qualidade seria “O conjunto de todas as características de um produto, desde o Marketing
até a Assistência Técnica, que indica o grau de satisfação do cliente”. E para DEMING (2003),
a qualidade é definida conforme as exigências e necessidades dos consumidores. Como estas
estão em constante mudança, as especificações de qualidade devem sempre ser alteradas. Já
segundo a NBR ISO 8402, qualidade é a “totalidade de características de uma entidade que lhe
confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas”.
Para MONTGOMERY et al (2003), determina-se qualidade a partir da interação. Nos
diferentes níveis ou graus de desempenho é atribuída a qualidade ao projeto, de confiabilidade,
de serviço e de função que são frutos de decisões deliberadas de engenharia e gerência.
Diferentemente na qualidade de conformidade há redução sistemática de variabilidade
e a eliminação de defeitos até que cada unidade produzida seja idêntica e livre de defeito. Um
serviço ou produto de qualidade é basicamente o que atende ao cliente. A não conformidade do
serviço ou do bem é manifestada a partir do momento em que o cliente não fica satisfeito, ou é
atendido parcialmente. Cabe ao servidor/fornecedor/comerciante adequar o produto ao cliente.
É sabido que um cliente satisfeito divulga essa sua satisfação para até cinco (5) pessoas.
E um cliente insatisfeito repassa essa sua insatisfação com até vinte (20) conhecidos. Outro
dado de suma importância é que o custo de se conquistar um cliente é cinco (5) vezes maior
que o custo para mantê-lo. A qualidade dentro de uma organização pode ser percebida sob dois
aspectos:
- Volume de vendas; poucas reclamações; receita adequada: produto; serviço com
qualidade,; satisfação do cliente; ou
- Custo alto na empresa; baixa produtividade ; recursos sempre insuficientes; custo da
qualidade; desperdício (seu custo) ; queda do lucro e insatisfação dos clientes.

De acordo com MARQUES (2020) a qualidade de um produto ou serviço , é
determinada pelas características que o compõem e que o tornam capaz de satisfazer as
necessidades do cliente. Nesse sentido, os produtos devem ser atrativos, com matéria-prima de
qualidade, e uma taxa mínima de defeito, para que assim, eles sejam considerados de qualidade
e satisfaçam os clientes.
Define-se portanto um produto com qualidade quando o volume de vendas for o máximo
possível, o seu custo for o menor praticável e o cliente estiver satisfeito. Resumindo, pode-se
entender como Qualidade a adequação do bem (produto ou serviço) ao cliente.
Em 1961 Philip B. Crosby, criou a expressão ZERO DEFEITO (ZD), o custo da
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qualidade ou da má qualidade, é o custo da não conformidade (retrabalho, atendimento a
reclamações, erros, tempo ocioso...). Os sistemas contábeis convencionais não estão adequados
a apurar estes custos. Sequer sabem quais são as rubricas desses custos de não conformidade.
Então a redução dos custos, devida a uma maior polidez às oportunidades da melhoria
da qualidade, identificadas pelos colaboradores e ou gerentes, permitirá que os clientes, os
acionistas, os próprios colaboradores e a própria sociedade, fiquem satisfeitos. O lucro não será
somente no aspecto financeiro, mas também, no fortalecimento da criação de um clima
organizacional propenso à motivação das pessoas já que retrabalho, atender reclamações, entre
outras atividades desgastantes, serão coisas do passado.
GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL
A Gestão da Qualidade Total (GQT) é uma opção para o gerenciamento das
organizações. Tem como pontos principais: foco no cliente; trabalho em equipe abrangendo
toda a organização; decisões baseadas em fatos e dados; e a busca constante da solução de
problemas e da diminuição de erros.
Para MARQUES (2017) GQT é resumida como um sistema de gestão para uma
organização focada no cliente e, envolve todos os funcionários em melhoria contínua. Além de
utilizar estratégia, dados e comunicações eficazes para integrar a disciplina de qualidade na
cultura e nas atividades da organização. Muitos desses conceitos, aliás, estão presentes nos
modernos Sistemas de Gestão da Qualidade, o sucessor da TQM
Segundo SOUZA (2007) a origem de Gestão de Qualidade Total está nos termos
Garantia da Qualidade e Controle . O controle assegurava que o produto produzido estava em
conformidade com o planejado. Com o decorrer do tempo esse conceito evoluiu para garantia
da qualidade (GQ). Onde na GQ o produto recebe um certificado, que é entregue ao cliente,
documento que a empresa assegura assistência técnica ao produto, por determinado período,
caso o produto apresente algum defeito. O que é diferente, em ambos, do consumidor receber
um bem que lhe atenda, supere as suas expectativas, que não apresente falhas desde o seu
planejamento até o seu consumo imediato (serviço) ou fim da vida útil.
Nos dias atuais, deve-se compreender que para existir qualidade ela deve ser total, ou
seja, envolver tudo – as pessoas, o atendimento, o sistema de produção, o produto / serviço
desde a sua concepção até que chegue às mãos do cliente.
A gestão de qualidade total prevê que os pontos de controle sejam diariamente
monitorados até a meta ser atingida, isso se chama "rodar o PDCA" (PDCA, Ciclo de Shewhart
ou Ciclo Deming, P – PLAN, planejar, D – DO fazer, C – CHECK, verificar e A – ACTION,
atuar, adotar).
Cliente para a GQT é aquele que recebe o bem. Ele pode ser interno, ou seja, aquele que
recebe uma parcela do produto semi elaborado e agrega valor, sucessivamente até se obter o
produto acabado, ou o externo - o cliente propriamente dito ou o consumidor. Este é o farol que
norteia todas as operações da Organização, portanto, durante todo o processo produtivo, o bem
(produto ou serviço) tem que ser monitorado de forma a estar sempre de acordo com os
requisitos estabelecidos. Na GQT todos os colaboradores são educados e treinados para
controlar o seu processo.
Para as entidades com enfoque voltado para a GQT é essencial que seus fornecedores
tenham procedimentos focados para os clientes, principalmente se os itens fornecidos forem
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empregados diretamente na produção dos bens a serem entregues aos clientes finais. O
provérbio “a corrente é tão forte quanto ao seu elo mais fraco” traduz a preocupação para com
os fornecedores na GQT. A relação entre as empresas têm que ser de parceria, se possível desde
o projeto
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Transformar uma organização em um empreendimento melhor não é tarefa fácil nem
rápida, na verdade deve ser encarada como um processo contínuo. A partir da aplicação dos 5s
possibilitou-se a eficiência na empresa, não apenas no sentido físico, mas principalmente no
sentido moral, pois um ambiente organizado e limpo torna-se agradável fazendo os funcionários
se sentirem bem no ambiente de trabalho.
Pode- se realizar inúmeras melhorias com poucos recursos, e que esses sensos fazem
parte do nosso dia a dia. As mudanças tiveram uma boa aceitação por todos e a aplicação dos 3
primeiros sensos ocorreu de maneira muito positiva. Através de conversas com os
colaboradores e de palestras realizadas, houve uma grande sensibilização e um entendimento
que se pode trabalhar melhor, se todos mantiverem um envolvimento, a melhoria contínua é
alcançada de forma mais rápida e fácil. Logo, pode-se concluir que a aplicação do 5S, pode ser
uma ferramenta que permite melhor qualidade entre os setores, seja em relação ao espaço físico
(arquivos), quanto no aspecto produtivo (aumento da produtividade e redução de perda de
tempo em busca por arquivos) e o clima na empresa.
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RESUMO
Esta pesquisa em questão, trata da logística, em específico do ramo transporte, da correta alocação de cargas nos
diversos meios de entregas, contratados pela empresa X. E tem por objetivo geral apontar os benefícios trazidos
com a utilização de ações para otimizar a ocupação de carga no recebimento de mercadorias. No que desrespeito
a metodologia a pesquisa é do tipo qualitativa uma vez que depende da interpretação dos dados coletados pela
pesquisa. A pesquisa qualitativa é útil para identificar conceitos e variáveis relevantes de situações que não podem
ser estudadas quantitativamente (GOLDENBERG, 2007). A coleta de dados foi realizada de duas maneiras:
observação sendo a ferramenta que mais gera dados ao pesquisador, tendo como principal característica descrição
utilizando de todos os sentidos humanos O outro método utilizado foi a entrevista sendo também uma ferramenta
de coleta de dados que normalmente acompanha a observação seja no estudo de caso, na pesquisa ação. Os
resultados obtidos com essa correta otimização de espaço em cargas, iriam desde o ganho no tempo de entrega ou
recepção, ao controle de estoque e de cargas em transição e por fim o financeiro uma vez que menos fretes seriam
gerados, assim gerando uma economia a instituição. Além de trazer recursos e tempo hábil para que o
planejamento da empresa trabalhe para alcançar a excelência no transporte e na alocação de cargas envolvidas
nessas atividades. A pesquisa seguirá e acompanhará toda a implementação dessas otimizações de carga, com um
foco no planejamento, sendo que é desse setor que a correta alocação de cargas depende, na continuação da
pesquisa será verificado, o que pode ser feito para a melhoria e aprimoramento do planejamento na questão ligada
à logística.
Palavras-chave: Logística. Alocação de cargas e Transporte

ABSTRACT
The present paper regarding logistics, specifically in the transportation field, goes over the correct approach to
loading space allocation issue by the different freight forwarder contracted by the Company X. It aims to enlighten
the benefits when some action plans are applied to optimize the inbound load space occupation.The methodology
employed in this study is qualitative, since it relies on the data interpretation that was collected from it. The
qualitative research is very useful to identify concepts and variables that are relevant and cannot be quantified
(GOLDENBERG, 2007). The data was collected using two different methods: the first one based on observation,
which in this case is the tool that brings results to the researcher, because it covers five senses the humans perceive.
The second method employed though was interviewing, which also is a data collecting tool, and usually it happens
at the same time as the observation method. The results achieved by this accurately optimization of the space
occupation, it will improve from delivery and receiving time to loads in transit and warehousing control, therefore
monetary, since a smaller quantity of freight would be necessary to perform these operations.This study is on
current development and will be followed up while this optimization process is implemented, focusing on the
Materials Planning Department, which is the sector responsible for ordering any type of goods. Ordering is the
core of this issue. After this point will be verified what action plans can be applied to logistics along the Materials
Planning Department in order to improve this subject.
Keywords: Logistics. Cargo Allocation and Transport.

