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RESUMO 
 

 Atualmente no Brasil e no mundo, os “Veículos em Final de Vida” (VFV) têm 

sido um grande problema para o meio ambiente. É considerado como VFV o veículo 

que chegou ao final de seu ciclo de vida útil ou o veículo que teve o seu ciclo de vida 

útil interrompido prematuramente em razão de acidentes. Diferentemente dos países 

onde a recuperação de VFV acontece em razão de obrigações legais especificas, no 

Brasil a recuperação das peças constituintes dos VFV têm sido impulsionada pela 

possibilidade de obtenção de lucro com a revenda destas peças para reuso, 

remanufatura ou reciclagem. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo 

propor um framework com as etapas necessárias para a implementação do 

processo de logística reversa para VFV no Brasil. A metodologia utilizada para 

atingir o objetivo proposto foi uma pesquisa teórico/conceitual a partir de revisão 

bibliométrica da literatura em cinco bases de dados disponíveis (CAPES, EBSCO, 

PROQUEST, SCIENCE DIRECT, GOOGLE ACADÊMICO) e uma pesquisa 

documental em órgãos de classe do setor automotivo. Uma análise de conteúdo 

feita nos dados coletados permitiu a identificação dos principais aspectos e 

atividades relacionadas ao processo de logística reversa para VFV. Foram 

apresentados os principais estimuladores e barreiras identificadas na literatura para 

a implementação da logística reversa para VFV. Considerando o atual cenário para 

VFV no Brasil e as os dados apurados na literatura durante a análise de conteúdo, 

foi proposto um framework com as etapas necessárias para a implementação do 

processo de logística reversa para VFV no Brasil. Por tratar-se de um estudo teórico, 

as limitações deste estudo se devem ao fato das diferentes realidades entre os 

países pesquisados: diferentes regulamentações governamentais, estruturas sociais, 

sistemas políticos, sistemas econômicos e também o nível de desenvolvimento do 

país. 

 

 

Palavras-chave: Veículo em Final de Vida (VFV). Logística Reversa (LR). Indústria 
Automotiva (IA). 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 Currently in Brazil and the worldwide, the "end of life vehicles" (ELV) has been 

considered as a serious problem to environment. It is considered as an ELV the 

vehicle that concluded his life cycle or vehicle damaged due accidents. Unlike 

countries where recovery ELV happens because of specific ELV laws, recovery of 

ELV parts in Brazil has been guided by profit in reason of the possibility to reselling 

parts with highest market value after the first phase of use. The aim of this study was 

to identify what are necessary steps to propose a framework to implementation of 

reverse logistics process to ELVs in Brazil. The methodology used to achieve the aim 

was a theoretical / conceptual research from bibliometric review of the literature 

available in five databases (CAPES, EBSCO, PROQUEST, SCIENCE DIRECT, 

GOOGLE ACADÊMICO) and documentary research in Unions and class 

Associations. A content analysis from collected data allowed the identification of the 

main aspects and activities related to reverse logistics to ELV. Considering the 

current scenario for ELVs in Brazil and the data obtained from the literature during 

the content analysis, a framework was proposed with the required steps to implement 

the reverse logistics to ELV in Brazil. In reason of a theoretical study, there are 

limitations because of the different realities from researched countries: changing 

regulatory, social structures, political systems, laws, economic systems and also the 

level of development from the country.  

 
 
 

Key-words: End-of-Life Vehicles (ELV). Reverse Logistics (RL). Automotive Industry 
(AI). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Ao longo das últimas décadas, a indústria automobilística tem tido 

indiscutivelmente, um papel relevante para a economia e a história da 

industrialização em diversos países. No Brasil e no mundo, cresce a preocupação 

com práticas sustentáveis e a busca por soluções a fim de reduzir os impactos 

causados pelo descarte de veículos em final de vida (VFV). É considerado como 

VFV o veículo que chegou ao final de seu ciclo de vida útil ou o veículo que teve o 

seu ciclo de vida útil interrompido prematuramente em razão de acidentes 

(MANSOUR e ZAREI 2008). Após o encerramento do seu ciclo de vida 

prematuramente ou não, um VFV deverá seguir um dos seguintes destinos 

prováveis:  

 Descarte na natureza, gerando prejuízos à sociedade e ao meio ambiente; 

 Descarte em locais adequados, como aterros sanitários e/ou depósitos 

específicos; 

 Voltar a uma cadeia de distribuição reversa. 

 Os países membros da União Europeia (Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, 

Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, 

França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países 

Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia e Suécia) 

devem assegurar que os fabricantes de automóveis utilizem normas de codificações 

que permitam a identificação de diferentes componentes e materiais que constituem 

os veículos, facilitando dessa forma a separação após a o processo de 

desmontagem para uma destinação adequada em cumprimento a Diretiva Europeia 

2000/53/EC (UNIÃO EUROPEIA, 2000). A destinação final do VFV é de 

responsabilidade do proprietário final, que recebe um “certificado de destruição” 

quando da transferência do VFV para o centro de desmantelamento e reciclagem 

autorizado. De posse deste “certificado de destruição” o proprietário cancela o 

registro do seu veículo junto às repartições governamentais, sendo que os custos da 

transferência do veículo para centro de tratamento ficam por conta do fabricante. 

Desde o mês de julho de 2002, os fabricantes têm sido responsáveis por pagar pela 

maioria ou a totalidade das despesas para reciclagem dos veículos em final de vida 
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útil e a partir de 2007, o usuário final tem sido isento de qualquer despesa e todos os 

as despesas têm sido de responsabilidade do fabricante (UNIÃO EUROPEIA, 2000). 

 No Brasil são emplacados anualmente cerca de quatro milhões de veículos 

segundo os dados da ANFAVEA (2014), sendo necessária a adoção de estratégias 

para minimizar os impactos no descarte VFV, uma vez que sua vida útil é estimada 

por especialistas em pelo menos 20 anos. 

 Os VFVs representam uma grande ameaça para o meio ambiente no que diz 

respeito à destinação inadequada para os respectivos resíduos. Tanto abandonados 

em ruas e avenidas das grandes cidades quanto a sua permanência em depósitos, 

pátios ou centros de remoção, esses veículos expostos às mais variadas condições 

climáticas oferecem riscos ao meio ambiente e à saúde humana. 

 Para Naime, Josuinkas e Santos (2009) foi possível afirmar que estes 

depósitos de veículos e todo e qualquer ferro velho não fiscalizado ou licenciado, 

têm se tornado um criatório de ratos, cobras e outros animais, encravados 

geralmente em áreas urbanas de baixa renda. Para Medina e Gomes (2003), a 

questão é complexa e inicialmente é preciso entender a relação entre o problema: o 

veículo em final de vida útil versus o meio ambiente e suas características, tais 

como: 

a) o grande volume de resíduos que o automóvel representa; 

b) a grande diversidade dos materiais presentes em seus componentes; 

c) a toxicidade de alguns elementos químicos desses componentes; 

d) a extensão da globalização da cadeia produtiva; 

e) o crescimento mundial de seu mercado consumidor; 

f) a rápida evolução recente de suas tecnologias e de seus materiais. 

 A seguir estão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos que 

serviram para a elaboração desta dissertação.   

 Essas constatações trazem para a sociedade uma série de oportunidades e 

desafios e a serem enfrentados em um futuro próximo com relação ao tema 

abordado: o que seria preciso ser feito para a implementação da logística reversa 

para recuperação de VFV no Brasil? Quais seriam as a barreiras e os estimuladores 

para a implementação da logística reversa para VFV no Brasil? 
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1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 Há países onde o processo de logística reversa para VFV encontra-se em 

estágio mais avançado em razão de: leis ambientais específicas para VFV ou lucro 

com a revenda de peças destinadas ao reuso, remanufatura ou reciclagem. 

 O Brasil enfrenta um grande desafio no que diz respeito à implementação de 

um processo de logística reversa para recuperação das peças oriundas de VFV. 

 Diante disso, esse trabalho propõe investigar, como ponto central do seu 

desenvolvimento, a seguinte questão não resolvida: 

 Quais seriam as etapas necessárias para implementação de uma logística 

reversa para VFV no Brasil ? 

 Como premissa básica de resposta provável e provisória a questão 

enunciada, o trabalho aqui proposto buscou confirmar a seguinte proposição: 

 Se fossem identificados os principais aspectos e atividades para gestão VFV, 

bem como identificados os principais estimuladores e barreiras na implementação 

para a logística reversa para VFV, seria possível então, fazer a proposição de um 

framework para a implementação da logística reversa para VFV no Brasil. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL  

  

 O objetivo deste trabalho foi propor um framework com as etapas necessárias 

para a implementação do processo de logística reversa para VFV no Brasil. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 A seguir estão os objetivos específicos para atingir o objetivo geral destacado 

anteriormente:  

  identificar os principais aspectos e atividades necessárias para 

implementação da logística reversa para a gestão de VFV; 

  identificar na literatura dos principais estimuladores e as principais barreiras e 

para implementação da logística reversa para VFV; 

  realizar de um levantamento sobre a atual realidade de VFV no Brasil. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 O desenvolvimento deste trabalho foi realizado em cinco partes distintas. Na 

primeira parte, realizou-se revisão bibliométrica da literatura em cinco bases de 

dados disponíveis (CAPES, EBSCO, PROQUEST, SCIENCE DIRECT e GOOGLE 

ACADÊMICO) e uma pesquisa documental em órgãos de classe do setor 

automotivo. Na segunda parte foi feita uma análise de conteúdo a partir dos dados 

coletados para a identificação dos principais aspectos e atividades relacionadas ao 

processo de logística reversa para VFV. Na terceira parte do trabalho estão 

apresentados os resultados e as discussões a partir dos dados apurados. Na quarta 

parte deste trabalho estão apresentadas: as conclusões, considerações finais e 

limitações do estudo.  E na última parte, estão apresentadas as sugestões para 

pesquisas futuras que possam acrescentar ao tema desenvolvido. 
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2 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA   

 

 Neste capítulo está apresentada a estrutura metodológica que foi definida 

para a elaboração deste trabalho, ilustrada na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Diagrama da estrutura metodológica da pesquisa  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

2.1 METODOS UTILIZADOS 

 

 Do ponto de vista metodológico, a natureza exploratória deste trabalho pode 

ser caracterizada como uma pesquisa teórico/conceitual que segundo a tipologia 

apresentada por Nakano (2012), trata-se de discussões conceituais a partir da 

literatura, revisão bibliográfica e modelagens conceituais.   

