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29 - Logística Reversa

A logística reversa se preocupa com o destino que um produto terá
ao chegar ao final de sua vida útil.

A prática da logística reversa faz com que a empresa reduza alguns
custos, além de ajudá-la a construir uma imagem de responsabilidade
ambiental diante dos seus consumidores.

Podemos dizer que a logística reversa é a logística de trás para frente.

A logística reversa ocorre por dois motivos. Ou pelas regulamentações de descarte correto de
determinados produtos, como agrotóxicos, baterias de celulares... Ou para agregar valor ao que
pode ser seu “lixo”.
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Há três fatores que impulsionam a pratica da logística reversa:

1. A consciência e a preocupação com o meio ambiente vêm crescendo na mente
das pessoas.
2.Oavanço tecnológico oferecemaiores possibilidades e facilidades para reciclar os
materiais.
3. A legislação exige que alguns materiais tenham tratamento adequado após o
uso.
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A logística reversa se utiliza principalmente dos transportes.

Vejamos um exemplo bem claro de logística reversa

As cervejarias, ou mesmo a Coca-Cola, elas possuem bebidas em garrafas que são
retornáveis. Essas garrafas são utilizadas mais de uma vez. Tendo esse processo eles
aproveitam o frete. Pois o caminhão vai cheio com bebidas para entrega e volta com as
garrafas retornáveis, o que seria diferente sem a logística reversa, o caminhão voltaria
vazio.
Isso significa que a empresa reduz gastos com a embalagem do seu produto, uma vez que

não terá que adquirir novas garrafas, e sim somente higienizá-las. E o melhor, ele está
fazendo um bem para o meio ambiente, pois os vidros levam tempo indeterminado para se
decompor. Tudo isso a empresa faz sem gerar custos a mais, uma vez que esse frete já está
sendo embutidos no custo das bebidas que foram entregues.
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30 - Custos Logísticos – Parte I

O transporte representa 60% dos custos logísticos, portanto é importante sabermos
quais atividades estão envolvidas neste curso.

Paramelhor entendermos os custos, vejamos um conceito importante:

► Lead Time: Tempo de fabricação do produto

Vejamos alguns dos custos envolvidos no transporte. Carregamento e descarregamento de
veículos: Oscustos envolvidos no carregamento e descarregamento estão relacionadosao:
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1. Tempo de espera do veiculo

Muitas vezeso veiculo chega ao local, onde o carregamento não acontece de imediato,
fazendo com que o veiculo fique esperando. Omesmo acontece com descarregamento.
Para reduzir este tempo a empresa deve manter um cronograma rígido com a
transportadora, alinhando os horários de chegada dos veículos para carregamento, de
maneira que não haja atrasos no carregamento nemno descarregamento.

2. Tempo de carregamento e descarregamento

Este tempo só pode ser reduzido utilizando a automação, por exemplo, se utilizando
de empilhadeiras. Tendoum almoxarifado bemorganizado também facilita oprocesso.
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3. Veiculo adequado para transporte de cada material:

Isto gera um custo porque os veículos devem obedecer algumas normas. Por
exemplo, há produtos que não podem ser transportados em caminhão comum,muitos
necessitam de caminhão refrigerado. Estes caminhões necessitam de manutenções, e
além de tudo ele não transporta qualquer produto, encarecendo oprocesso.

4. Equipe capacitada para desenvolver as atividades do carregamento e
descarregamento.
Para uma empresa ter seu processo ágil ela precisa de pessoas capacitadas e para isso

é necessário um gasto de investimento em treinamento e capacitação. Este gasto
também influencia nos custos logísticos.
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31 - Custos Logísticos – Parte II
Embalagens:

As embalagens são importantes, pois além de ser a imagem do produto, ela tem a função de
protegê-los de danificações. Cada produto exige um tipo de embalagem e este custo gerado é
acrescido ao transporte.

Gerenciamento de Rotas:
Isto é muito importante e poupa muito tempo da empresa. Estas rotas podem ser definidas
no almoxarifado, para que não haja desperdício de tempo dentro da empresa, e também
pode haver rotas nos percursos de entrega. Existem sistemas operacionais que delimitam as
melhores rotas a serem percorridas. As empresas que possuem roteirização saem à frente,
pois além de economizarem gasto com rotas desnecessárias, entregam mais rápido, uma vez
que fazemo caminhomais curto e rápido.
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Modelo Toyota de Produção - Just In Time

Qual o OBJETIVO  desse MODELO?
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Parcerias
Asparcerias firmadas com fornecedores trazem grandes vantagens às empresas.
No Just in time, que é um sistema onde as empresas trabalham com estoque zero, recebendo
mercadorias exatamente nomomento do uso, estas parcerias são imprescindíveis, uma vez que
um assume adependência do outro, assume a importância que o outro tem.

Nestas parcerias o fornecedor dá dicas e ideias para aprimoramento do produto, ou mesmo
sobre as rotas melhores para serem percorridas, pois sabem que se a empresa estiver bem, ele
também estará.
As parcerias podem poupar tempo, tanto do fornecedor quanto da empresa, pois ambos não
se preocuparão com novos parceiros, uma vez que as parcerias são firmadas perante contrato,
oferecendo segurança aos envolvidos.
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