INTRODUÇÃO
Esse trabalho tem a logística e suas ferramentas para a melhoria e aprimoramento de
processos dentro de uma organização. Seu maior enfoque é a logística de distribuição, que tem
por objetivo o envio de componentes dos fornecedores para os clientes, buscando sempre a
melhor alocação e ocupação de todos os tipos de veículos, sendo essa a temática deste trabalho.
Diante disto surge a seguinte problemática: a implantação de um processo de medição
da ocupação de veículos, o mesmo mostrou que os veículos estavam trazendo um volume
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abaixo do que comportavam. Então quais os benefícios da empresa X em adotar ações para
otimizar a ocupação de carga no recebimento de mercadorias ?
O tema alocação de cargas é de suma importância para as empresas, fazendo parte do
setor de logística, o correto preenchimento em contêiner, caminhões ou qualquer outro meio
que transporte os produtos das organizações, traz inúmeras vantagens as instituições, seja na
parte financeira, no tempo ou até mesmo no planejamento, uma vez que se consegue entregar
uma maior quantidade de mercadorias em um menor espaço de tempo o planejamento se torna
facilitado.
Portanto uma correta alocação de cargas, faz-se necessária, em dias em que o diferencial
da empresa não está mais na qualidade sendo este um requisito de mercado, então toda a
economia e o tempo economizados com o correto preenchimento de cargas, essa economia pode
ser revertida em planejamento, marketing e outras áreas que trazem vantagens diretamente ao
cliente, podendo ser esse o diferencial da empresa.
O objetivo geral deste trabalho é apontar os benefícios trazidos com a utilização de ações
para otimizar a ocupação de carga no recebimento de mercadorias. Esses benefícios impactarão
diretamente nos custos operacionais e de transporte da organização, isso também trará uma
nova visão na área de planejamento de componentes, além de conseguir um estreitamento da
relação junto aos seus fornecedores e aos prestadores de serviços de transporte.
DESENVOLVIMENTO
REFERENCIAL TEÓRICO
A logística foi de suma importância ao longo da história, tendo seu início com os
militares haja vista a necessidade de deslocamento das tropas e preocupação com estoques de
mantimento e munições.
Segundo Novaes (2007) a logística classifica-se em quatro fases, a primeira após a
Segunda Guerra Mundial, momento em que o estoque era fundamental para a cadeia de
suprimentos.
A segunda fase basicamente ficou marcada pela diversificação dos produtos, uma vez
que as empresas dão enfoque aos segmentos do mercado e começam a notar e dar mais
importância ao trabalho em conjunto da cadeia de mercado Pires (2007). E de acordo com
Novaes (2007) nessa fase ainda surgiu a multimodalidade no transporte e a introdução das
operações computadorizadas década de 60, tendo então por sua vez o planejamento e a
otimização de atividades como foco principal.
Na terceira fase começa a interação entre os elementos da logística. Como a TI que
tornou as operações mais rápidas e demais setores. O pensamento era de redução e controle de
estoque tendo em vista redução dos custos, uma vez que estoque parado é dinheiro perdido
(NOVAES, 2007).
E por final a quarta fase a fase atual da logística, que iniciou-se na década de 90 e foi
marcada pela globalização, indústrias tornaram-se mais competitivas sendo que fatores como
custos, qualidade, desempenho na entrega e flexibilidade, se tornaram a diferenciação
competitiva no mercado não sendo então para as indústrias algo necessário para se manter no
mercado e nem tanto um diferencial Pires (2004). A integração dos processos da cadeia de
suprimento foi associada por Novaes (2007) como o principal acontecimento dessa fase.

44
Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203

Nota-se portanto, a evolução da logística ao longo dos períodos descritos, e como cada
fase foi influenciada pela fase histórica vivida, e como ao passar do tempo se tornou vital para
o desenvolvimento de toda e qualquer instituição.
A logística abrange diversos fatores, fatores esses que para alguns escritores não
compete ao tema logística, mais, afirma:
[...] a logística empresarial estuda como a administração pode prover melhor nível de
rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de
planejamento, organização e controle efetivos para as atividades de movimentação e
armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos. (BALLOU, 2009, p.17)

Constata-se portanto nas o quanto que a logística é vasta e fundamental para o
funcionamento de uma instituição. Uma definição bem assertiva também referente a logística é
fornecida abaixo:
Logística é o processo de gerenciamento estratégico da compra, do transporte e da
armazenagem de matérias-primas, partes e produtos acabados (além dos fluxos de
informações relacionados) por parte da organização e de seus canais de marketing, de
tal modo que a lucratividade atual e futura seja maximizada mediante a entrega de
encomendas com o menor custo associado.(CHRISTOPHER, 2009, p.22)

Portanto percebe-se o quão ampla pode ser a logística, passando desde a compra,
armazenagem até o consumidor final além de também estar relacionado com o pós-venda,
sempre visando a melhor qualidade, o menor custo e a satisfação do cliente.
A fundamentação da logística possui importância significativa para as organizações pois
promove a competitividade no mercado, consequentemente a qualidade ao consumidor. Ela
possibilita que as empresas estabeleçam um posicionamento ideal de mercado utilizando o
planejamento estratégico. Com isso lança no mercado produtos diferenciados fazendo assim
com que a empresa tenha competitividade.
A logística empresarial é uma das principais áreas das organizações. A
internacionalização das indústrias e a globalização implica em cada vez mais possuir uma
logística forte, na medida que os custos, principalmente os relativos a transportes, representam
uma parcela expressiva no valor total das mercadorias. E é a partir da logística que os matéria
prima chegam até as fábricas e os produtos são distribuídos aos consumidores. Mas, para esses
processos ocorrerem de forma coesa e acertada, as empresas gastam altos valores em operações
logísticas.
A logística é fundamental para o bem estar e funcionamento das organizações, dentre as
diversas funções da logística pode-se citar: A visão integrada e sistêmica de todos os processos
da Empresa. A ausência deste conceito faz com que cada departamento da empresa pense e
trabalhe de forma isolada. Isto gera conflitos internos e faz com que os materiais e informações
se movimentam o mais rápido possível, por vezes minimizando o gasto com estoques.
E dos diversos segmentos que envolvem a logística, destaca-se o transporte, tão ou mais
importante que o estoque ou armazenagem. A gestão do transporte tem como objetivos,a
redução de custos e a satisfação do cliente.
Segundo Ballou (2007), o transportes é o braço operacional da função de movimentação
que é realizada pela atividade logística cujo objetivo é assegurar que o serviço de transporte
seja realizado de modo eficiente e eficaz. O transporte é, sob qualquer ponto de vista, a atividade
mais importante do mundo.
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Na operação logística, as atribuições do transporte estão relacionadas, principalmente,
às dimensões de tempo e utilidade do lugar. (NAZÁRIO APUD FLEURY; WANKE;
FIGUEIREDO 2008).
Dentro da função transporte, existem os modais de transporte rodoviário, ferroviário,
aeroviário, dutoviário e hidroviário. Eles são a forma de como o produto final chegar ao
consumidor.
Esses modais são a ponte de ligação entre o fornecedor e o cliente final, através da
demanda o fornecedor verifica qual o mais indicado para o envio e fará a distribuição da forma
que melhor atenderá o cliente.
Abaixo quadro 1 explica como funciona cada modal e suas distinções:
Rodoviário

Ferroviário

Custo

Moderado

Baixo

Cobertura de

Ponto a Ponto Terminal a

Mercado

Aéreo

Hidroviário

Alto

Baixo

Dutoviário

Alto

Terminal a

Terminal a

Terminal a

Terminal

Terminal

Terminal

Terminal

Concorrência

Muitos

Moderado

Moderado

Poucos

Poucos

Capacidade Ton.

10-25

50-12.000

5-125

1.000-60.000

Acima de
30.000

Velocidade

Moderada

Lenta

Rápida

Lenta

Lenta

Disponibilidade

Alta

Moderada

Moderada

Baixa

Baixa

Consistência

Alta

Moderada

Alta

Moderada Baixa Alta

Perda e Dano

Baixa

Moderada

Moderada Baixa Moderada Baixa Baixa

Flexibilidade

Alta

Moderada

Moderada Baixa Baixa

Baixa

Quadro 1 Fonte: Hermann Marx (2007).

Pode-se notar dentre todos os modais que, em uma distribuição intermunicipal ou
interestadual, o modal rodoviário sai em vantagem em vários aspectos. Para Bowersox e Closs
(2010) o rápido crescimento do transporte rodoviário é resultante da flexibilidade operacional
alcançada devido aos serviços de porta a porta e a velocidade de movimentação intermunicipal.
O transporte rodoviário torna-se mais vantajoso, uma vez que independe de outro modal
para sair de seu ponto de origem e entregar as suas mercadorias em seu destino, isso não
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acontece em um transporte marítimo ou aéreo, pois quando chegam e seu terminais (porto ou
aeroporto) precisam fazer o transbordo para chegar à seus destinos.
A prestação de serviços contratados também é um influenciador para a utilização desse
modal, no que diz Ballou (2010, p.155).
O transporte rodoviário oferece ainda serviços contratados. Estes não precisam se
preocupar em servir a todos os embarcadores, ao contrário do que fazem os
transportadores comuns. Os embarcadores fazem um arranjo contratual com a
finalidade de conseguir o serviço mais apto a atender a determinadas necessidades
especiais do seu negócio sem incorrer nas despesas de capital e problemas
administrativos relacionados com propriedade privada de uma frota de caminhões.