 De acordo com Gil (2002), a presente pesquisa classifica-se como básica, 

quanto a sua natureza, pois têm como objetivo apresentar conhecimentos novos e 

úteis para o avanço da ciência. Conhecimentos estes que envolvem verdades e 

interesses universais, e podem ter aplicação prática, porém em prazo não 

determinado. 

 No que diz respeito á abordagem, a presente pesquisa classifica-se como 

qualitativa, uma vez que interpreta fenômenos relacionados à logística reversa para 

VFV em diferentes países no mundo e atribui significados, não requerendo, portanto, 

o uso de métodos matemáticos ou estatísticos para o tratamento dos dados. 

 Em razão de possibilitar o aumento da familiaridade do pesquisador com o 

assunto: logística reversa para VFV, foi desenvolvido uma pesquisa qualitativa do 

tipo exploratório, pois uma das finalidades dos estudos exploratórios destacadas por 
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Marconi e Lakatos (2010) é “aumentar a familiaridade do pesquisador com o 

ambiente, fato ou fenômeno para a realização de uma pesquisa futura mais precisa”.  

.  

2.2 TÉCNICA PARA COLETA DE DADOS 

 

 Para a coleta de dados, foi realizada uma revisão bibliométrica a respeito do 

tema logística reversa para “veículos-em-final-de-vida-últil” (VFV) e a definição do 

universo da pesquisa englobou todos os periódicos científicos nacionais e 

internacionais disponíveis na base dados da Universidade Nove de Julho: CAPES, 

EBSCO, PROQUEST, SCIENCE DIRECT e GOOGLE ACADÊMICO. Após uma 

análise prévia dos artigos científicos encontrados, foram descartados os repetidos, 

restando apenas os artigos selecionados para o processo de análise. As palavras 

chaves utilizadas para a pesquisa na base dados foram: “reverse logistics” “ 

logística, “end-of-life” “vehicle”, “ELV”, veículo em final de vida (VFV), logística 

reversa (LR) e Indústria Automotiva (IA). A revisão bibliométrica foi calcada nas leis 

de Lotka  e Brandford que permitiram analisar os seguintes aspectos das 

publicações consideradas: evolução do tema LR para VFV, autores, periódicos e 

países. 

 O termo bibliometria foi introduzido por Allan Pritchard em seu artigo 

Statistical Bibliography or Bibliometrics, publicado em 1969, para denotar a área de 

estudo que usa métodos matemáticos e estatísticos para investigar e quantificar os 

processos de comunicação escrita. Assim, a utilização de métodos quantitativos na 

busca por uma avaliação objetiva da produção científica é o ponto central da 

bibliometria: 
 Deixando de lado os julgamentos de valor, parece clara a  importância de se 
 dispor de uma distribuição que nos informe sobre  o número de autores, 
 trabalhos, países ou revistas que existem em cada categoria de produtividade, 
 utilidade ou o que mais desejarmos   saber. (PRICE, 1976, p.39). 
  

 A Lei de Lotka, formulada em 1926, foi construída a partir de um estudo sobre 

a produtividade de cientistas, a partir da contagem de autores presentes no 

Chemical Abstracts, entre 1909 e 1916. Lotka (1926) descobriu que uma larga 

proporção da literatura científica é produzida por um pequeno número de autores, e 

um grande número de pequenos produtores se iguala, em produção, ao reduzido 

número de grandes produtores. Uma grande quantidade de estudos aponta 
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problemas nessa lei. Segundo Rao (1986, p. 182), essa lei “[...] é baseada em um 

conjunto pouco potente de dados e não foi testada estatisticamente”.   

 A segunda lei bibliométrica está relacionada à dispersão da literatura 

periódica científica. Segundo a Lei de Bradford (1934), é possível estimar o grau de 

relevância de periódicos em dada área do conhecimento, que os periódicos que 

produzem o maior número de artigos sobre dado assunto formam um núcleo de 

periódicos, supostamente de maior qualidade ou relevância para aquela área 

(BRADFORD, 1934). 

 A terceira lei bibliométrica é a Lei de Zipf, formulada em 1949 e que descreve 

a relação entre palavras num determinado texto suficientemente grande e a ordem 

de série destas palavras (contagem de palavras em largas amostragens). Zipf 

formulou o princípio do menor esforço: existe uma economia do uso de palavras, e 

se a tendência é usar o mínimo significa que elas não vão se dispersar, pelo 

contrário, uma mesma palavra vai ser usada muitas vezes; as palavras mais usadas 

indicam o assunto do documento. 

 

 Na pesquisa documental, os dados foram coletados a partir de: 

 

a) Órgãos e Associações do setor, tais como: AEA (Associação Brasileira de 

Engenharia Automotiva), ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos), CET-SP (Companhia de Engenharia de Trânsito de São Paulo), 

CNT (Confederação Nacional dos Transportes), CNSeg (Confederação 

Nacional das Empresas de Seguros Gerais e  Previdência Privada), CONAMA 

(Conselho Nacional de Meio Ambiente), CPTRAN-SP CIA (Comando de 

Policiamento de Trânsito de São Paulo), DETRAN-SP Departamento Estadual 

de Trânsito de São Paulo), FENABRAVE (Federação Nacional de Distribuição 

de Veículos Automotores), IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente), 

Instituto Aço Brasil, INESFA (Instituto Nacional das Empresas de Sucata de 

Ferro e Aço), NTC&Logística (Associação Nacional do Transporte de Cargas 

e Logística), SINDIPEÇAS (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes 

para Veículos Automotores), SINDINESFA (Sindicato das Empresas de 

Sucata de Ferro e Aço), SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC), 

SIMEFRE (Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos 

Ferroviários e Rodoviário). 
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2.3 TÉCNICA PARA ANÁLISE DE DADOS 

  

 A partir das informações extraídas dos artigos selecionados pelo autor e 

órgãos de classe pesquisados, foi realizada uma análise qualitativa com a utilização 

do procedimento de análise de conteúdo (BARDIN, 1977). Esse procedimento de 

análise de conteúdo foi composto por três etapas: 1) a pré-análise, 2) a exploração 

do material; 3) o tratamento dos resultados e interpretação.  A primeira etapa 

corresponde à fase de organização, que pode utilizar vários procedimentos, tais 

como: leitura flutuante, hipóteses, objetivos e elaboração de indicadores que 

fundamentem a interpretação. Na segunda etapa os dados são codificados a partir 

das unidades de registro. Na última etapa se faz a categorização, que consiste na 

classificação dos elementos segundo suas semelhanças e por diferenciação, com 

posterior reagrupamento, em função de características comuns.  

 Portanto, a codificação e a categorização fazem parte da análise de conteúdo 

para interpretar, os principais modelos encontrados de logística reversa para VFV no 

mundo.  

 

2.4 MÉTODO PARA A PROPOSIÇÃO DO FRAMEWORK 

  

 Com o objetivo de propor um framework com as etapas necessárias para a 

implementação do processo de logística reversa para VFV no Brasil, o processo de 

análise e identificação das etapas necessárias foi feito a partir das análises descritas 

abaixo e ilustrado na Figura 2, : 
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 Análise e identificação dos aspectos e atividades previstas nos modelos para 

a gestão de VFV encontrados nos artigos selecionados; 

 Análise e identificação dos estimuladores para a implementação da logística 

reversa nos artigos selecionados; 

 Análise e identificação das barreiras para a implementação da logística 

reversa nos artigos selecionados; 

 Análise da realidade VFV no Brasil por meio da pesquisa documental nos 

órgãos e associações de classe no setor. 

 

 

 
Figura 2: Identificação das etapas necessárias para implementação LR para VFV no 

Brasil 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 A partir das análises feitas anteriormente, as etapas necessárias para a 

implementação do processo de logística reversa para VFV no Brasil foram 

propostas. 
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2.4.1 Análise e identificação dos aspectos relacionados à gestão VFV 

  

 A partir dos artigos selecionados, inicialmente foram identificados pelo autor: 

nos modelos de gestão VFV, as principais atividades previstas na gestão VFV e 

suas principais características. Uma análise dos modelos e estudos de caso 

desenvolvidos na literatura revelaram os principais aspectos a serem considerados 

no processo de gestão VFV. 

 

2.4.2 Identificação das barreiras e estimuladores para implementação da LR para 

VFV 

 

 A partir de uma análise de conteúdo dos dados coletados, a interpretação dos 

resultados ocorreu pela forma qualitativa.  As principais barreiras e estimuladores 

foram identificados e analisados e as interpretações estão apresentadas no capítulo 

de discussão dos resultados. 

 Estas barreiras e estimuladores para implementação da logística reversa para 

VFV são considerados fundamentais na proposição das etapas necessárias para a 

construção do framework proposto neste trabalho e será um pouco mais explorada 

nos capítulos seguintes. 

 

2.4.3 Proposição das etapas para construção do framework 

 

 O método para a proposição das etapas para implementação está ilustrado de 

forma resumida na figura 3. Depois de avaliados os modelos, estimuladores e 

barreiras para implementação da logística reversa para VFV, estes são confrontados 

com a realidade brasileira e dessa forma surgem as etapas propostas para a 

construção do framework. 
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Figura 3: Esquema para proposição do framework 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

 O esquema do funil apresentado na Figura 3 traduz visualmente o esquema 

para a proposição das etapas necessárias para a construção do framework. Ao 

confrontar os dados apurados durante a revisão de conteúdo, o produto final é a 

etapa proposta para a implementação da logística reversa para VFV no Brasil. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 A atividade de trazer os resíduos e/ou produtos de volta para o fabricante é 

algo bastante antigo. O retorno das garrafas (vasilhames) e recolhimento de lixos e 

resíduos é um bom exemplo disso. Por razões econômicas e ambientais, pesquisas 

na área de logística reversa têm sido realizadas para identificar as características 

relevantes em comparação com a logística tradicional e assim, compreender melhor 

a sua organização (MAUDET, BERTOLUCI e FROELICH 2003). 

 Um dos desafios enfrentados atualmente pela indústria automotiva tem sido 

reduzir o impacto causado ao meio ambiente em razão ao descarte inadequado de 

VFVs. Os materiais e componentes que constituem um veículo podem causar 

diversos impactos ao meio ambiente e necessitam de destinação adequada quando 

atingem o final da vida útil.  O Quadro 1 adaptado de Aguiar e Joaquim Filho (2012), 

mostra os possíveis impactos ambientais causados pela destinação inadequada 

destes materiais. 

 
Quadro 1: Impactos ambientais causados pelos resíduos automotivos 

Material 
Impactos ambientais 

potenciais da disposição 
inadequada 

Comentários: 

Metais em geral 

Desperdício de recursos não 
renováveis, proliferação de 
vetores urbanos e ocupação 
de espaço em aterros. 

Material responsável por mais de 65% do 
peso. Pode ser reciclado indefinidamente 
com baixo custo e alta eficiência. 

Plásticos 

Desperdício de recursos não 
renováveis, proliferação de 
vetores urbanos e ocupação 
de espaço em aterros. 

Torna o carro mais leve e reduz o 
consumo de combustível. Diversificação 
dificulta a reciclagem. Plásticos 
reciclados, perdem a qualidade quando 
reprocessados e normalmente são 
destinados a usos menos exigentes que a 
produção automobilística. 

Borrachas 

Desperdício de recursos não 
renováveis, proliferação de 
vetores urbanos e ocupação 
de espaço em aterros. 

A maioria das peças de borracha contém 
metais de reforço. Tecnologias de 
reciclagem estão disponíveis. Pneus - 
disposição conforme regulamentação 
específica. 

Espumas, Tecidos,  
Carpetes e 
Forrações 

Desperdício de recursos não 
renováveis, proliferação de 
vetores urbanos e ocupação 

Podem ser submetidos à reciclagem 
energética. Lã de rocha e também lã de 
vidro utilizados no isolamento térmicos 
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de espaço em aterros. são de difícil reciclagem. 

Vidros 

Desperdício de recursos não 
renováveis, proliferação de 
vetores urbanos e ocupação 
de espaço em aterros 

Os para-brisas são produzidos como um 
"sanduiche" que formado por duas 
lâminas de vidro e uma de plástico, o que 
dificulta a sua reciclagem. Há uma 
tendência de que os outros vidros do 
veículo passem a utilizar a mesma 
tecnologia. 

Baterias Contaminação por chumbo e 
por ácido 

Disposição conforme regulamentação 
especifica 

Componentes 
Eletroeletrônicos 

Contaminação por metais 
pesados e dioxinas. 

Contém cobre, prata, ouro, e outros 
metais de alto valor. Alguns circuitos 
contem mercúrio e chumbo. 

Catalisador 

Contaminação por metais 
pesados. 
Desperdício de recursos não 
renováveis (metais nobres 
como platina). 

Existe um mercado estabelecido para a 
recuperação de metais nobres. 

Componentes 
pirotécnicos 

Contaminação por metais 
pesados. 
Desperdício de recursos não 
renováveis (metais nobres 
como platina). 

Devem ser retirados dos veículos e 
detonados para não colocar em risco a 
segurança das pessoas. 

Lubrificantes & 
Combustíveis 

Contaminação de solo e água 
por óleo 

Disposição conforme regulamentação 
específica. 

Fluído hidráulico de 
freios 

Contaminação de solo e água 
por componentes químicos 
diversos. 

Disposição conforme regulamentação 
específica. 

Fluído de ar 
condicionado 

Danos a camada de ozônio. 
Aumento do efeito estufa 

Embora os CFCs (cloro-fluor-carbono) 
tenham sido eliminados, algumas misturas 
formam fluídos alternativos. 

Fonte: Adaptado de Aguiar  e Filho (2012) 

 

 Para Rogers e Tibben-Lembke (1998), logística reversa é o processo de 

planejamento, implementação e controle da eficiência e custo efetivo do fluxo de 

matérias-primas, estoques em processo, produtos acabados e informações 

correspondentes do ponto de consumo ao ponto de origem com o propósito de 

recapturar o valor ou destinar à disposição apropriada. De acordo com Leite (2007), 

logística reversa é a área da logística empresarial que visa equacionar os aspectos 

logísticos do retorno dos bens ao ciclo produtivo ou de negócios por intermédio da 
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multiplicidade de canais de distribuição reversos de pós–venda e de pós–consumo, 

agregando-lhes valor econômico, ecológico e legal. 

 A Figura 4 corresponde a uma linha do tempo a respeito do tema LR para 

VFV. De acordo com Rogers e Tibben-Lembke (1999) no final da década de 1990 

cerca de nove milhões de veículos eram descartados anualmente na Europa, 

criando aproximadamente nove milhões de toneladas de resíduos. Como 

consequência a Comunidade Europeia criou mecanismos com o objetivo de 

responsabilizar os fabricantes de veículos pelos resíduos gerados pelo descarte de 

VFV e seus componentes industriais. A meta de recuperação dos materiais gerados 

pelo VFV é de 95% do peso do veículo até o ano de 2015. 
 

 

 

 
 

Figura 4: Linha do tempo da LR para VFV 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Para Fleischmann, Pochampally e Gupta (2000), a logística reversa está 

relacionada a uma série de atividades como a reutilização de produtos em final de 

ciclo de vida, incluindo o recolhimento, transporte e reprocessamento (reciclagem, 

remanufatura). Os principais aspectos a serem considerados no projeto de uma rede 

de recuperação : 

 Tipo de item (tempo de vida, propriedades, valor); 

 Forma de reaproveitamento (reciclagem, manufatura); 

 Partes envolvidas e suas funções (instalações de recuperação mercado, 

 quantidade e localização). 

 Para a recuperação de VFV, existem diferentes cenários potenciais. Na Figura 5 

elaborada por Maudet (2005), estão comparadas a cadeia reversa de fornecimento e 

a rede de recuperação VFV. 
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Figura 5: Cadeia reversa de fornecimento e rede de recuperação 

Fonte: Maudet (2005) 

 

 

Maudet (2005) considerou como as principais atividades para a recuperação VFV: 

 Desmontagem das peças automotivas, 

 Trituração 

 Meios de reciclagem. 

 No Brasil, segundo o anuário da ANFAVEA (2014), a produção de veículos 

iniciou-se no ano de 1957 e a produção de veículos nesta ocasião foi no total de 

30.542 veículos. Em 2013 a produção de veículos no Brasil atingiu o patamar de 

3.712.380 unidades, ou seja, um crescimento de pelo menos 120 vezes mais do que 

em 1957 mostrado no Gráfico 1.  
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 Gráfico 1: Crescimento exponencial da produção de veículos no Brasil 

 
Fonte: Anuário da ANFAVEA (2014) 

 

 Apesar da produção de veículos ter iniciado em 1957 no Brasil, somente em 

1999 (mais de 40 anos depois) a partir das Resoluções CONAMA 257 e 258/99 

houve a primeira iniciativa para tratar da gestão dos resíduos provenientes de 

veículos de pneus, baterias e pilhas. Estas resoluções atribuíram a responsabilidade 

recolhimento e destinação adequada desses resíduos para as montadoras. Os 

principais “destaques” a respeito do tema logística reversa para os veículos em final 

de vida útil no Brasil estão mostrados na figura 6: 

 

 

 
Figura 6: Linha do tempo LR para VFV no Brasil 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Mais de dez anos após a resolução CONAMA de 1999, a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS) foi estabelecida pela Lei nº 12.305, de 03 de agosto de 

2010, porém somente em 18 de dezembro de 2012, o IBAMA regulamentou a 

reciclagem de veículos automotores dentro desta política por meio da lista brasileira 

de resíduos sólidos do anexo I da instrução normativa (IBAMA, 2012).  

 Ainda sob o aspecto jurídico, recentemente foi sancionada a Lei Nº 15.276, 

de 2 de janeiro de 2014  que  dispõe sobre a destinação de veículos em fim de vida 

útil no estado de São Paulo e dá outras providências. O DETRAN é o órgão 

responsável pelo credenciamento dos estabelecimentos que exercem atividades de 

desmontagem e reciclagem. Estes estabelecimentos tiveram prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias a contar da data de publicação desta lei para se adequarem às 

exigências nesta lei (SÃO PAULO, 2014). 

 De acordo com Lazzari e Monich (2008), existem atualmente quatro cenários 

possíveis para a destinação de VFV no Brasil: 

 Pátios do DETRAN : Para este primeiro caso, os Departamentos de Trânsito 

regionais (DETRAN) possuem em seus pátios veículos apreendidos por 

motivos diversos. Desde irregularidades (não pagamento de taxas como 

IPVA, veículo reprovado em teste de vistoria, entre outros casos) até 

infrações (multas por motivos diversos). Todavia, estes departamentos, assim 

como a Polícia Rodoviária, tanto na esfera estadual quanto federal, não 

podem dar baixa nos veículos até que suas taxas sejam pagas. 