Esse fator é determinante na escolha do modal a ser utilizado, por não ter em seu
domínio uma frota ou até mesmo para fugir da responsabilidade do transporte o embarcador faz
um contrato com uma transportadora para que ela faça a sua distribuição. Isso se torna fácil no
transporte rodoviário, onde a gama de escolha é grande e as expectativas de uma parceria longa
disputada diante de um mercado tão competitivo.
No que diz respeito às funções do transporte rodoviário Ballou (2010) cita que o serviço
rodoviário com duas modalidades o de cargas fracionadas com alcance médio de 717 milhas e
o de cargas completas com o alcance médio de 286 milhas.
As cargas fracionadas são cargas não completas, as mesmas são coletadas na origem
seguem viagem até um terminal de cargas, onde são validadas e otimizadas com outras cargas
e logo após seguem viagem para seus respectivos destinos. Já as cargas completas ou dedicadas,
são cargas que saem da sua origem e seguem direto para o seu destino, esse processo é muito
mais ágil, porém muitas vezes mais caro.
Em relação aos custos do modal rodoviário apresentam Bowersox e Closs (2010) que as
transportadoras necessitam de investimentos fixos relativamente baixos em seus terminais e
seus serviços são operados em rodovias de domínios públicos, que por sua vez estarão fazendo
a manutenção desses trechos. Os custos mais altos estão ligados a taxas de licenças, impostos
ao usuário e pedágios, porém esses estão ligados a quantidade de quilômetros rodados e veículos
operados.
Os custos relacionados a manutenção de estradas e rodovias muitas vezes não são
contabilizados pelos transportadores, porém esse pensamento deve mudar, pois as taxas são
repassadas através de impostos e taxas que impactam e muito em transportadores de todos os
portes.
Bowersox e Closs (2010) mostram que o custo variável por quilômetros é alto, pois
deve-se levar em consideração que é necessário um cavalo mecânico, um motorista para cada
veículo, manutenção, combustível, pneus entre outros fatores.
Como em qualquer investimento o custo para se manter um transportador ativo é alto,
porém deve-se levar em consideração que alguns custos são repassados ao embarcador pela
prestação do serviço. O embarcador por sua vez irá fazer uma análise minuciosa para conseguir
englobar esse custo no valor do seu produto, para assim não sair perdendo com o transporte e
não deixar o seu cliente sem receber o produto. Muitas vezes esse estudo é feito pelo
embarcador em cima de uma tabela fixa de frete fornecida pelo transportador, onde o
embarcador consegue fazer o seu preço englobando o valor do frete no custo do produto.
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O custo do transporte rodoviário muitas vezes é despercebido diante dos vários
benefícios que ele traz tanto para o embarcador quanto para o transportador. Os três principais
benefícios apresentados por Ballou (2010) são: arranjo contratual, passagem livre em todos os
tipos de rodovias devido a sua distinção de caminhões padrão, razoável agilidade e
confiabilidade nas cargas. Os benefícios trazidos pelo transporte rodoviário são muitos, se
comparada a agilidade de um envio em um modal ferroviário e um modal rodoviário, com
certeza o rodoviário terá uma vantagem, pois enquanto no rodoviário o caminhão vai direto a
seu destino, um trem faz diversas paradas para estar completamente vazio.
Para Valente, Passaglia e Novaes (2001), o transporte rodoviário é muito vantajoso
devido a sua abrangência em, praticamente, todo o território nacional, sendo ele o de maior
expressividade no Brasil. Essa imensa abrangência só beneficia o transporte rodoviário, pois é
apenas com ele que na maioria dos casos podemos fazer o transporte de porta a porta sem
nenhum outro modal. A malha rodoviária brasileira também é um fator importantíssimo para
isso, pois seu alcance é superior a qualquer utilizado nos outros modais existentes.
Dado ao exposto nota-se o importância que o transporte rodoviário tem para o país, uma
vez que é o modal mais abrangente, mesmo com suas limitações ainda é o mais vantajoso para
o transporte de mercadorias, nos parágrafos a seguir serão elencados alguns benefícios que a
empresa estudada têm ao utilizar esses modais.
Uma vez que as peças utilizadas pela instituição provém principalmente das regiões
sudeste e sul, outros tipos de modais acabam sendo inviável, ou por serem peças muito pesadas,
ou pelo Brasil não ter uma malha ferroviária muito condizente, transporte hidroviário
inexistente, então modal rodoviário acaba tendo prioridade.
Tendo em vista a dificuldade de utilizar outros tipos de modais, o modal rodoviário
apresenta vantagens em relação aos demais, uma malha muito extensa e variada entre essas
duas regiões, facilitando o apanho de materiais em distribuidoras diferentes, o controle das
frotas e da mercadoria se torna mais fácil, a velocidade em caso de frete emergencial acaba
sendo facilitada haja vista que é um modal mais comum com mais profissionais trabalhando na
área quando comparado com os demais.
Levando em conta também que nesse tipo de transporte a carga sofre menos manuseio
evitando quebras, o que possibilita uma embalagem mais simples assim evitando extravios e
danificações ao material.
Partindo para relação custo, dentre os modais acaba sendo o mais vantajoso, ainda mais
se tratando da região em questão, que não possui rios com capacidade de navegação nem um
aeroporto com capacidade de recepção de aviões cargueiros. Sendo assim o modal rodoviário
acaba sendo o mais viável.
Uma vez que proporciona embalagens mais simples e baratas, o custo fica reduzido a
empresa ganha muito com esse modal, no que tange a custos a instituição tem inúmeras
vantagens, seja em manutenção da frota, em profissionais qualificados, seja pelo trajeto
estipulado, ou até mesmo os lugares que esse modal atinge se comparado com os outros que se
tornam limitados.
Nesse contexto de utilização do modal rodoviário, percebe-se uma falha que ocorre em
diversas empresas, o acondicionamento de cargas, o qual acaba gerando gastos desnecessários
à instituição.
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Portanto cabe um estudo aprofundado neste assunto, de como otimizar esses gastos,
alocando melhor as cargas, com um planejamento mais assertivo em relação a entrega, e
organização dessas cargas, assim economizando em transportadoras e em tempo uma vez que
sabe-se o material que se vai receber ou entregar, e quando esse material chegará.
METODOLOGIA
A metodologia em sua essência serve para padronizar e facilitar os trabalhos
acadêmicos. Segundo Herman, a metodologia é “um conjunto de diretrizes que orientam a
investigação científica”.
No desenvolvimento deste artigo, no que tange à finalidade, a metodologia utilizada foi
do tipo básica que visa em sua essência a busca de conhecimento pelo pesquisador. Sendo a
mesma classificada como qualitativa, uma vez que depende da interpretação dos dados
coletados pela pesquisa. A pesquisa qualitativa é útil para identificar conceitos e variáveis
relevantes de situações que não podem ser estudadas quantitativamente (GOLDENBERG,
2007).
No que se trata de objetivos ou fins da pesquisa a que foi aplicada, classifica-se em
exploratória, segundo Duarte (2008) que é utilizada por pessoas que não possuem conhecimento
acumulado em determinadas áreas. Por sua natureza não esclarece dúvidas que possam surgir
durante ou ao término da pesquisa. Utilizada por quem não é um grande conhecedor da área a
ser estudada.
A coleta de dados foi realizada de duas maneiras: observação sendo a ferramenta que
mais gera dados ao pesquisador, tendo como principal característica descrição utilizando de
todos os sentidos humanos O outro método utilizado foi a entrevista sendo também uma
ferramenta de coleta de dados que normalmente acompanha a observação seja no estudo de
caso, na pesquisa ação. A observação e a entrevista são os instrumentos mais usados na pesquisa
qualitativa.(ALMIR ALMEIDA DE OLIVEIRA, 2010)
OBSERVAÇÃO DOS ÍNDICES DE TRANSPORTE
Com o intuito de mostrar a pesquisa da forma mais tangível possível, abaixo serão
demonstrados os índices e resultados da mesma no ano de 2015.

Ocupação por tipo de veiculo
90%
80%
70%
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32%

Carreta

Truck
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608

Van

Fiorino
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Através do gráfico, se pode verificar a porcentagem que cada um dos tipos de veículos
foi ocupado. Sendo a meta de 70% para ocupação, nota-se que apenas o veículo 608 conseguiu
ultrapassar esse percentual, o Toco foi o que teve sua pior taxa de ocupação entre os veículos
com apenas 32%.
Isso nos mostra que o tamanho dos veículos que foram solicitados para realização das
coletas são incorretos, isso pode acontecer se o transportador estiver enviando outro veículo ao
invés do solicitado ou a interpretação inadequada do volume pela organização.
No que se diz a respeito de volume para melhor escolha do veículo a ser utilizado
Bowersox e Closs (2011) relatam que os custos fixos e administrativos serão diluídos através
do volume de cargas, ou seja, quanto maior o volume da carga menor será o valor do transporte,
trazendo assim um o lucro para empresa.

Ocupação de veiculo por fornecedor
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O gráfico acima mostra a porcentagem de ocupação dos veículos pelo número de
processos que cada um dos fornecedores selecionados na amostra fizeram carregamentos.
O mesmo traz a diferença entre o fornecedor que teve melhor aproveitamento do espaço
de suas cargas e o que teve o pior aproveitamento. O Fornecedor 1 realizou 41 embarques e a
sua média de aproveitamento foi de apenas 44,46%. Já o Fornecedor 2 teve um ótimo
aproveitamento de carga em seus envio, onde o mesmo realizou 16 embarques e sua média foi
de extraordinários 97,50%. Isso traz uma questão que se deve tratar com muita atenção, o
porquê da diferença da taxa de ocupação de dois fornecedores entregando na mesma
organização. Os dois principais problemas a serem abordados são internamente a verificação
da programação dos componentes e externamente a insuficiência do fornecedor na demanda
que a organização planejou.
A questão do pedido é abordada por Arnold (1999) onde deve-se estabelecer regras de
quando pedir e quanto pedir, na falta de um conhecimento específico do tamanho do pedido,
indica que o pedido deve ser feito de forma razoável, porém nem sempre isso trará o resultado
esperado. Analisando o que diz Arnold é visível que o fornecedor 2 está com sua programação
em uma forma ideal, onde é pedido a quantidade correta no tempo adequado, já o fornecedor 1
está com a programação está sendo programado incorretamente ou o mesmo não está
conseguindo alcançar o volume adequado.
QUESTIONÁRIO
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1. Diante do cenário econômico atual, quais os principais desafios enfrentados para
conseguir a otimização de cargas adequada no transporte?
Devido à situação da economia atual, a empresa também está sofrendo com a baixa de
sua produção e por consequência disso, o fluxo de peças vindas dos fornecedores é menor,
dificultando a otimização planejada. A negociação com os fornecedores também é difícil, pois
os mesmos planejam um volume alto visando um cenário e quando essa quebra na economia
acontece os mesmos querem se desfazer de seus estoques. O cenário com as transportadoras é
igual, a mesma espera um volume que já lhe é conhecido, porém quando a baixa acontece sua
tabela de preços predeterminada não é vantajosa.
Os desafios enfrentados na otimização com a baixa da economia, a redução da produção
é inevitável, pois como a venda da produção não acontece, o fluxo na compra de novos
componentes também terá uma queda drástica. A negociação com os fornecedores e prestadores
de serviço, também ficará mais complicada, pois os mesmos fazem uma tabela de preços
baseada em um volume expressivo e quando essa baixa acontece não há um planejamento
adequado para suprir suas necessidades.
Com a redução na produção, há uma queda na compra de componentes novos,
complicando a estratégia de compra com fornecedores, uma vez que quanto mais é comprado
mais barato o produto fica. Tornando difícil otimizar as cargas, otimização essa que acarretaria
uma economia como Ballou (2004) diz, em custos unitários as tarifas de embarque caem à
medida que aumenta o tamanho da carga, um embarque consolidado pode gerar economia em
custo de transporte, principalmente quando se tratar de transportes pequenos.
2. Quais os principais problemas (Internos e Externos) enfrentados para que a
otimização de cargas possa acontecer de forma efetiva?
O principal problema interno é o planejamento ser feito de forma inadequada junto aos
fornecedores, onde as peças são solicitadas de forma que a otimização se torna inalcançável.
Um dos maiores problemas externos é o entendimento dos transportadores da real necessidade
da otimização do processo, onde para os mesmos é melhor haver várias cargas pequenas do que
apenas uma com o volume cheio. Outro é a falta de flexibilidade dos fornecedores na mudança
de suas programações, pois isso gerará para eles um maior estoque que muitas vezes não lhe é
permitido.
Dos problemas enfrentados para a otimização, o planejamento de materiais é quem
ditará o volume a ser coletado, assim sendo ele o maior responsável pelos erros e acertos desse
processo. O entendimento do transportador é de extrema importância, pois quando o mesmo
estiver de acordo com o processo a otimização acontecerá de acordo com o planejado. Para que
o processo aconteça de forma efetiva, cabe ao planejamento negociar com os fornecedores para
que haja um ganho de ambas as partes.
Como citado, cabe ao planejamento negociar com fornecedores para que haja um ganho
mútuo assim barateando o transporte. E como Ballou (2004) descreve, Transporte barato
permite a descentralização de mercados e produção. Isso proporciona um grau de liberdade,
liberdade esta que o planejamento pode utilizar para essa negociação com os fornecedores.
3. Quais os riscos que a empresa pode enfrentar com esse novo procedimento?
Se o procedimento de otimização for feito de forma rígida, não permitindo ajustes, o
maior problema que a empresa pode enfrentar é a parada de sua linha de falta de componentes,
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pois os mesmos aguardaram por mais tempo para serem retirados, não chegando a tempo para
a industrialização.
É abordado os riscos que essa otimização pode trazer, a parada da linha de produção
realmente é o mais preocupante. Se for aplicado um sistema muito rígido nesse processo,
acontecerá que as ordens de produção chegarão, porém não haverá os componentes necessários
para o processo.
Essa otimização traz riscos a empresa, e como Ballou (2004) comenta, os
transportadores comuns têm obrigação de transportar cargas com rapidez e cuidado razoáveis a
fim de evitar perdas e danos. Esta responsabilidade diminui se as perdas e danos forem causadas
por circunstâncias que fogem ao controle do transportador. Portanto, como a otimização será
de responsabilidade do planejamento da empresa se houver algum dano ou perda, essa
responsabilidade e prejuízo fica a cargo da própria empresa e não do transportador.
4.Quais os benefícios que esse procedimento trará para a empresa?
A redução de custos operacionais, onde as máquinas e a mão de obra serão melhor alocados
em outros processos e o ganho de produtividade será maior. A redução do custo de transporte é um dos
maiores benefícios alcançados nesse processo, pois o valor que seria pago para vários veículos com
uma ocupação baixa será reduzido para o equivalente a apenas um caminhão com a ocupação
adequada, além disso, o fluxo de veículos dentro da empresa será reduzido drasticamente que
ocasionará um maior controle tanto da portaria quanto da equipe de logística.