Quando estes conseguem retirar os veículos de seus pátios, aqueles que 

ainda possuem condição de uso ou mesmo aqueles que possuem condição 

duvidosa de uso, são destinados para leilões. 

 Mercado Negro: Destinado aos países vizinhos Paraguai, Bolívia, Colômbia, 

etc.) há também a atividade de desmontagem ilegal (conhecida como 

desmanche), onde as partes dos carros roubados são utilizados como "reuso" 

no comércio negro de componentes. 

 Ferro Velho :  No caso dos ferros-velhos é em geral um grande comércio 

formal e informal de autopeças automotivas. Alguns possuem centros de 

desmontagem, porém de forma não sistêmica, ou seja, são desmontados sem 

seguir qualquer critério tecnológico. Possuem grandes estoques de autopeças 

e em geral, grandes grupos como chassis são deixados a céu aberto. Como é 

questionável a liberação dos institutos ambientais que fazem (ou deveriam) 



33 

 

fazer o controle para liberação de laudo de funcionamento, estes centros não 

possuem terrenos adequadamente preparados para receber tais resíduos. 

Não existe informação de isolamentos subterrâneos de modo que o lençol 

freático não venha a sofrer agressões. 

 Acidentes: Este último cenário para os veículos em final de vida útil é 

destinado para aqueles veículos que as seguradoras assumem a 

responsabilidade sobre o destino final. Em geral, são reutilizados vários 

componentes e, quando possível, o veículo é reinserido novamente no 

mercado, por meio de leilões ou enviado para outros fins. 

  Apesar das vantagens que podem ser obtidas por meio de uma boa gestão da 

logística reversa, muitas empresas ainda estão relutantes ou são ineficazes na 

realização da logística reversa. Muitas organizações consideram que as barreiras 

são maiores do que as vantagens na sua implementação (ROGERS e TIBBEN-

LEMBKE, 2002). 

 A implementação de redes de recuperação para VFV está atualmente 

limitada principalmente pela falta de capacidade técnica comprovada para reciclar 

materiais de forma rentável e também pela falta de saídas comerciais rentáveis 

segundo Maudet (2005). Para Mahmoudzadeh (2013), além da tecnologia limitada, a 

quantidade desconhecida de VFV e o baixo índice de reciclabilidade também são 

barreiras na implementação de logística reversa para VFV.  

 A partir de uma survey conduzida entre trezentas empresas, Rogers e 

Tibben-Lembke (1999) conseguiram identificar os problemas normalmente 

enfrentados para a implementação da logística reversa com sucesso. Quando 

questionados a respeito das razões das dificuldades para a implementação da 

logística reversa, os entrevistados marcavam varias barreiras internas e externas 

agrupadas nas seguintes categorias: 

a) Importância da logística reversa em relação a outras questões; 

b) as políticas da empresa; 

c) a falta de sistema; 

d) questões de competitividade; 

e) desatenção da gestão; 

f) recursos financeiros; 

g) recursos de pessoal; 

h) questões legais. 
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 A baixa importância da logística reversa em comparação com a logística 

tradicional foi considerada a principal razão para maus resultados. Apesar da 

crescente conscientização global sobre os benefícios econômicos e ambientais 

providos pela logística reversa, as empresas lutam contra a discrepância entre os 

altos custos com a implementação e o tempo necessário para a obtenção de 

resultados reais. Além dos altos custos, o processo de mudança de atitude pelas 

administrações é considerado lento, principalmente na aprovação dos investimentos. 

Outra barreira identificada por Rogers e Tibben-Lembke (1999) é que as estratégias 

de retorno e remanufatura podem influenciar nas taxas de vendas de bens de 

primeira qualidade. Os grupos de barreiras estão interligados e inibem a 

implementação da logística reversa nas empresas. Muitas destas barreiras podem 

ser atribuídas a: 

 Comprometimento de recursos que nem toda empresa têm disponível; 

 Falta de conhecimento e experiência na área da logística reversa; 

 Necessidade de estender a cobertura do sistema de cadeia de 

 fornecimento existente; 

 Introdução de um sistema alternativo de gestão de retorno das peças; 

 A introdução de “terceiros” poderia levar a divulgação de informações 

importantes da empresa. 

 



35 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capítulo estão apresentados os resultados da revisão bibliométrica e 

análise de conteúdo referente: aos principais aspectos e atividades relacionados à 

gestão de VFV, principais barreiras e estimuladores na implementação da logística 

reversa para VFV e a realidade da gestão VFV no Brasil. As etapas propostas para a 

construção do framework também são apresentadas neste capítulo. 

 

4.1 PESQUISA DOCUMENTAL 

 

 Para a elaboração deste trabalho foi realizada uma pesquisa documental em 

órgãos de classe do setor automotivo. Essa pesquisa revelou de qual forma o órgão 

de classe pesquisado está envolvido com a gestão de VFV no Brasil. As 

informações relevantes são apresentadas a seguir: 

 AEA: ministra o curso de Projeto de Produto Ambientalmente Amigável que 

 tem como objetivo introduzir a avaliação de ambiente de projeto e a tomada 

 de decisões no que diz respeito ao impacto ambiental com foco na concepção 

 de produto, escolha de materiais, processos e nas tendências de normativas 

 e legislações de proteção ambiental. 

 F-SP: conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a CET-SP 

leiloa  os veículos guinchados como sucata e apreendidos por infrações e que 

não foram retirados nos pátios da Companhia pelos seus proprietários no 

período superior a 90 dias. 
 CNSeg: representa as seguradoras na interface com os órgãos 

governamentais e é responsável por prover informações a respeito dos 

veículos sinistrados. 

 CONAMA: Estabeleceu a resolução no 257/99 (Logística Reversa para 

Baterias) e a Resolução no. 258/99 ( Logística Reversa Pneus). 

 CPTRAN-SP: a companhia recebe as denúncias de carros abandonados ou 

parados irregularmente no Estado de São Paulo. 
 DETRAN-SP: A Lei  LEI Nº 15.276,  DE 2 DE JANEIRO DE 2014 dispõe 

sobre a destinação de veículos em fim de vida útil e dá outras providências 
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 IBAMA: regulamentou por meio da Instrução Normativa No 13 de dezembro 

de 2012 (Anexo I – Lista Brasileira de Resíduos Sólidos) a  Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS) estabelecida pela Lei nº 12.305, de 03.08.2010. 

 ANFAVEA, CNT, FENABRAVE, Instituto Aço Brasil, INESFA, 

 NTC&Logística, SINDIPEÇAS, SINDINESFA, SMABC, SIMEFRE: juntos 

 esses dez órgãos e associações de classe do setor apresentaram em 

 novembro  de 2013 ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

 Exterior o  Programa Nacional de Renovação da Frota (PNRF) com o 

 estabelecimento  diretrizes básicas para a renovação da frota de veículos 

 brasileira. De acordo com a assessoria de imprensa do Instituto Aço Brasil, a 

 primeira etapa deste programa será destinada aos 200mil caminhões com 

 vida útil acima dos 30 anos que representam 7% da frota total brasileira e 

 estão envolvidos em 25% dos acidentes graves. A razão de tanto caminhão 

 com avançado tempo de uso é a impossibilidade histórica dos autônomos 

 obterem crédito necessário para a renovação de seu instrumento de trabalho. 

 De acordo com a proposta do programa, os caminhoneiros terão a 

 oportunidade de negociar seu caminhão velho, poluente e inseguro, e adquirir 

 um novo ou seminovo. Outro aspecto relevante deste PNRF é que os 

 veículos que sairão de circulação deverão passar por processo de 

 reciclagem para reaproveitamento ou descarte correto de componentes 

 como aço, ferro e resíduos líquidos. O Programa Nacional de Renovação de 

 Frota prevê a substituição de aproximadamente 30 mil unidades por ano 

 durante dez anos (INSTITUTO DO AÇO, 2013).  

 Contrariando a expectativa destes órgãos e associações de classe do setor, 

até o momento não houve um pronunciamento oficial por parte do Governo Federal 

sinalizando com a possibilidade de implementação do PNRS em curto prazo. 

 

4.2 REVISÃO BIBLIOMÉTRICA SOBRE LOGÍSTICA REVERSA PARA VFV 

 

 Nesta seção estão apresentados os resultados da revisão bibliométrica 

considerando os seguintes aspectos: artigos, modelos, autores, periódicos e países 

onde a logística reversa para VFV têm sido estuda. Foram encontrados 1787 artigos 
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disponíveis na base dados pesquisada. A Tabela 1 apresenta a quantidade dos 

artigos encontrados em cada uma das bases pesquisadas. 

 

Tabela 1: Quantidade de Artigos Encontrados 

Base de Dados Palavras-Chave Key words Artigos 
Encontrados 

CAPES 

“logística reversa” 

“veículo em final de 
vida”  “VFV” 

"reverse logistics"  

"end-of-life" "vehicles 

"ELV" 

39 

31 

EBSCO 
7 

10 

GOOGLE 

ACADÊMICO 

380 

987 

PROQUEST 
9 

35 

SCIENCE 
DIRECT 

53 

236 

 TOTAL 1787 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Após a realização de uma análise prévia dos artigos científicos encontrados, 

foram descartados 651 artigos em razão de estarem repetidos. Foram selecionados 

77 artigos para análise de conteúdo e o restante dos artigos foram descartados em 

razão de não apresentarem relevância para esta realização desta pesquisa. 