Serão vários os benefícios na implementação desse processo, a empresa terá uma grande
gama de ganhos na redução de custos, tanto operacionais e de transporte, além de conseguir
uma melhor alocação de seus recursos mecânicos e humanos. Também terá uma baixa no fluxo
de veículos dependências e por consequência desse fator um maior controle interno.
Foram tratados acima os possíveis ganhos que a realocação de cargas trará, ganhos em
sua maioria financeiros. Que impactam diretamente no custo do transporte, esse custo de
transporte é definido por Ballou (2004) como, o preço do serviço de transporte é a soma da taxa
de transporte mais a cobrança pelo serviço, sendo que é cobrado a taxa de movimentação entre
dois pontos mais uma taxa adicional.
Com essa definição fica claro que, a correta alocação de cargas, com redução de
transportes desnecessários, uma vez que virão apenas caminhões carregados , e não mais com
cargas inferiores à suportada, acarretará uma diminuição considerável dos gastos, aumentaria o
controle, além de outros ganhos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo do projeto de apontar os benefícios com a melhor alocação de cargas no
recebimento da mercadoria, foi cumprido conforme o exposto ao longo do artigo, foram
apontados diversos benefícios que a instituição terá com a correta alocação de cargas.
Os resultados obtidos com essa correta otimização de espaço em cargas seriam inúmeros
, desde o ganho no tempo de entrega ou recepção, ao controle de estoque e de cargas em
transição e por fim o financeiro uma vez que menos fretes seriam gerados, assim gerando uma
economia a instituição.
Como melhorias para essa questão, nota-se que o mais viável, é o planejamento, do que
será utilizado pela fábrica, num determinado período de tempo, e se organizar de modo a fazer
o pedido das diversas peças, de fornecedores diferentes, de uma vez só, de modo que o mesmo
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frentista passe por todas as instituições complete o espaço de sua carga para aí sim se dirigir a
montadora.
A pesquisa foi de suma importância, haja vista que os valores destinados para os fretes
podem ser reduzidos aumentando assim o lucro da empresa, no que tange ao cunho acadêmico
foi enriquecedor, conhecimento adquirido sobre alguns dos ramos destinados ao setor de
logística e comprovar na prática como o planejamento correto e devido pode influenciar o bom
andamento de qualquer instituição.
A pesquisa seguirá e acompanhará toda a implementação dessas otimizações de carga,
com um foco no planejamento, sendo que é desse setor que a correta alocação de cargas
depende, na continuação da pesquisa será verificado, o que pode ser feito para a melhoria e
aprimoramento do planejamento na questão ligada à logística.
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RESUMO
O trabalho conta como temática a discussão sobre a definição sobre ‘produtos pelados’ (produtos sem embalagens),
perpassando reflexões acerca da sustentabilidade. O problema de pesquisa gira em torno de qual o impacto da
hashtag #produtos pelados na rede social Twitter? O caminho metodológico adotado contou com uma pesquisa
exploratória aliado a um estudo bibliográfico e pesquisa documental e opção de trabalhar com uma pesquisa
qualitativa/quantitativa utilizando a ferramenta NodeXL (versão free) para analisar o grafo da hashtag pesquisada.
Os objetivos específicos da pesquisa são: compreender o conceito das ‘embalagens peladas’, além de discorrer
sobre a temática sustentabilidade e apresentar os grafos encontrados a partir da hashtag pesquisada por intermédio
da Ferramenta NodeXL na rede social Twitter. Foi possível compreender através das menções da hashtag
pesquisada que o termo sustentabilidade acaba se sobrepondo a hashtag ‘produtos pelados’, entretanto na rede
social estudada fica perceptível a busca em dialogar sobre temas que levantam a discussão sobre a sustentabilidade
ao mesmo passo que é possível identificar uma cobrança por parte de alguns usuários através de menções na rede
novas formas de reduzir o lixo gerado pelas embalagens dos produtos consumidos.
Palavras-chave: Produtos. Pelados. Embalagens. Sustentabilidade.

ABSTRACT
The work has as its theme the discussion on the definition of 'peeled products' (products without packaging)
permeating reflections on sustainability. The research problem revolves around what is the impact of the hashtag
#produtos pelados no social network Twitter? The methodological path adopted included an exploratory research
combined with a bibliographic study and documentary research and the option of working with a
qualitative/quantitative research using the NodeXL tool (free version) to analyze the researched hashtag graph.
The specific objectives of the research are: to understand the concept of 'peeled packaging', in addition to
discussing the theme of sustainability and presenting the graphs found from the hashtag searched through the
NodeXL Tool on the social network Twitter. It was possible to understand through the mentions of the researched
hashtag that the term sustainability ends up overlapping the hashtag 'peeled products', however, in the studied
social network, the search for dialogue on themes that raise the discussion about sustainability is noticeable while
it is possible to identify a charge by some users through mentions on the network for new ways to reduce the waste
generated by the packaging of consumed products.
Keywords: Products. Peeled. Packaging. Sustainability.

INTRODUÇÃO
Será que é possível pensar em um produto sem antes ter em mente a sua embalagem?
Talvez para alguns isso não seja possível, entretanto para outros esse entendimento já foi
modificado. Mas, como transportar, movimentar, estocar produtos sem embalagens? Tarefa
difícil ou impossível? Tarefa importante e necessária para um movimento que questiona um
aumento significativo de grandes volumes de embalagens que são transferidos a lixões e que
muitas vezes acabam poluindo o meio ambiente.
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Através da Tese de Doutorado sobre ‘produtos pelados’ e uma observação realizada na
rede social Twitter o presente artigo serve como desdobramento de sua pesquisa para entender
o quão o pensamento de parte dos usuários que habitam a rede social estudada discute e cobra
posicionamentos de empresas para repensar o embalamento de seus produtos com atenção a
práticas de eliminação e substituição de embalagens primárias.
O problema de pesquisa gira em torno de qual o impacto da hashtag #produtos pelados na
rede social Twitter? Os objetivos específicos da pesquisa são: compreender o conceito das
‘embalagens peladas’, além de discorrer sobre a temática sustentabilidade e apresentar os grafos
encontrados a partir da hashtag pesquisada por intermédio da Ferramenta NodeXL na rede
social Twitter.
A metodologia adotada contou com uma pesquisa exploratória com estudo
bibliográfico, pesquisa qualitativa/quantitativa utilizando a ferramenta NodeXL (versão free)
para dispor no formato de grafo a hashtag #produtos lindos pesquisada na rede social Twitter.
O trabalho será apresentado com as sessões que discutirá sobre produtos pelados
(produtos sem embalagens); sustentabilidade; apresentação da metodologia e considerações
finais.
“PRODUTOS PELADOS”: SEM EMBALAGEM
Será que é possível conceber um produto e desprezar a embalagem? Até o tempo atrás
esse pensamento poderia ser muito presente na maioria das empresas, entretanto hoje há um
movimento de empresas que olham com atenção o volume de lixo gerado a partir das suas
embalagens e dessa forma muitos negócios estão incluindo ‘produtos pelados’, ou seja, sem
embalagens que não dependam exclusivamente da embalagem para que o transporte, estoque,
acondicionamento e envio dos seus produtos possam chegar às mãos dos seus clientes. Os
autores Filho e Berté (2009, p. 172) retratam que,
O plástico vem se impondo cada vez mais nos utensílios de nosso uso diário.
Usamos potes para congelamento, baldes, cestos, bacias, todos produtos feitos
de plástico. E, quando os usamos, será que pensamos: “Esses são utensílios
feitos de plástico. Mas, por que alguns baldes são de plástico, e não de chapa
metálica ou madeira como antigamente?

Será que a era do plástico como conhecemos está fadada a fortes transformações?
Certamente há um movimento global para alterar legislações, acordos comerciais e definir um
momento para diminuir e até mesmo eliminar o uso intermitente e desenfreado do plástico,
ainda com Filho e Berté (2009, p. 173) os mesmos apresentam que,
Antes de o plástico ser conhecido, apenas a natureza fornecia materiais leves,
como a madeira, que se deixa trabalhar facilmente, que é firme, flexível e pode
ser moldada permanentemente com auxílio de processos especiais, assim como
a borracha natural, uma matéria-prima dos elastômeros, elástica e deformável.
Com as propriedades dos materiais naturais, o ser humano não podia resolver todos
os problemas técnicos. Assim, ele procurou por novos materiais que preenchessem as
especificações necessárias. “Os químicos avançaram com as pesquisas sobre a
estrutura molecular de materiais naturais, como no caso da borracha, e apenas no
século passado eles chegaram à condição de produzir esses materiais artificialmente.

O plástico para um momento da história e economia foi um grande propulsor do
aumento do consumo nos mais diversos aspectos, por contar com sua propriedade técnica
duradoura consegue ocupar um espaço de destaque durante muito tempo e até uma dependência
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com outros segmentos da economia global. Filho e Berté (2009, p. 180) chamam atenção para
a coleta seletiva do plástico porque,
Existem fatores que limitam a reciclagem dos plásticos, como a falta de subsídios que
estimulem a reciclagem, bem como encargos e tributos elevados que diminuem a
margem de lucro dos pequenos recicladores”.
Nesse contexto, a coleta seletiva é um procedimento fundamental. Ela é um sistema
que visa coletar o material potencialmente reciclável que foi previamente separado na
fonte geradora. “Por sua vez, a falta de coleta seletiva tem como consequência o
aumento da contaminação dos recicláveis, gerando gastos adicionais com operações
de separação e lavagem e a dificuldade na reciclagem de resinas misturadas.

Mas, hoje há um movimento por parte de algumas empresas ligadas ao setor de plástico
que aposta na reciclagem do mesmo, contribuindo para uma mitigação dos problemas gerados
pelo volume significativo de embalagens plásticas ao redor do mundo. Filho e Berté (2009, p.
180-181) apontam caminhos de uma coleta apropriada para,
as embalagens plásticas devem ser lavadas e separadas após o uso; devemos evitar
misturar as embalagens plásticas com materiais não recicláveis; é importante juntar
os materiais plásticos em uma mesma sacola; o plástico não deve ser depositado
simplesmente em lixeiras, e, sim, na lixeira de cor vermelha 2 ou, então, junto aos
materiais recicláveis, quando o caminhão de coleta de recicláveis fizer o devido
recolhimento.

O próprio Poliestireno expandido (EPS) é conceituado por Filho e Berté (2009, p.181)
como uma opção para o processo de reaproveitamento plástico.
A matéria-prima do plástico EPS consiste em pérolas de 3 mm de diâmetro que
passam por um processo de expansão, fundindo-se e podendo ser moldadas nas mais
diferentes formas. Como um produto final tem-se placas constituídas por milhares de
pérolas cuja composição é 98% de ar e apenas 2% de poliestireno. Devido à grande
quantidade de ar presente nas pérolas, o EPS se torna um material extremamente leve.
Esse plástico é biodegradável? O EPS não é biodegradável, mas é reciclável.
Processadores reciclam sobras de produção e corte de blocos, para serem usadas com
grandes vantagens em outros produtos, exemplo: construção civil. “Como esse
material apresenta uma pequena densidade e ocupa grande volume, ocorre um
desinteresse por parte dos recicladores, principalmente em coletar, transportar e
armazenar o EPS.

O plástico não será considerado mais um vilão? Através do Portal Mundo do Plástico
há uma discussão sobre os plásticos biodegradáveis vs. Plásticos fotodegradáveis:
De acordo com o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) apud Filho e
Berté (2009, p. 181) “Essa cor é convencionada pela Resolução nº 275/2001.

“O plástico biodegradável bacteriano, por exemplo, é constituído por poliésteres de
hidroxiácidos”. Entretanto, o fotodegradável possui a mesma composição química de um
plástico convencional - como, por exemplo, o polietileno.
Em relação à biodegradabilidade, o plástico biodegradável, após o descarte e em
condições adequadas, pode ser convertido em CO2 e em H2O. Já o plástico fotodegradável, por
ter a mesma composição química dos plásticos tradicionais, não é biodegradável. Ele precisa
que aditivos sejam adicionados para favorecer a sua fragmentação em pedaços menores.
Além disso, o processo de produção de ambos é extremamente diferente. Isso porque o
biodegradável passa por um processo de biotecnologia e o fotodegradável por um processo
químico”. (Portal Mundo do Plástico, 2019).
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Ao pensar em apresentar um produto para o mercado consumidor, as empresas devem
ter plena atenção no todo que envolve uma divulgação da marca, atenção com a legislação
vigente, cuidado com o tipo de produto está sendo projetado e que o mesmo tenha uma aceitação
com base na sua qualidade, mas que também possa contribuir de forma positiva para a imagem
da empresa. E no momento muitas empresas procuram elevar valores sustentáveis desde a sua
concepção da marca e produto para o mercado em geral, sendo assim Chum (2010) apud Valle
e Souza (2014, p. 212) apresenta importantes argumentos para desenvolver produtos
sustentáveis
Considerar especificações e requisitos técnicos, ambientais, sociais e econômicos no
desenvolvimento de produtos. Identificar os elementos críticos, do ponto de vista da
sustentabilidade, que o desenvolvimento de produtos deve considerar em cada fase.
Gerar e analisar informações consistentes e relevantes para a tomada de decisões no
que tange ao desenvolvimento de produtos sustentáveis envolvendo as partes
interessadas.

Como muitas vezes um produto é concebido com inúmeras camadas de embalagens,
uma importante iniciativa é diminuir consideravelmente ou quando possível eliminar o uso
desenfreado de embalagens. Hoje, há produtos que desde a sua concepção já eliminaram o uso
de embalagens e são conhecidos como ‘produtos pelados’.
As empresas estão se preocupando mais do que pura e simplesmente apoiar ações
esporádicas e/ou pontuais ligadas a sustentabilidade, mas dialogar com a sociedade e manter
uma escuta permanente para que o dia a da empresa e consequentemente seus produtos sejam
concebidos desde o primeiro momento em práticas sustentáveis e buscando opções que possam
possibilitar respostas assertivas e duradouras ao meio ambiente.
Soluções de empresas que optam por utilizar refil, reciclagem de alguns materiais que
envolvem a concepção de seus produtos são importantes iniciativas que estão sendo bastante
difundidas, mas já há empresas reformulando os seus produtos para eliminar drasticamente o
uso e dependência da embalagem. Já há empresas no mercado que trabalham com versões
sólidas de shampoo, condicionador e até alguns produtos de maquiagem que podem ser
utilizados na forma sólida com esse intuito de ressignificar a experiência de um produto que se
preocupa com todos os estágios de desenvolvimento até o descarte final após o consumo.
A preocupação com embalagens e seu descarte final corrobora para uma saída
sustentável de criar soluções e/ou alternativas criativas e inovadoras para repensar o produto
como um todo e também sua cadeia de produção e logística até o consumidor final. Há marcas
com iniciativas interessantes que optam pelo reflorestamento de área desmatada, outras que
desenvolvem embalagens que podem ser plantadas (exemplo de embalagem compostável) e até
mesmo embalagens biodegradáveis que facilitam a sua desintegração de modo ecológico
contribuindo para uma decomposição de forma orgânica.
O FUTURO É A SUSTENTABILIDADE
A sustentabilidade é um tema recorrente e dinâmico, uma vez que as empresas estão
apostando como potencial de sobrevivência e cobrança por parte de uma parcela da sociedade
que cobra posicionamentos sustentáveis das empresas que são escolhidas para realizarem
consumo. Hoje, as empresas não bastam apenas apresentar uma preocupação com meio
ambiente, pois elas são constantemente cobradas por parte da sociedade que optam em escolher
um determinado produto que tenha claramente ações e preocupações com o meio ambiente e
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como o seu empreendimento impacta positivamente e/ou pode melhorar com práticas respostas
ligadas ações sociais e ambientais. Xavier e Corrêa (2013, p. 9-10) destacam que,
A mitigação dos impactos ambientais num dos principais aspectos a serem geridos na
busca pela sustentabilidade. A partir da identificação dos danos ambientais atuais e
potenciais, bem como da mensuração das pegadas ecológicas (ecological footprint,
ou em outras palavras, dos efeitos danosos à natureza) de produtos e processos, é
possível a quantificação dos impactos. Isso permite a redução de incertezas e o
aumento da eficiência na gestão dos processos produtivos.

Hoje muitas empresas querem ser reconhecidas no mercado e pelos seus consumidores
como empresas sustentáveis, mas além de buscar nomenclaturas e rótulos, as organizações
querem fazer a diferença no hoje e contribuir de forma positiva no futuro com ações atentas a
problemas que são enfrentados por toda a sociedade. Para Pereira, Boechat, Tadeu, Silva e
Campos (2012, p. 147).
[...] Ser sustentável está muito além de cuidar das questões ambientais do planeta. Ser
sustentável é saber agregar vantagem competitiva em suas ações, resultando assim no
bem estar da geração presente e ao mesmo tempo preocupando-se com uma melhor
qualidade de vida para as gerações futuras. Sustentabilidade é uma propriedade do
todo, não das partes.

Dessa forma Xavier e Corrêa (2013, p. 11-12) apresentam,
O conceito de sustentabilidade nas organizações produtivas inseriu-se inicialmente
pela tentativa de mitigação de impactos ambientais e mais tarde, de forma mais
eficiente, pelo reaproveitamento e redução de perdas.

Os consumidores e outros membros da sociedade hoje não se satisfazem apenas com a
informação sobre os impactos ambientais negativos dos produtos nas fases de consumo e pósconsumo, mas querem informações a respeito da origem da matéria-prima, das técnicas
utilizadas para o processamento dos materiais envolvidos e informações sobre o que os
componentes da rede de suprimentos fazem para mitigar ou reduzir estes impactos desde o
projeto e desenvolvimento dos produtos.
Ao ser incorporado como componente da gestão organizacional por pressões da
sociedade organizada (ONGs e governo) e dos mercados, portanto, o conceito de
sustentabilidade (grifo próprio) ambiental passou a exigir a adequação das ferramentas
disponíveis no ambiente empresarial com vistas à inclusão do que pode ser chamado de gestão
ambiental (grifo do autor) em seus processos operacionais.
A pressão por uma gestão mais “ambiental” induziu que a gestão de recursos e processos
logísticos fosse de forma a permitir que uma menor “pegada ambiental” fosse gerada pelo
sistema produtivo por meio do uso mais intenso de conceitos como a reutilização, a reciclagem
e de formas mais adequadas de dispor dos resíduos não reutilizáveis e não recicláveis.”
Inúmeros são os desafios apresentados para as empresas que buscam um futuro
sustentável. Muitas vezes traduzir na prática o que foi concebido no planejamento leva tempo
e maturidade de vários atores envolvidos no processo, pois em alguns momentos a legislação
não é clara e/ou totalmente atualizada, em outros momentos rever processo e formas de
apresentar um produto pode provocar rupturas e até mesmo grandes volumes de investimentos
no primeiro momento, entretanto é crucial essa mudança de comportamento para que as práticas
sustentáveis possam se concretizar de modo perene e constante.
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Pereira, Boechat, Tadeu, Silva e Campos (2012, p. 147) acreditam que,
O mundo muda a cada novo instante. Novos produtos são lançados, outros
aprimorados, tudo isso para atender às necessidades fluidas dos indivíduos e do
próprio sistema. O que ontem era novo, hoje não é mais. O que antes era a grande
novidade, hoje foi suplantado. Neste regime de intensas mudanças as empresas
buscam se destacar perante as demais, trazendo ao sistema produtos personalizados,
buscando atender assim mercados que se tornam ao longo do tempo cada vez mais
específicos. Entretanto, a mentalidade do consumidor também se altera neste processo
e, buscando a evolução de seus processos e de sua competitividade no mercado, as
empresas também devem se adequar a esta mudança comportamental.

Mudar é algo difícil para algumas pessoas e/ou negócios, no entanto a mudança quando
é alinhada com verdade e propósito e dialogada com valores que sustentam a organização pode
auxiliar significativamente reformular velhas práticas, possibilitando delinear novos projetos,
produtos e diferentes embalagens e/ou até extinção de embalagens. No momento de ruptura de
velhas práticas as empresas renascem e revelam posicionamentos criativos e sustentáveis para
organizações que pensam e atuam globalmente e estão preocupadas com suas ações em escala
global. Filho e Berté (2009, p. 189) recordam marcos históricos importantes para a discussão
ambiental e sustentável como
[...] documento da Agenda 21 – compromisso estabelecido na Eco-Rio 92, marcou a
busca de consenso e inflou o movimento de um otimismo que acabou por se mostrar
exagerado. [....] a Conferência Rio+10, em Joanesburgo, na África do Sul, em 2002.
Observando os 10 anos que se separam a Conferência conhecida como Rio-92 da que
se realizou em Joanesburgo [...] O Protocolo de Quioto foi bombardeado pelos
Estados Unidos, confirmando as contradições dessa relação Norte-Sul [...].

A sustentabilidade envolve muito mais do que questões ligadas ao meio ambiente, é
especialmente compreender que o meio ambiente sem olhar econômico, ações sociais
interagindo de modo equânime com o meio ambiente é possível proporcionar respostas e
soluções com os anseios sustentáveis da sociedade. Pereira, Boechat, Tadeu, Silva e Campos
(2012, p. 148-149) realçam que,
Ter um negócio sustentável e sustentável, entretanto, é uma nova exigência do
mercado. Aqueles que acharem os caminhos para se diferenciar serão os beneficiados,
ganharão seu espaço nos mercados, agregarão valor a seus processos e a sua
competitividade. Para tanto, uma mudança da agenda das empresas deve ser feita para
que todas as dimensões defendidas no conceito de desenvolvimento sustentável
(dimensões econômica, ambiental e social) possam ser levadas em conta no momento
das tomadas de decisões. Para ser efetiva, essa nova visão deve ser estruturada a longo
prazo, garantindo benefícios à geração presente e resguardando as futuras.
Ancorando-se nesses pilares, foi desenvolvido em 1997, por John Elkington, o modelo
de gestão conhecido como Triple Bottom Line [...] o Triple Bottom Line sustenta que
a gestão do negócio não deve se basear somente nas questões econômicas, mas
também nas sociais e de meio ambiente, o que acaba por reforçar os laços das
empresas com a sociedade e a natureza.