 Na Tabela 2 estão apresentados vinte dos 196 autores relacionados aos 

artigos utilizados na elaboração deste trabalho. Este número de autores está 

presente em 57% das publicações e se aproxima da Lei de Lotka mencionada no 

capítulo metodologia da pesquisa. 
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Tabela 2: Principais Autores X Quantidade de Publicações 

Principais Autores Quantidade  
de Publicações 

Sameer Kumar 4 
Harold Krikke 3 
Vladimir Simic 3 

Agnieszka Merkisz-Guranowska 2 
Branka Dimitrijevic 2 
Frank Schultmann 2 

Hein Fleuren 2 
Hui Qiang Cheng 2 

Ieke le Blanca 2 
LUO Man 2 

M.G.C. van Krieken 2 
Margarete A. Seitz 2 
Moritz Zumkeller 2 

Nermine A. Harraz 2 
Otto Rentz 2 

Paulina Golinska 2 
Piotr Nowakowski 2 

R.C. Michelini 2 
Reynaldo Cruz-Rivera 2 

Teruyuki Yamaoka 2 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Na Tabela 3, os periódicos foram ordenados em ordem decrescente como 

sugerido por Bradford e os principais periódicos utilizados na elaboração deste 

trabalho foram identificados. 

 
Tabela 3: Periódicos X Quantidade de Publicações 

Periódicos  Quantidade 
de Publicações 

Resources, Conservation and Recycling 7 
Advanced Materials Research 5 
Journal of Cleaner Production 5 

European Journal of Operational Research 3 
International Journal of Computer Integrated Manufacturing  2 

Journal of Manufacturing Technology Management 2 
Storage,Transportation & Preservation of Commodities 2 

Transport Problems 2 
Waste Management 2 

Outros 47 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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 O periódico Resources, Conservation and Recycling possui a maior 

quantidade (sete) de artigos selecionados sobre o tema proposto para a elaboração 

deste trabalho e possui fator de impacto 2.692 (JCR). O periódico com maior fator de 

impacto (JCR) dentre os artigos selecionados é o Journal of Cleaner Production  

3.590 que teve cinco dos artigos utilizados para a elaboração deste trabalho.  

 Dentre os países que abordaram o tema logística reversa para veículos em 

final devida (VFV) no período, há clara predominância dos países europeus que 

pode ser justificada em razão da Diretiva Europeia (2000/53/EC) que prevê que 

todos os fabricantes e importadores de veículos novos recolham um número 

equivalente de VFV ao número de veículos introduzidos no mercado. 

 A seguir, a Gráfico 2 mostra a localização dos países onde os artigos a 

respeito do tema proposto têm sido publicados nos últimos anos, 

predominantemente nos países pertencentes a União Europeia.  

 
Gráfico 2: Quantidade de artigos X Países 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

  

 Para os artigos selecionados, os estudos estão atribuídos para os seguintes 

países: Alemanha, Brasil, China, Egito, Espanha, EUA, França, Grécia, Holanda, 

Índia, Iran, Itália, Iugoslávia, Japão, Malásia, Polônia, Reino Unido, Sérvia, Suécia, 

Suíça e Tailândia. 
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 A partir dos artigos selecionados para a elaboração deste trabalho, foram 

identificados 30 modelos de gestão de VFV. Depois de uma análise destes modelos 

e estudos de caso na literatura, foram identificados os principais aspectos 

considerados para a gestão de VFV: 

 

Quadro 2: Analise dos modelos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Dentre os principais aspectos identificados durante o processo de análise dos 

modelos, destacam-se: 
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 Centros de coleta e desmontagem autorizados 

 Estratégias de recuperação 

 Fragmentadoras (trituradoras) 

 Proprietário ELV 

 Aterros Sanitários 

 Fabricantes de veículos 

 Lojas e oficinas de reparo 

 Fornecedores 

 Compradores de veículos novos 

 Estes aspectos são importantes para a proposição das etapas necessárias 

para a construção do framerwork. 

 

4.3 ANÁLISE SISTEMÁTICA SOBRE LOGISTICA REVERSA PARA VFV 

 

 Esta seção mostra a análise sistemática dos artigos para a identificação da 

evolução do tema, estimuladores, barreiras e as etapas. 

 

4.3.1 Evolução do tema logística reversa para VFV 
 

 A partir da análise de conteúdo, está apresentados nesta seção a evolução do 

tema “logística reversa para VFV” e os respectivos resultados. Foram identificados 

as principais barreiras e os principais estimuladores para implementação da logística 

reversa para VFV e em seguida estão apresentadas as etapas propostas para a 

construção do framework. 

 Uma linha do tempo com os principais destaques sobre a evolução do tema 

logística reversa para VFV está demonstrada na Figura 7. 

 

 

 
 
 
 



42 

 

 

 
 

 

 
Figura 7: Linha do Tempo para a evolução do tema 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Obergozo, Molina e Merino (2003) destacaram no inicio da década passada 

as oportunidades e ameaças para o setor automotivo no desenvolvimento dos 

Centros Autorizados para Recuperação e Descontaminação (CARD) a partir da 

implementação desta diretiva na Espanha. 

 Inicialmente foram discutidas as principais necessidades para o atendimento 

a diretiva, tais como: conhecimento do tamanho e características da frota de 

veículos e as responsabilidades dos fabricantes e consumidores na gestão dos 

resíduos oriundos dos veículos em final de vida útil. Neste mesmo período, Ni e 

Wang (2003) sugeriram a adoção de estratégias verdes na concepção dos 

automóveis.  

 Em 2004, Blanc destacou a responsabilidade estendida para o fabricante 

(EPR) e a criação da fundação Auto Recycling Nederland na Holanda. Forslind 

(2005) discutiu a interdependência das responsabilidades do proprietário VFV e do 
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fabricante e afirmou que uma obrigação legal não é suficiente para o retorno VFV 

em razão dos custos associados.  

 Para Forslind (2005), a eficiência da EPR é dependente da escolha do 

instrumento de política: administrativo (Proibição, Regulamentação), econômico 

(Taxas, Impostos), Informativo (Pesquisas e desenvolvimento), Acordos (Acordos de 

cavalheiros e contratos sociais).  

 Forslind (2005) apresentou os critérios para definição dos locais ideais para 

as instalações dos centros de desmantelamento está relacionado ao custo dos 

seguintes processos: transporte, armazenamento e desmantelamento e os centros 

de desmantelamento autorizados devem fornecer um certificado ao proprietário VFV 

e solicitar  o cancelamento do registro do veículo. Neste mesmo período, Maudet 

(2005) destacou que os objetivos dos envolvidos no processo de logística reversa 

para VFV são múltiplos e conflitantes.  

 Schultmann, Zumkeller e Rentz (2006) perceberam que a motivação para 

recuperação de VFV orientada para o lucro é impulsionada pela possibilidade de 

revender o produto de forma rentável: sempre que um produto possui valor de 

mercado significativo após a final da primeira fase de utilização, maior será o 

interesse do fabricante em recolher, atualizar e revender o produto.  

 Kumar e Putnam (2008) observaram que a recuperação de VFV ocorre de 

maneira diferente em cada país em razão dos diferentes governos, regulamentos, 

sistemas políticos, estruturas sociais e nível de desenvolvimento econômico. Kumar 

e Putnam (2008) descreveram a prática do governo japonês em exportar automóveis 

japoneses com vida útil estimado em média de 11 anos e têm sido exportados para 

países como a Nova Zelândia, Emirados Árabes Unidos, Inglaterra e Rússia.  Para 

Kumar e Putnam (2008), o governo japonês e os fabricantes devem tomar a 

iniciativa de criar ou apoiar as facilidades de logística reversa nesses países de 

exportação.  

 As questões relativas às estratégias para recuperação dos componentes VFV 

que poderão ser reciclados, reutilizados ou recondicionados, devem ser levadas em 

consideração durante a fase de concepção do produto. Para Mansour e Zarei 

(2008), as razões para o aumento da frota de veículos nos países em 

desenvolvimento são: a transferência da fabricação de automóveis pelos países 

desenvolvidos, a ineficiência do transporte público, fonte de criação de emprego 
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para a sua população crescente e fonte de receitas de exportação e um sinal de 

riqueza nos países mais ricos.  

 Cruz -Rivera  e Ertel (2009) afirmaram que a gestão de VFV nos países em 

desenvolvimento como por exemplo o México, é muito diferente da gestão nos 

países da  UE. As autoridades não dão a importância necessária para a gestão ou 

gestão de VFV e a recuperação é impulsionada pelas condições de mercado, onde 

apenas os materiais e componentes mais valiosos são recuperados. 

  Subramoniam Huisingh e Chinnam (2009) destacaram que a falta de 

métricas para medir o impacto dos itens remanufaturados contribui para a perda de 

rentabilidade e oportunidades de negócios no crescente mercado de reposição. 

  

4.3.2 Estimuladores na implementação da logística reversa para VFV 

 

 A partir da análise de conteúdo dos dados coletados, foi observado que as duas 

maiores frotas de veículos no mundo estão atualmente concentradas nos Estados 

Unidos e Europa. Segundo dados do "The Society of Motor Manufacturers and 

Traders Limited” (SMMT), a frota de veículos dos EUA corresponde a 28% de todo o 

mundo (KUMAR e CHANDRA, 2012). A Europa é o maior produtor de veículos do 

mundo: um terço dos 50 milhões de veículos produzidos em todo o mundo foi 

produzido em países da União Europeia. Ao todo, mais de 12 milhões famílias 

Europeias dependem do emprego na indústria automobilística, (2.3 milhões em 

empregos diretos e outros 10 milhões em setores relacionados) representando 3,5% 

do produto interno bruto europeu (ZORPAS e INGLEZAKIS, 2012). 