Sachs (2000) apud Pereira, Boechat, Tadeu, Silva e Campos (2012, p. 160) sinaliza que
sustentabilidade,
[...] se refere a uma nova concepção dos limites e da fragilidade do planeta,
englobando as necessidades da população. Sugere, assim, que sustentabilidade
envolve a inclusão social, economia sustentada no tempo e o ambiente sustentável. O
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autor elenca cinco dimensões da sustentabilidade: econômica, ecológica, espacial e
cultural. Para um projeto ser economicamente viável é preciso que haja uma fonte de
financiamento ou outro meio oneroso que custeie a ação econômica. Os recursos
naturais devem ser consumidos em uma escala que não leve à degradação do meio
ambiente. O meio ecológico, em um sistema sustentável, é tratado de modo que não
seja deteriorado e que não haja acúmulo de resíduos.

Para Jacob (1990) apud Pereira, Boechat, Tadeu, Silva e Campos (2012, p. 160- 161) a
sustentabilidade precisa de amplo apoio e engajamento social, dessa forma são apontadas
algumas premissas:
Atingir o objetivo de interesse coletivo através de programas e campanhas; Aumentar
as capacidades técnico-administrativas
das associações; Reforçar o tecido
associativo; Fomentar a participação popular nos programas, projetos e gestão de
serviços municipais.

As premissas levantadas por Jacob (1990) reforçam o quão importante é o
envolvimento, participação, engajamento, sentimento de coletividade para que a
sustentabilidade possa almejar inúmeras camadas da sociedade e fortalecer o sentimento de
pertencimento e colaboração de que é possível realizar ações e mudanças de comportamento
com o apoio e participação de todos os envolvidos.
METODOLOGIA
A metodologia adotada foi pesquisa exploratória com estudo teórico através de pesquisa
bibliográfica e pesquisa documental com o viés da pesquisa qualitativa/quantitativa através da
ferramenta NodeXL (versão free) para representar o formato de grafo a hashtag pesquisada
#produtos selados na rede social Twitter. Na figura abaixo é possível compreender a escolha
do percurso metodológico:
Figura 01: Caminho metodológico

Para uma metodologia de pesquisa aplicada no espaço da internet, em especial na rede
social Twitter foi utilizado a ferramenta NodeXL (versão free), pois facilita o tratamento dos
dados e sua visualização através dos grafos apresentados pela ferramenta.
Um grande passo importante para utilizar as redes sociais com ambiente de estudo e
pesquisa foi o marco histórico de Análise de Redes Sociais (ARS) que foi destacado por
Fragoso, Recuero e Amaral (2013, p. 116-117) quando enfatiza que,
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A Análise de Redes Sociais surgiu em meio aos estudos sociológicos do começo do
século XX e confunde-se com o surgimento da Sociometria, um braço matemático de
análise. Wellman (1988), por exemplo, aponta que parte dessa tradição tem início com
a entrada dos trabalhos de Simmel nos Estados Unidos, através dos estudos e
mapeamento de relações sociais e de como essas relações influenciam os sistemas
sociais. Freeman (2004), por outro lado, credita as primeiras intuições dos estudos de
rede a Auguste Comte, mostrando que ele teria utilizado muitos dos termos estruturais
que hoje seriam comuns no campo dos estudos de redes, como, por exemplo, as ideias
sobre as dinâmicas sociais. Scott (2000) ainda alerta para importância dos trabalhos
de Weber e Tonnies, e da sociologia alemã, em geral, como influências marcantes na
abordagem estruturalista que marca as redes sociais.

Ainda com Fragoso, Recuero e Amaral (2013, p. 90-91),
O Twitter é uma ferramenta para a publicação de micromensagens na qual,
originalmente, os usuários são convidados a responder à pergunta “O que você está
fazendo?” em até 140 caracteres. Ali, é possível construir uma página e “seguir” e ser
“seguido” por outros “Twitters”. Cada Twitter seguido tem suas mensagens
publicadas (também chamadas de “tweets”) para os seguidores. É possível também
optar por seguir outros usuários e acompanhar aquilo que publicam. As mensagens
que utilizam uma “@” seguida do nome de um usuário viram links e podem ser
rastreadas pelo usuário citado, aparecendo para ele em uma aba específica
denominada “Respostas” ou “Replies”. Além disso, o nome do usuário torna- se link
e pode ser clicado pelos demais usuários, que vão, assim, à sua página no Twitter.
Atualmente, é possível também fazer listas de usuários que são seguidos e organizálos, além de pesquisar em quais listas está um determinado usuário. Também é
possível repassar mensagens de usuários que são seguidos para os seguidores através
de um botão denominado “Retweet”. Esse botão repassa automaticamente uma
determinada mensagem para a rede social do usuário. “Apesar disso, muitos usuários
não repassam as mensagens dessa forma, utilizando apenas um “RT” seguido da
citação com o devido crédito ao usuário que inicialmente publicou a mensagem”.

Através da ferramenta NodeXL é possível gerar grafos, uma vez que a própria
ferramenta utilizada é programada em Excel, o que auxiliou mapear e transpor as hashtags
encontradas ao longo da pesquisa.
A ferramenta NodeXL por não ser complexa e contar com uma estrutura de planilha em
Excel corrobora para que o pesquisador possa manusear os dados encontrados e dispor das
conexões encontradas. A própria ferramenta NodeXL “[...] considera cada usuário autor de
tweetou mencionado em um tweet como um nó da rede. As conexões são estabelecidas a partir
de relações de menção ou retweet. Ao retuitar um tweet, um usuário estabelece uma conexão
com o usuário que foi retuitado” (ZAGO, 2015, p.219).
A escolha pela rede social Twitter foi por contar com “[...] as conexões podem ser
estudadas a partir da relação entre seguidos e seguidores, mas também a partir de menções ou
retweets entre os perfis. [...]” (RECUERO, BASTOS, ZAGO, 2015, p. 91).
Trabalhar com rede social acaba se tornando um grande obstáculo, uma vez que por ser
tão vasta pode acabar gerando dificuldades para delimitar o escopo da pesquisa, e tendo esse
entendimento a pesquisa tomou como norte as conexões das tags oriundas das menções
encontradas na rede social Twitter, para buscar refletir o objetivo do estudo.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS ATRAVÉS DA FERRAMENTA NODEXL
No momento da pesquisa na rede social Twitter os dados retornados através da hashtag
#produtos lindos surpreendeu, pois não foi encontrado nenhuma menção dessa hashtag no
período pesquisado que foi de 01/01/2020 até 15/02/2020. Entretanto, para dar seguimento ao
estudo realizado na rede social Twitter optou-se por pesquisar as hashtags #sustentabilidade;
#lixo zero e #sem embalagem, possibilitando um total de retorno com 417 funções.
Os grafos, que serão apresentados, foram oriundos do mapeamento dos dados através
da ferramenta NodeXL (Versão free), que converge os dados obtidos e reflete no formato de
grafos para que possa melhor compreender suas conexões.
A seguir nos Grafos 01 e 02 são apresentados as hashtags #sustentabilidade; #lixo zero;
#sem embalagem no formato de grafos a partir da mineração e representação da ferramenta
NodeXL:
Grafo 01: Hashtags: #sustentabilidade, #lixo zero e #semembagalem

Fonte: (Elaborado pela autora, 2020), através da ferramenta NodeXL (versão aberta).

No Grafo 01, é possível verificar as conexões encontradas a partir das menções das
hashtags publicadas na rede social Twitter.
Grafo 02: Ampliação de perspectiva do “Grafo 01”

Fonte: (Elaborado pela autora, 2020), através da ferramenta NodeXL (versão aberta).

No Grafo 02, temos um detalhamento do Grafo 01, que mostra com mais clareza os
vértices das hashtags pesquisadas. É possível enxergar a convergência direcional dos dados
apresentados e perceber a interligação entre eles.
Ao longo da pesquisa que contou com 417 menções nas hashtags: #lixo zero,
#embalagem e #produtos pelados, foi possível compreender que a hashtag #produtos lindos
não foi citada na rede social durante o tempo da pesquisa, devido a essa constatação optou-se
por observar outras hashtags como #sem embalagens que ocupou aproximadamente 8% dos
tweets; na #lixo zero contou com um total de aproximadamente 30% das menções foi
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perceptível encontrar várias menções da hashtag #sustentabilidade com um total aproximado
de 62%.
Através da pesquisa foi possível checar que nas menções através das hashtags
pesquisadas o tema sustentabilidade é um tema amplamente conhecido e difundido na rede
Twitter, mesmo que a menção da hashtag #produtos lindos não fora encontrada, fica perceptível
a menção encontrada da hashtag #lixo zero e #sem embalagem. Como o conceito e terminologia
de produtos pelados pouco difundidos entre grandes marcas de produtos, sua terminologia e
consequentemente a hashtag não pode ser constatada na rede social estudada.
Outro ponto significativo no estudo foi encontrar a associação da hashtag #sem
embalagem a produtos biodegradáveis, granel, vegano e cruelty free beauty. O que possibilita
uma conexão com preocupação por parte do segmento de mercado que atua com produtos
ligados a causas sustentáveis e que originalmente seus produtos são desenhados para assumir
em sua totalidade ações e posturas que não degradem o meio ambiente e que não estejam
associadas a práticas de testagem em animais.
Na tag #lixo zero é possível verificar conexões ligadas às outras hashtags , como:
#meioambiente, #plástico, #reutilização, #compostagem, #cidade mais sustentável, #meio
ambiente e #lixo zero. O que configura como desdobramento da hashtag #Produtos lindos que
mesmo sem serem encontrados ao longo da pesquisa evidenciam uma preocupação por parte
dos usuários que habitam a rede social Twitter em discutir sobre questões ambientais que de
algum modo acabam impulsionando reflexos, posicionamentos e ações das empresas que estão
atentas ao comportamento apresentadas nas redes sociais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O papel da rede social de influenciar o consumidor é um ponto importante a ser
destacado através da pesquisa na rede social Twitter por intermédio dos grafos apresentados a
partir das hashtags verificadas e suas conexões nas menções na própria rede. Deste modo,
empresas vem monitorando os posicionamentos levantados nas redes sociais para que possam
entender esse novo consumidor, mas também compreender esse novo consumo que muito é
apresentado através de menções nas redes sociais.
O estudo toma como base discutir sobre ‘produtos pelados’, embalamento e
sustentabilidade com a ajuda metodológica de retratar no tempo dedicado à pesquisa uma
fotografia do momento que imprime uma busca por posicionamentos e cobranças por parte dos
consumidores de optarem por produtos que estão pensando e aplicando na prática ações e
mudanças de ciclos dos produtos apresentados para o consumo.
Na perspectiva de tratar o ‘produto pelado’ foi importante delimitar a importância das
embalagens no processo de acomodação dos produtos, informação de características do produto
para o cliente final, transporte da carga e acondicionamento do produto. Mas, ao falar sobre
outras formas de enxergar a embalagem, foi possível compreender um grande problema que é
gerado através do grande volume de embalagem em produtos que contribuem para o aumento
significativo de lixo gerado.
Ao compreender o ‘produto pelado’ como opção de não inserir camadas de embalagens
em produtos foi possível descortinar algo que muitas vezes é para tantas empresas algo como
natural ou até mesmo sem condição para pensar diferente. E certamente é possível pensar em
novas formas de embalamento e até mesmo usar o próprio produto sem embalagem ou
diminuindo sistematicamente o excesso de embalagem para muitos produtos.
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O tema sustentabilidade é um termo bastante difundido nas redes sociais, entretanto a
hashtag #produtos pelados no momento da realização da pesquisa não fora identificada, mas
menções sobre diminuição do lixo, sem embalagem, lixo zero, cidade mais sustentável e meio
ambiente foram identificadas com bastante força e dessa forma possibilita uma discussão com
atenção de cobrança por parte das empresas em adotar práticas sustentáveis na maior parte dos
processos e até mesmo uma resposta em solucionar o problema de lixo gerado por produtos
ligados a marcas de empresas consolidadas e empresas que ao entenderem esse perfil de
consumidor já nascem sustentáveis.
O compromisso em dialogar sobre essa temática é o que deve mover esse estudo e tantos
outros que possam ser apresentados, uma vez que mais do que uma cobrança por parte da
sociedade é um dever enquanto seres humanos inseridos e atentos com todo o meio ambiente.
Pautas como aquecimento global, mudanças climáticas no contexto global devem servir de
alerta para que novas respostas sejam apresentadas em diversas gamas da sociedade e por isso
que esse estudo acaba convocando novas reflexões e pesquisas como uma forma de desdobrar
pesquisas atentas e voltadas à temática apresentada.
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RESUMO
A forma do plantio direto vem crescendo cada vez mais, no nosso país. A cada dia que passa, dentre os vários
aspectos que caracterizam um bom plantio direto, ganha mais relevância o aspecto relacionado à obtenção de uma
cobertura morta de qualidade. Uma boa palhada tem-se tornado importante pelo seu valor à lavoura e pela
dificuldade que representa a sua obtenção em grande parte dos solos de Cerrado. A pesquisa abrangerá diretamente,
aos produtores no campo, sejam eles grandes ou pequenos. O Sistema de Plantio Direto na Palha contribui para
que o solo não seja levado pelas erosões e armazene mais nutrientes, fertilizantes e corretivos. A quantidade de
matéria orgânica triplica, de uma concentração de pouco mais de 1% para acima de 3%. A viabilidade econômica
do sistema se assegura no crescimento – em muitos casos na duplicação – da produção e da produtividade. O
segmento dentro da porteira abrange uma área muito extensa, para se trabalhar. No caso deste projeto, está sendo
pesquisado o plantio direto na lavoura. Esse modo de plantar, já é muito utilizado hoje em dia, pois, além de utilizar
menos gastos para produzir, a lavoura pode produzir muito mais. E tanto o agricultor, quanto o solo e o meio
ambiente em si, ganham com isso.
Palavras-Chave: Agronegócio. Fatores Críticos. Ambiente.

ABSTRACT
The form of direct planting has been growing more and more in our country. With each passing day, among the
various aspects that characterize a good no-till, the aspect related to obtaining quality mulch gains more relevance.
A good straw has become important for its value to the crop and for the difficulty of obtaining it in a large part of
the Cerrado soils. The research will directly cover farmers in the field, whether large or small. The Direct Tillage
System in Straw contributes so that the soil is not washed away by erosion and stores more nutrients, fertilizers
and correctives. The amount of organic matter triples, from a concentration of just over 1% to over 3%. The
economic viability of the system is ensured by the growth – in many cases by the doubling – of production and
productivity. The segment inside the gate covers a very large area to work. In the case of this project, direct planting
in the field is being researched. This way of planting is already widely used today, because, in addition to using
less expense to produce, the crop can produce much more. And both the farmer, as well as the soil and the
environment itself, benefit from this.
Keywords: Agribusiness. Critical factors. Environment.

INTRODUÇÃO
Será realizada uma pesquisa aprofundada no plantio direto. O meu interesse surgiu em
pesquisar o custeio e a qualidade de produção, pois sempre gostei de coisas do meio rural, por
minha família falar sempre sobre isso, e do plantio de milho por meu pai estar diretamente
ligado ao transporte, ou seja, estou e sempre estive envolvida com o tema.
A pesquisa pode ser aplicada em qualquer área do campo que mexe com o plantio do
milho, seja de grandes ou pequenos produtores. No plantio direto há muitas oportunidades, pois
através dele se diminui o custo e o tempo da produção. É muito importante para quem vai
administrar uma fazenda, por exemplo, pois mexe com a área financeira.
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Irá produzir mais, em menos tempo e com um custo menor. Pela forma do plantio direto
se gasta menos para produzir mais, em uma mesma área. A viabilidade econômica do sistema
se assegura no crescimento, muitas vezes até na duplicação da produção e da produtividade.
REFERENCIAL TEÓRICO
AGRONEGÓCIO
Em 1957 surgiu o termo agribusiness, com professores da Universidade de Harvard nos
Estados Unidos, traduzido em português como ``agronegócio''. O termo surgiu com a
necessidade de mostrar que a agricultura e a agropecuária não eram mais a mesma. Já não era
mais algo isolado que se limitava somente ao campo, a visão deles passou a ir além das porteiras
da fazenda.
O agronegócio é uma totalidade que engloba muitos serviços, desde os insumos que vêm
de fora para a preparação da terra, a produção, a colheita, as máquinas necessárias para isso,
transporte, armazenagem, processamento, distribuição. E por trás de tudo isso ainda tem a
tecnologia, infraestrutura, estradas, serviços financeiros, seguros milionários, marketing, bolsas
de mercadorias mundiais e muitas outras coisas que juntas formam o complexo do agronegócio.
O conjunto de todas as operações e transações envolve desde a fabricação dos insumos
agropecuários, das operações de produção nas unidades agropecuárias, até o processamento e
distribuição e consumo dos produtos agropecuários ‘in natura’ ou industrializados. (APUD
RUFINO 1999).
AS DIMENSÕES QUE ENVOLVEM O AGRONEGÓCIO
O agronegócio tem grande importância na economia brasileira e mundial,
principalmente devido aos vários agentes envolvidos no sistema, que faz com que haja uma
sequência de atividades, geradoras de riqueza entre os elos da cadeia. De acordo com o CEPEA,
em 2011 o PIB do agronegócio teve participação de 22,74% no total do PIB brasileiro. Com
essa expressiva importância, torna-se necessário aos agentes inserirem-se nesse mercado,
atendendo às demandas globais, visando manter sua competitividade.
Entendemos por agronegócio, a totalidade das operações de produção e distribuição de
suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, do armazenamento,
do processamento e da distribuição. Ainda devemos adicionar a este conjunto, os serviços
financeiros, de transporte, marketing, seguros, bolsas de mercadorias, etc. Todas estas
operações são elos de cadeias, que se tornaram cada vez mais complexas e tornam cada vez
mais amplas as dimensões do agronegócio.
O agronegócio é o segmento econômico de maior valor em termos mundiais, e sua
importância relativa varia para cada país. Em âmbito mundial, o agronegócio participou, em
1999, com US $6,6 trilhões, significando 22% do PIB. As projeções para o ano de 2028
apontam para o valor de € 10,2 trilhões, com crescimento anual de 1,46% ao ano. Em 2003, o
comércio internacional do agronegócio movimentou cerca de US $7,3 trilhões. (ARAÚJO,
2007. Pg. 27)
SISTEMA AGROINDUSTRIAL
O sistema agroindustrial é representado por duas siglas: SAI e SAG. Em si, o SAI é a
visão do todo, de um completo. O que forma o conjunto das indústrias de insumos, produção
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agropecuária, indústrias de alimentos e os sistemas de distribuição, que envolve a produção,
transformação e comercialização dos produtos e mostra que um depende do outro, vendo assim
o agronegócio numa visão sistêmica que envolve o antes, dentro e depois da porteira. Um
englobando e dependendo do outro.
O estudo dos Sistemas Agroindustriais (SAG) se caracteriza cada vez mais como um
importante fator de compreensão da dependência, que hoje é mais evidente entre indústrias de
insumos, produção agropecuária, indústrias de alimentos e o sistema de distribuição. Isso é
devido ao fato de que os SAGs são analisados sob uma ótica sistêmica, ou seja, há uma
avaliação das relações entre os agentes ao longo de diferentes setores da economia, em oposição
à visão tradicional, na qual há uma distinção entre os setores agrícola, industrial e de serviços
(APUD ZYLBERSZTAJN, 2005). (http://www.sober.org.br/palestra/15/176.pdf. Acessado dia
27/08/2015 às 13:35)
ANTES DA PORTEIRA
É tudo aquilo que envolve a produção agropecuária e o agronegócio, antes mesmo de
entrar na fazenda. A indústria e o comércio, fornecedores de insumos e serviços para a produção
rural, as máquinas utilizadas no campo, fertilizantes, defensivos químicos, mudas, sementes,
material genético, ração, produtos veterinários, equipamento de irrigação, água, energia, infraestrutura, dentre outros.
Os principais insumos são: máquinas, implementos, equipamentos e complementos;
água; energia; corretivos de solos; fertilizantes; agroquímicos; compostos orgânicos; materiais
genéticos (mudas, sementes, sêmem e óvulo); Hormônio; Inoculantes; rações; sal; produtos
veterinários.
Os serviços principais são a Pesquisa, a elaboração de projetos, as análises
laboratoriais, os créditos e financiamentos, a defesa agropecuária, a proteção e defesa
ambiental, os incentivos governamentais, as comunicações, a infraestrutura, o
treinamento de mão de obra, os assentamentos dirigidos. Com destaque para o
primeiro serviço citado, onde se destaca as EMBRAPA (Empresa brasileira de
pesquisa agropecuária), a CEPLAC (Comissão executiva do plano de lavoura
cacaueira), as secretarias de agricultura, as universidades e a Copersucar.
(http://nomiaeco.blogspot.com.br/2011/12/fundamentos-de-agronegocio- capitulo2.html. Acessado dia 03/09/2015 às 08:10)

DENTRO DA PORTEIRA
É tudo o que acontece dentro das fazendas, a produção agropecuária propriamente dita,
tanto na produção agrícola quanto na pecuária. Desde o início do processo de produção,
preparando a terra, plantando; até o resultado final do produto in natura para ser comercializado.
Os segmentos produtivos que se realizam "dentro da porteira" constituem a produção
agropecuária propriamente dita, os quais são divididos em sub segmentos distintos:
agricultura (ou produção agrícola) e pecuária (ou criação de animais). "Dentro da
porteira significa dentro das fazendas, desde as atividades iniciais de preparação para
começar a produção até a obtenção dos produtos agropecuários in natura prontos para
a comercialização. (ARAÚJO, 2013. Pg. 49)