 Considerando as duas maiores frotas de veículos do mundo, foram verificadas 

as motivações para a recuperação de VFV nesses dois lugares (EUA e EU): 
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Quadro 3: Estimuladores para a recuperação de VFV 

Frota de veículos Estimuladores para recuperação VFV 

Estados Unidos 

Da América 
(28% da frota de todo 

o mundo) 

LU
C

R
O

 

Ao contrário dos países da União Europeia, a 

recuperação nos EUA é impulsionada pelo mercado 

e não por regulamentação governamental (AMELIA 

et al., 2009). Segundo Simic e Dimitrijevic (2011), as 

fábricas de reciclagem de veículos nos EUA 

beneficiaram-se muito com a recuperação de VFV: 

os altos preços dos metais secundários fizeram seus 

negócios excepcionalmente rentáveis. 

Países Da União 
Europeia 

(Maior produtor de 

veículos do Mundo) 

O
B

R
IG

A
Ç

Ã
O

 L
EG

A
L 

Devido à introdução no ano de 2000, da Diretiva ELV 

2000/53 / EC (2000), a reciclagem de veículos em 

final de vida útil tornou-se obrigatória na União 

Europeia. Esta diretiva contem regras especificas 

para recuperação VFV. A utilização de materiais 

recuperáveis no peso de um veículo deve ser 

aumentada para no mínimo 95% até o final de 

jan/2015 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 O Quadro 3 compara os estimuladores para a recuperação de VFV nas 

consideradas duas maiores frotas de veículos do mundo. Portanto, são 

considerados neste trabalho como estimuladores para a implementação da logística 

reversa para VFV: 

 Obrigação legal, aplicada em países da União Europeia. 

 Lucro a partir da revenda de componentes e materiais recuperados. 
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4.3.3 Barreiras na implementação da logística reversa para VFV 

 

 Os problemas causados por ELV não são exclusivamente enfrentado pelos 

países industrializados. A implementação de uma rígida legislação orientada para a 

recuperação VFV, mais cedo ou mais tarde irá estimular o interesse primordial pelos 

países em desenvolvimento. 

 Na medida em que foi feita a análise de conteúdo, as barreiras para 

implementação da logística reversa para VFV foram listadas e estão apresentadas 

no Quadro 4. 
 

Quadro 4: Barreiras para implementação da LR 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 As principais barreiras identificadas na análise de conteúdo para a 
implementação da logística reversa para VFV são: 

 Tecnologia limitada para o processo de reciclagem VFV; 

 Falta de leis ou leis inadequadas para  VFV; 

 Falta de pontos de coleta e centros de recuperação de VFV ; 

 Frota de veículos muito antiga ( > 25 anos) – Baixo índice de reciclabilidade; 

 Altos custos operacionais logísticos e com as estratégias de recuperação; 

 Incertezas a respeito das quantidades atual VFV; 

 Falta de incentivos econômicos e obrigações legais; 

 Falta de definição das responsabilidades (Governo, Proprietário VFV e 

Fabricante); 

 Falta de projetos para reciclagem e remanufatura; 

 Falta de concorrência para a logística reversa. 

 Essas barreiras são discutidas durante o processo de proposição das etapas 
para a construção do framework.  

 

4.3.4 Identificação das etapas para a proposição de um framework para a 

implementação do processo de logística reversa para VFV no Brasil 

 

 Nesta seção estão apresentadas as etapas propostas para a construção do 

framework para a implementação da logística reversa para VFV no Brasil. A partir 

destas etapas propostas nesta seção, as partes envolvidas e/ou interessadas neste 

processo poderão refletir a respeito da realidade de veículos em final de vida útil no 

Brasil e as possíveis práticas estabelecidas em países desenvolvidos para minimizar 

o problema. Para uma melhor compreensão do procedimento utilizado para 

proposição das etapas apresentado no capítulo metodologia, a etapa proposta é o 

“produto final” da análise de conteúdo dos dados coletados com a identificação dos: 

aspectos de VFV, barreiras e estimuladores na implementação da logística reversa 

para VFV e a realidade VFV no Brasil. 

 

 Etapa 1 - Ao iniciar uma análise da situação dos (VFVs) em um país é 

necessário inicialmente estimar as quantidades de VFVs e determinar algumas 

características da respectiva frota de veículos (ORBEGOZO, MOLINA e MERINO, 



48 

 

2003). Há dois tipos de VFVs: o primeiro tipo é um veículo que chegou ao final de 

sua vida útil e o outro tipo é devido ao fim do seu ciclo de vida em razão de ter sido 

danificado por motivo de acidentes (VFV prematuro) (MANSOUR e ZAREI 2008). Os 

“veículos em final de vida útil” são uma prioridade no fluxo de resíduos da UE, e os 

dados mostram que mais de 6.340.000 milhões de veículos foram processados em 

2008 (KUMAR e PUTNAM, 2012). Embora na UE a vida útil de um veículo é 

estimada de 10 a 14 anos, a vida útil de um veículo em alguns países em 

desenvolvimento pode ser duas vezes mais que na UE (HARRAZ E GALAL, 2011). 

 No Japão a frota de veículos atual é estimada em 58,3 milhões de veículos e 

uma média de vida útil de apenas 11 anos. (SIMIC e DIMITRIJEVIC, 2013). O 

monitoramento começa a partir do pagamento da “taxa de reciclagem” no momento 

da aquisição do carro novo e quando os consumidores vendem aos carros aos 

concessionários, lojas, ou oficinas de reparo, essa taxa é reembolsada. Outra 

destinação para os VFVs japoneses é a exportação para outros países com 

legislações mais brandas: Nova Zelândia, Emirados Árabes Unidos, Inglaterra e 

Rússia (KUMAR e YAMAOKA, 2007). 

 Nos últimos anos a indústria automotiva chinesa cresceu rapidamente, e a 

China ao ingressar na comunidade automotiva elevou a sua produção anual de 

veículos para 13 milhões, enquanto o que o número de VFVs tem aumentado para 

quase três milhões a cada ano (ZHANG, 2010). Segundo (MANSOUR e ZAREI, 

2008). Algumas das razões para o aumento da frota nos países em desenvolvimento 

são: 

a) Ineficiência do transporte público; 

b) Transferência da fabricação de automóveis pelos países desenvolvidos; 

c) Fonte de criação de emprego para sua população crescente; 

d) Fonte de receita com as exportações. 

 No Irã, uma agência do governo atuando de forma parecida como uma 

empresa terceirada (Institute of Management of Fuel and Transportation) é obrigada 

a recolher e desmanchar um determinado número de “VFVs. O número de VFVs é 

estimado a partir de um banco de dados de um sistema de registro on-line 

obrigatório e são classificados em três níveis de qualidade com diferentes fluxos de 

entrada e saída de materiais: Nível 1 (0 – 20 anos), Nível 2 (21 – 35 anos) e Nível 3 

(31 ≤ anos). Quanto mais antigo é o veículo, mais baixo é o índice de 

“reciclabilidade” (MAHMOUDZADEH, MANSOUR e KARIMI 2013). 
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 No Brasil são emplacados anualmente quase quatro milhões de veículos 

segundo os dados da ANFAVEA (2014), e sua vida útil é estimada por especialistas 

em pelo menos 20 anos. No Brasil não têm sido possível estimar com precisão a 

quantidade de VFVs e a destinação destes veículos não tem sido adequadamente 

tratada pela atual legislação e pelos gestores públicos, vide a enorme quantidade 

cemitérios de automóveis e de desmanches clandestinos ou não, existentes nas 

zonas urbanas e, em alguns casos, avançando para a zona rural dos municípios.  

 Para Lazzari e Monich (2008), existem atualmente quatro cenários não 

sequenciais possíveis para a destinação de VFV no Brasil mostrados na Figura 8.  

 

 

 
Figura 8: Destinação VFV no Brasil 

Fonte: Adaptado Lazzari e Monich (2008) 

 

 Em países onde há ausência de informações detalhadas sobre a geração de 

VFVs, é assumido um percentual do total de veículos produzidos no país. Esse 

percentual é definido pela sua participação na frota total de veículos (carros e 

caminhões leves). O exemplo no México: se a contribuição da cidade "X" é de 1,5% 

da frota total de veículos, então se supõe que a cidade "X" irá gerar um número igual 

a 1,5% da geração total de VFVs (CRUZ-RIVERA e ERTEL, 2009). 
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 Uma das principais barreiras para a implementação da LR para VFV 

considerada por Maudet (2005), é a incerteza na previsão das quantidades VFVs 

disponíveis no mercado. Para Harraz e Galal (2011) uma frota de veículos muito 

antiga (≥ 25 anos) também é uma barreira em razão da baixa taxa de reciclabilidade. 

Portanto, diante das incertezas que cercam as quantidades e a vida útil de VFV no 

Brasil, propõe-se que como a primeira etapa para implementação da LR para VFV: 

estimar a quantidade de VFV e a vida útil do VFV no Brasil. 

 

 Etapa 2 – Existem diferentes tipos de responsabilidades a serem 

consideradas na gestão de VFV: 

 Responsabilidade econômica: é a responsabilidade associada aos custos 

na gestão VFV na sua totalidade ou uma parte considerável  destes custos. 

 Responsabilidade ética: é a responsabilidade esperada pela sociedade em 

fazer o que é certo e justo na gestão VFV.  

 Responsabilidade física: é a responsabilidade em lidar fisicamente com o 

VFV. 

 Responsabilidade legal: é a responsabilidade em obedecer as leis vigentes 

aplicáveis VFV. 
 Para Forslind (2005) a falta de definição das responsabilidades (Governo, 

Proprietário VFV e Fabricante) constitui uma barreira na implementação da logística 

reversa para VFV.  