DEPOIS DA PORTEIRA
É o que acontece com os produtos depois que saem das propriedades rurais. A
agroindustrialização e a distribuição, até chegar aos consumidores. Isso envolve vários agentes
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econômicos, como a agroindústria, o comércio, o mercado internacional, governo, prestadores
de serviço e outros. Os produtos que saem da fazenda podem ser comercializados in natura
como, frutas, hortaliças, alguns grãos, que podem ser embalados ou vendidos a granel da forma
em que foram colhidos, sem passar necessariamente por agroindústrias. Outros produtos
passam por processos de beneficiamento, processamento e transformação para agregar valor e
também para se obter novos produtos, como por exemplo, o leite que pode ser pasteurizado e
embalado ou pode ser transformado em queijo, doce de leite; o boi pode utilizar a carne como
alimento, in natura, e pode também se obter outros produtos como calabresa, lingüiça, e o couro
para fazer calçados; assim como tantas outras culturas. Dessa forma se agrega valor em todos
os produtos e ganha-se muito mais mercado.
Esses segmentos são constituídos basicamente pelas etapas de agroindustrialização e
distribuição dos produtos agropecuários até atingir os consumidores, envolvendo
diferentes tipos de agentes econômicos, como comércio, agroindústrias, prestadores de
serviços, governo e outros. [...] Após colhidos, esses produtos podem seguir por
diversos caminhos até chegar aos consumidores. Durante esse percurso interferem
diferentes tipos de agentes econômicos, tanto atuando diretamente na industrialização,
como na comercialização, ou ainda, na prestação de serviços. (ARAÚJO, 2013. Pg. 81)

AGRICULTURA
A agricultura ou produção agrícola é o cultivo de culturas vegetais. Em suma, é tudo
que se cultiva para produzir, como por exemplo, o alimento. E envolve tudo o que é necessário
para tal produção, desde o preparo do solo, cuidados com a plantação, colheita, armazenagem,
transporte, até a administração da fazenda para que tudo isso funcione.
A agricultura é a lavoura ou o cultivo da terra e inclui todos os trabalhos relacionados
com o tratamento do solo e a plantação de vegetais. As atividades agrícolas destinamse à produção de alimentos e à obtenção de verduras (legumes), frutas, hortaliças e
cereais. A agricultura implica a transformação do meio ambiente para satisfazer as
necessidades do homem. É esta capacidade que distingue o ser humano dos restantes.
(http://conceito.de/agricultura. Acessado dia 29/10/2015 às 14:25)

PECUÁRIA
A palavra vem do latim “pecus” e tem por significado “cabeça de gado”, teve início
quando o homem viu a necessidade de domesticar o gado para a obtenção de carne e leite, ainda
na idade da pedra. Refere-se à criação de animais em geral, com a finalidade de produção de
carne, leite e couro, por exemplo. E inclui: as instalações para tais processos, alimento para o
rebanho, cuidados com o mesmo, vacinação e controle de doenças até o transporte adequado
para a venda dos animais e/ou seus produtos. Podemos citar como exemplo de pecuária a
apicultura, piscicultura, pecuária de corte e pecuária de leite.
A produção pecuária refere-se à criação de animais domesticados, incluindo as etapas
do processo produtivo, desde as inversões em instalações, equipamentos, produção de
alimentos, cuidados com os rebanhos até a venda dos animais e de seus produtos.
(ARAÚJO, 2013. Pg. 53)

AGROPECUÁRIA
É o termo que representa o conjunto agricultura e pecuária. É a forma de representar os
dois juntos, englobando todas as atividades do campo, para o consumo humano ou para o
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fornecimento de matérias primas, medicamentos, bicombustíveis, produtos de beleza, entre
outros. Na prática, a agricultura é normalmente exercida pelos pequenos produtores, que unem
a agricultura (cultivo de plantas e hortaliças) com a pecuária (criação de animais), agricultura
(cultivo de plantas e hortaliças) com a pecuária (criação de animais), pela produção de bens e
consumo e um grande representante do PIB nacional
Agropecuária é o estudo, teoria e prática da agricultura e da pecuária, em uma relação
de reciprocidade. É uma das áreas do setor primário responsável pela produção de bens
de consumo. A agropecuária é uma atividade exercida, principalmente, por pequenos
produtores, que unem as técnicas da agricultura - cultivo de plantas e hortaliças - com a
pecuária, que é criação de animais (gado, suínos, aves, equinos e etc). (GUIMARAES,
Dilva; CABRAL, Paulo. www.significados.com.br/agropecuaria. Acessado dia
19/10/2015 às 13:23)

CADEIAS PRODUTIVAS
O conceito de cadeia produtiva para o agronegócio surgiu na França na década de 1960,
como: “filiere” (fileira=cadeia). E é definido que se articulam desde os insumos básicos até o
produto final chegar ao consumidor. Os insumos básicos podem ser desde fertilizantes que
participam de várias cadeias produtivas diferentes, como: café, soja, milho, algodão. Assim
como, matéria prima básica, por exemplo, o minério de ferro é a matéria prima básica da cadeia
produtiva básica, por exemplo, o minério de ferro é a matéria prima básica da cadeia produtiva
que vai produzir o aço e depois o automóvel. Em sucessão de operações utilizadas para produzir
bens ou serviços, desde o início de tudo até o produto chegar ao consumidor final.
Cadeia Produtiva é o conjunto de atividades que se articulam progressivamente desde
os insumos básicos até o produto final, incluindo distribuição e comercialização,
constituindo-se
em
segmentos
(elos)
de
uma
corrente.(http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2 & menu=32 52.
Acessado dia 05/08/2015 às 16:13)

INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA, FLORESTA
A integração lavoura, pecuária, floresta (ILPF) consiste em unir diferentes sistemas
produtivos, numa mesma área. É a rotação/consorciação das atividades agrícola e pecuária de
forma planejada, onde há benefícios para ambas. É uma forma de produzir que traz muitas
vantagens, principalmente para o pequeno agricultor (em áreas não muito grandes). Uma das
principais vantagens, é que o solo pode ser explorado economicamente durante o não todo, e
além disso, uma cultura ajuda e favorece a outra. As árvores plantadas da forma correta e
planejada ajudam a manter o solo úmido e também fazem sombra para o rebanho, que vai estar
na área quando a cultura que estava plantada for colhida. O esterco do rebanho e os restos de
pastagens que ali vão ficar contribuem na adubação e fertilização do solo, proporcionando assim
a possibilidade de fazer um plantio direto, gastando menos com agroquímicos e fertilizantes.
A Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) promove a recuperação de áreas de
pastagens degradadas agregando, na mesma propriedade, diferentes sistemas
produtivos, como os de grãos, fibras, carne, leite e agroenergia. Busca melhorar a
fertilidade do solo com a aplicação de técnicas e sistemas de plantio adequados para
a
otimização
e
a
intensificação
de
seu
uso.
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(http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/integracaopecuaria-silvicultura. Acessado dia 19/08/2015 às 13:35)

lavoura-

PLANTIO DIRETO

É a técnica de semeadura na qual a semente é colocada direto no solo sem precisar
“preparar” a terra, sem parar ou passar grande niveladora. Com o auxílio de um trator se espalha
a palha seca sobre a terra. O plantio é feito direto no solo sobre a palhada da cultura anterior
que estava ali, sem remexer ou arar a terra. Assim, grande parte da superfície fica coberta com
palha, o que evita a erosão, pois o impacto da chuva será amortecido na palha. A palha
decomposta das safras anteriores e os microrganismos transformam-se em adubo para a terra,
o que contribui para a redução de gastos com insumos químicos e fertilizantes.
O plantio é feito com uma semeadora própria, que vai como “rasgando” em linha a palha
que cobre o terreno e depositando a semente e adubo (se necessário) direto no sulco. A técnica
de plantio direto tem muitas vantagens, pois além de evitar a erosão, diminui os gastos com
fertilizantes, pois a cada safra o solo armazena mais nutrientes e também no crescimento da
produção.
O Sistema de Plantio Direto na Palha (SPDP) contribui para que o solo não seja levado
pelas erosões e armazene mais nutrientes, fertilizantes e corretivos. A quantidade de
matéria orgânica triplica, de uma concentração de pouco mais de 1% para acima de 3%.
A viabilidade econômica do sistema se assegura no crescimento – em muitos casos na
duplicação – da produção e da
produtividade.
(http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimentosustentavel/plantio-direto

PLANTIO CONVENCIONAL

No plantio convencional usa-se técnicas tradicionais de preparo do solo e exige que a
terra seja arada e gradeada. Consiste no revolvimento de camadas superficiais, o que reduz o
risco de plantas invasoras na lavoura, ajuda na redução da compactação do solo, aumenta a
permeabilidade e o armazenamento de água e ar e a incorporação de corretivos e fertilizantes.
Usando os métodos convencionais de aração, gradeação e nivelamento a área que será plantada
terá uma superfície mais lisa e uma uniformidade no terreno, o que facilita o trabalho das
máquinas utilizadas na lavoura, aumentando assim, a eficiência das operações.

O preparo inicial do solo tem por objetivo básico fornecer condições ótimas para a
germinação, a emergência e o estabelecimento das plântulas. O preparo permite
também reduzir a população inicial de plantas invasoras. A operação deve permitir
ainda o aumento da infiltração de água, de modo a diminuir as perdas de água e
sedimentos por erosão a um mínimo tolerável. (http://www.agencia.cnptia.embrapa.
Acessado dia 09/09/2015 às 08:25)
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A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DO AGRONEGÓCIO NO BRASIL

O agronegócio é fundamental para a economia do país, pois representa cerca de um terço
do nosso PIB e tem dado grande contribuição às exportações de commodities e produtos agroindustriais. O Brasil caminha para se tornar uma liderança mundial no agronegócio e para se
consolidar nessa atividade é preciso ampliar sua competência para atuar de modo eficiente no
controle das cadeias de produção agropecuária de modo a garantir qualidade e segurança dos
produtos e das cadeias de produção. Já exportamos hoje para 180 países. Podemos conquistar
novos mercados, mas para isto precisamos alcançar padrões elevados de certificação e
qualidade sanitária e fitossanitária, mantendo assim elevada competitividade no mercado
internacional com melhor enfrentamento das exigências e barreiras.
No Brasil, o agronegócio foi estimado, para o ano de 2004, em aproximadamente
R$524,8 bilhões, significando mais de 31% do PIB. O agronegócio brasileiro tem
grande importância na balança comercial, participando com mais de 40% da pauta de
exportações e sendo altamente superavitário, de modo a contribuir sensivelmente para
evitar os déficits comerciais no Brasil. (ARAÚJO, 2007. Pg. 28)

PRODUÇÃO AGRÍCOLA

O dinamismo atual das atividades agrícolas precisa ser compreendido. Novas
determinações foram geradas pela globalização e pela abertura da economia para o exterior, e
por isso, a produção agrícola apresenta-se como atividade econômica de custos elevados e
também retorno econômico rápido nas culturas sazonais e de longo prazo nas culturas perenes.
A produção agrícola compreende o conjunto de atividades desenvolvidas no campo,
necessárias a preparo de solo, tratos culturais, colheita, transporte e armazenagem
internos, administração e gestão dentro das unidades produtivas (as fazendas), para a
condução de culturas vegetais. (ARAÚJO, 2007. Pg. 49).

METODOLOGIA

Para a realização desse projeto foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica, que
trata-se do levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas,
publicações avulsas e imprensa escrita. Não temos conclusões suficientes para definir a
metodologia de pesquisa para a realização da monografia.
Gil, 2002, p. 44 relata que a pesquisa bibliográfica é:
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os
estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas
desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.
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