 Os interesses das partes envolvidas na gestão VFV podem ser conflitantes e 

múltiplos. No entanto o seu desenvolvimento técnico e econômico é estritamente 

dependente (MAUDET, 2005). Os veículos em final de vida útil são reciclados de 

forma diferente em cada país por causa de: diferentes regulamentações 

governamentais, estruturas sociais, sistemas políticos, sistemas econômicos e 

também o nível de desenvolvimento do país (KUMAR e PUTNAM, 2008). 
 Por introdução da Diretiva 2000/53/CE (UNIÃO EUROPEIA, 2000) relativa 

aos veículos em fim de vida (VFV), os fabricantes de veículos são responsáveis pelo 

recolhimento e pela recuperação dos seus veículos. A implementação desta diretiva 

impõe novos custos adicionais para os fabricantes. EPR (Extended Producer 

Responsibility) é um princípio amplamente utilizado como base para os governos 

estabelecerem uma política de redução de resíduos e do impacto ao meio ambiente 
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no descarte produtos em final de vida útil. O fabricante/poluidor deve arcar com as 

despesas na prevenção e controle da poluição. 

 Na Suécia, o governo estabelece que os proprietários de veículos e 

fabricantes compartilhem os custos, mas a responsabilidade pelo pagamento da 

taxa de reciclagem é do fabricante (EPR)  (FORSLIND, 2005). Ao contrário dos 

países da União Europeia, a recuperação nos EUA é impulsionada pelo mercado e 

não por regulamentação governamental (AMELIA et al., 2009) e a indústria 

automobilística parece preparada para atender os requisitos para a reciclagem de 

VFV em razão dos fabricantes de veículos aceitarem as suas responsabilidades e 

por isso possuem o melhor desempenho na recuperação de VFVs (KUMAR e 

YAMAOKA, 2007). 

 Para melhor visualizar a relação entre os tipos de responsabilidades e as 

partes envolvidas/interessadas na gestão de VFV, foi elaborado o Quadro 5. 

 

Quadro 5: Tipos de responsabilidades X Partes envolvidas ou interessadas 

Partes envolvidas  
ou interessadas 

TIPOS DE RESPONSABILIDADE 

Re
sp

on
sa

bi
lid

ad
e 

Ec
on

ôm
ic

a 

Re
sp

on
sa

bi
lid
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e 

Ét
ic

a/
Am

bi
en

ta
l 

Re
sp

on
sa

bi
lid
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e 

Fí
si
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Re
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sa

bi
lid
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e 

Le
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l 

Aterros sanitários   X X X 
Centros de coleta   X X X 

Fabricantes de veículo X X   X 
Fornecedores   X   X 

Lojas e oficinas de reparo   X X X 
Proprietário veículo NOVO X X   X 

Proprietário VFV X X X X 
Fonte: Elaborada pelo autor 

  

 O Quadro 5 representa uma matriz de responsabilidade para as partes 

envolvidas e/ou interessadas na gestão VFV. A atribuição destes quatro tipos de 

responsabilidades pode acontecer de forma diferente em cada país. No Brasil, 

sugere-se uma discussão ampla entre as partes envolvidas e/ou interessadas para a 

atribuição destas responsabilidades. Tanto a responsabilidade ética quanto a 
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responsabilidade legal devem ser previstas para todas as partes envolvidas e/ou 

interessadas. Portanto a segunda etapa proposta é: determinar as 
responsabilidades no processo de gestão de VFV. 
 
 Etapa 3 - Apesar de ser considerada como um dos principais estimuladores 

na implementação da LR para VFV, uma obrigação legal não é suficiente para o 

retorno do veículo em final de vida útil, pois o retorno é associado ao custo. Devem 

existir incentivos econômicos e o principio EPR necessita de instrumentos políticos 

para funcionar (FORSLIND, 2005). Alguns exemplos de instrumentos políticos são 

mostrados no Quadro 6: 

 
Quadro 6: Tipos de Instrumentos políticos 

Tipos de Instrumentos Políticos Exemplos 
Administrativo Proibições 

Regulamentações 
Responsabilidade pelo retorno 
Metas de reciclagem 

Econômico Impostos 
Taxas 
Sistemas de depósito-reembolso 
Cobrança de taxa de eliminação 
VFV 

Informativo Informações 
Pesquisa e desenvolvimento 

Acordos e convenções Contratos sociais 
Acordos de cavalheiros 

Fonte: Adaptado Forslind (2003) 

 

 A adoção de cada tipo de instrumento político como incentivo para 

recuperação de VFV será diferente em cada país em razão de: diferentes 

regulamentações governamentais, estruturas sociais, sistemas políticos, sistemas 

econômicos e também o nível de desenvolvimento do país de acordo com Kumar e 

Putnam (2008). 
 Devido à introdução no ano de 2000 da Diretiva ELV 2000/53 / EC (2000), a 

reciclagem de veículos em final de vida útil tornou-se obrigatória na União Europeia. 

Esta diretiva contem regras especificas para recuperação VFV. A utilização de 

materiais recuperáveis no peso de um veículo deve ser aumentada para no mínimo 
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95% até o final de jan/2015. Dessa forma, apenas 5% de um veículo serão admitidos 

em um aterro e não mais do que os 10% que passam por recuperação térmica. Com 

a proximidade do prazo para adequação à diretiva europeia ELV 2000/53. 

 A lei de reciclagem de veículos foi implementada no início do ano de 2005 no 

Japão. Esta lei estipula que são necessários alguns ajustes por parte dos fabricantes 

para a reciclagem e a reutilização de três categorias de itens VFVs: o 

clorofluorcarbono (CFC), air bags e resíduos automobilísticos retalhados (ASR). O 

objetivo da nova lei de reciclagem no Japão é aumentar a taxa de reciclagem para 

mais de 95% em 2015. No entanto, as informações obtidas dão conta que a meta 

prevista para o ano de 2015 de reciclagem do peso do veículo de 95%, foi atingida 

oito anos antes do previsto: 2007 = 96%, 2008 = 97%, 2009 = 97%. O governo 

japonês monitora todo e qualquer reciclagem ou processo de reutilização no Japão 

(KUMAR e YAMAOKA, 2007). Para De Melo, (2013), a deficiência que se aponta, no 

processo nipônico de reciclagem e reaproveitamento de veículos é a possibilidade 

ou permissão para que o usuário exporte o VFV, consistindo em clara tentativa de 

transferir o problema ou o lixo tecnológico para outro país que não tenha controle 

ambiental. A vida útil de um carro japonês é estimado em uma média de 11 anos e a 

exportação de automóveis japoneses usados têm sido direcionado para a Nova 

Zelândia, Emirados Árabes Unidos, Inglaterra e Rússia. Este aspecto não pode ser 

esquecido em eventual elaboração de lei nacional sobre a reciclagem de veículos no 

Brasil. 

 Para De Melo (2013) o proprietário VFV no Brasil não têm, em regra, o 

conhecimento e nem tampouco recursos financeiros necessários para dar o 

adequado destino a este lixo tecnológico. Desde 1º de julho de 2014, o cidadão 

paulistano só pode entregar o seu veiculo às empresas que atuem como desmanche 

se solicitar o seu cadastro ao Detran-SP. Além disso, o veículo sem condições de 

circular pelas vias publica, devem ter todos os débitos existentes quitados, sejam 

fiscais ou de multas e independentemente ou não da responsabilidade, antes de 

serem entregues para a destinação final. 

 Procurando sempre a solução mais econômica, o proprietário VFV tende a 

descartar o VFV em ferros- velhos, desmanches licenciados ou clandestinos, e ainda 

pode abandonar o VFV em via pública, transferindo, de forma irresponsável à 

Administração Pública o que seria de sua competência. De acordo com dados da 

CET-SP, a multa de R$ 14 mil por abandono de veículo parece não intimidar os 
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proprietários VFV, pois o número de carros recolhidos das ruas pela Prefeitura de 

São Paulo não param de aumentar. Em 2011, 1.500 veículos “esquecidos” por seus 

proprietários viraram sucata. No ano seguinte, foram 2.260. 

 As principais leis brasileiras relacionadas a gestão VFV podem ser 

visualizadas no Quadro 7a seguir: 

 

 
Quadro 7: Principais leis brasileiras relacionadas a gestão VFV 

LEIS & REGULAMENTAÇÕES PRINCIPAIS ASPECTOS 
Lei Nº 15.276, de 02 de janeiro de 2014 

Destinação de veículos em fim de vida útil 
Dispõe sobre a destinação de veículos em fim de vida útil 
e dão outras providências, o DETRAN é o órgão 
responsável pelo credenciamento dos estabelecimentos 
que exercem atividades de desmontagem e reciclagem. 
Estes estabelecimentos tiveram prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias a contar da data de publicação desta lei para 
se adequarem às exigências nela previstas. 

Anexo I - Instrução Normativa No 13 
de 18 de dezembro de 2012 

A presente Lista Brasileira de Resíduos Sólidos foi 
inspirada na Lista Europeia de Resíduos Sólidos 
(Commission Decision 2000/532/EC), uma das 
ferramentas utilizadas para se disciplinar as declarações 
sobre a geração de resíduos sólidos nos diferentes países 
que compõem a União Europeia. A adoção desta lista 
também facilitará o intercâmbio de informações no 
âmbito da Convenção de Brasileia que dispõe sobre a 
movimentação de resíduos (exportação, importação e 
trânsito). 

Lei Nº 12.305, de 03.08.2010 
Política Nacional de Resíduos Sólidos  

De acordo com De Melo (2013), a recente entrada em 
vigor da Lei nº 12.305, de 02.08.2010, introduzindo a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, não é 
suficiente para resolver o problema VFV, pois não há 
especificação de como serão cumpridas os deveres 
estabelecidos e nem que grau de responsabilidade será 
atribuído a cada integrante do sistema a ser gerado. Abre-
se, portanto, uma lacuna legislativa, que deve ser 
eliminada no decorrer da implantação, sob pena de 
tornar-se uma política ambiental vazia e sem propósito 
claramente definido. 

Resolução CONAMA  
No 258, de 26 de agosto de 1999 

Logística reversa para pneus usados 

Determina que as empresas fabricantes e as importadoras 
de pneumáticos ficam obrigadas a coletar e dar 
destinação final ambientalmente adequadas aos pneus 
inservíveis. 

Resolução CONAMA 
No 257, de 30 de junho de 1999 

Logística reversa para pneus usados 

Estabelece que pilhas e baterias que contenham em suas 
composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus 
compostos, tenham os procedimentos de reutilização, 
reciclagem, tratamento ou disposição final 
ambientalmente adequados. 

Resolução CONAMA 
No 362, de 23 de junho de 2005 

Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de 
óleo lubrificante usado ou contaminado. 

Lei 9503, de 24 de setembro de 1997 Institui o Código de Trânsito Brasileiro. 
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Decreto No. 1.305, de novembro de 1994 Regulamenta a Lei No. 8.722 de 27 de outubro de 1993 
que torna obrigatória a baixa de veículos vendidos como 
sucata e dá outras providências. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabelecida pela 

Lei nº 12.305, de 03.08.2010 somente foi regulamentada em 18 de dezembro de 

2012 pelo IBAMA. Foi regulamentado a reciclagem de veículos automotores dentro 

da PNRS por meio da lista brasileira de resíduos sólidos do anexo I da instrução 

normativa 13. O IBAMA atualizará a Lista constante no Anexo I desta Instrução 

Normativa sempre que necessário, em consonância com as diretrizes de 

implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A presente Lista Brasileira 

de Resíduos Sólidos foi inspirada na Lista Europeia de Resíduos Sólidos 

(Commission Decision 2000/532/EC), uma das ferramentas utilizadas para se 

disciplinar as declarações sobre a geração de resíduos sólidos nos diferentes países 

que compõem a União Europeia. Foi utilizada a mesma estrutura de capítulos, 

subcapítulos e códigos da lista europeia. A adoção desta lista facilitará o intercâmbio 

de informações no âmbito da Convenção de Brasileia que dispõe sobre a 

movimentação de resíduos (exportação, importação e trânsito).  

 Há décadas, projetos para gestão de VFV têm sido apresentados ao Governo 

Federal Brasileiro oriundos de várias entidades e com modelos diferentes. No 

entanto, nunca tantas entidades se reuniram em um esforço único e consensual 

para estabelecer diretrizes básicas da renovação e melhoria da frota brasileira. Em 

novembro de 2013, foi entregue ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior uma proposta para o estabelecimento do Programa Nacional de 

Renovação de Frota (PNRF).  

 O PNRF prevê a substituição de aproximadamente 30 mil unidades por ano, 

ao longo de 10 anos. É uma maneira racional de promover a substituição dos 

antigos, inseguros e poluentes veículos sem criar nenhuma bolha de consumo. Até o 

momento não houve um parecer oficial por parte do Governo Federal Brasileiro a 

respeito do PNRF. Para a implementação da logística reversa para VFV no Brasil 

sugere-se a criação de leis e políticas especificas de abrangência federal, estadual e 

municipal. As responsabilidades discutidas na etapa 2 devem ser observadas no 

processo deve haver meios efetivos de fiscalização que garantam o cumprimento 
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destas leis. Portanto, a terceira etapa proposta para implementação de LR para VFV 

é: prover leis e políticas adequadas para gestão de VFV. 
 
 Etapa 4 - A preocupação ambiental deve ser considerada no processo de 

concepção de um produto. Este é um princípio amplamente utilizado como base 

para a política governamental destinada a reduzir o desperdício e o impacto 

ambiental no descarte dos produtos em final de vida útil (FORSLIND, 2005). Os 

fabricantes de automóveis e seus fornecedores devem prever as consequências de 

suas decisões: (escolha de material, fornecedor, produto em material reciclado, etc.), 

ou seja, projetos de design com opções de fácil desmontagem e altos índices de 

reciclagem (MAUDET, 2005). 

 O principio Design for Recycling (DFR) considera os aspectos de reciclagem 

e fatores ecológicos e a extensão do VFV em um novo projeto. Um veículo de 

passageiro é montado a partir de 10.000 peças produzidas a partir de diferentes 

tipos de materiais. Um grande problema para a reciclagem VFV é que originalmente 

os veículos não são projetados para serem reciclados (LASHLEM et al., 2013). 

 A primeira motivação para a remanufatura do produto é impulsionada pela 

possibilidade de revender o produto rentável: sempre que um produto é considerado 

a ter um valor de mercado significativo após a final da primeira fase de utilização, o 

fabricante tem motivação para recolher, atualizar, e revender o produto 

(SCHULTMANN, ZUMKELLER e RENTZ, 2006). 
 Para Harraz e Galal (2011), a avaliação do Ciclo de Vida (ACV) tem sido 

extensivamente aplicada nos países industrializados e deve ser estendida aos 

países em desenvolvimento. Materiais e peças utilizados nos veículos devem têm as 

seguintes características: durabilidade, resistência ao desgaste, fácil de desmontar e 

remontar, fácil de separar, e etc. (SAAVEDRA, 2013). Segundo Carcangiu, Orru e 

Pilloni (2010), a simplicidade da desmontagem dos componentes e a facilidade de 

identificação dos diferentes materiais a serem separados é fundamental para uma 

eficiente desmontagem de veículos. Na Espanha, a maioria dos fornecedores 

automotivos não prestam atenção aos materiais utilizados. Por exemplo, nenhum 

esforço é feito para usar materiais necessariamente que pode ser bom para o meio 

ambiente, pois a preocupação é que os únicos materiais utilizados devem estar em 

conformidade com a lei. 
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 No Japão, a partir do conceito de estrutura modular, os veículos são 

construídos podendo ser montados em menos espaço e com muito menos mão de 

obra e equipamentos em comparação com os métodos atuais. Com essa redução de 

recursos necessários, utilizam-se locais menores de montagem, com a possibilidade 

de colocá-los para mais perto dos locais de demanda e reduz-se o tempo de 

transporte e os custos atribuídos. O uso de módulos de recicláveis, usando materiais 

"eco-friendly" e núcleos reutilizáveis  pode trazer uma mudança bem-vinda para a 

cadeia de abastecimento produção automotiva existente (MATSUBARA, 2010). 

 Os esforços para aumentar o nível de reciclabilidade dos veículos em si só 

não representam ganho, pois um material pode ter a condição de ser reciclado, 

porém efetivamente a reciclagem somente vai ocorrer se houver associado ao seu 

ciclo de vida uma rede de empresas com viabilidade técnica e econômica capaz de 

reciclá-lo (MEDINA e GOMES, 2003). Considerando como uma barreira o índice de 

reciclabilidade baixo de um VFV, a quarta etapa proposta para a implementação da 

LR para VFV é: prever Design for Recycling (DFR) na concepção do produto. 

  
 Etapa 5 - A decisão quanto à localização dos pontos de coleta e reciclagem 

deve considerar o maior número possível de fatores. A localização e funcionamento 

dos pontos de coleta devem basear-se em decisões fundamentadas em diversos 

aspectos: técnicos, econômicos, legais e ambientais (MERKISZ-GURANOWSKA, 

2011). Para Forslind (2005) os critérios para definição dos locais ideais para as 

instalações dos centros de desmantelamento estão relacionados ao custo dos 

seguintes processos: transporte, armazenamento e desmantelamento. O Centro de 

desmantelamento autorizado deve fornecer um certificado ao proprietário VFV 

solicitar o cancelamento do registro do veículo. 

 A rede de VFVs é formada por três escalões: centros de desmantelamento, 

plantas de remanufatura, armazéns e de redistribuição.  Um local candidato para 

instalação de um centro de coleta e desmontagem é um local nas proximidades das 

grandes cidades, onde a maioria dos VFVs são gerados (HARRAZ e GALAL, 2011).  

 Na Espanha, é essencial a emissão do certificado de destruição para 

amortizar o veículo.  De acordo com a legislação vigente não é permitida a 

demolição de veículos em centros não autorizados. Esta atividade deve ser 

realizada nos CARDs (Centro Autorizado para Recuperação e Descontaminação de 

VFVs) (ORBEGOZO, MOLINA e MERINO, 2003). Para Mahmoudzadeh, Mansour e 
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Karimi (2013), os pontos de coleta de VFV são determinados usando a atual 

infraestrutura de reciclagem do país. Os aterros existem em todas as partes do 

mundo e os desmanches estão divididos em dois tipos de negócios: peças de alto 

valor para a revenda e resíduos (ASR) devidos em ferrosos e não ferrosos 

(LASHLEM, 2013). 

 No Japão, os centros de desmantelamento estão totalmente integrados com o 

sistema de reciclagem de veículos e de acordo com a lei de reciclagem de VFV 

vigente no Japão. Um aspecto interessante é que o tempo de armazenamento é 

extremamente limitado (SIMIC, 2013). Nos EUA existem mais de 10.000 unidades 

de desmantelamento e trituradores entrelaçados (WANG, 2002). 

 Os veículos abandonados em ruas e avenidas das grandes cidades ou em 

abandonados em depósitos, pátios ou centros de remoção, além de ficarem 

expostos as mais variadas condições climáticas, também oferecem riscos ao meio 

ambiente e à saúde humana. O equipamento mais avançado atualmente utilizado na 

indústria siderúrgica é a máquina trituradora Shredder, que tem “capacidade média 

de processar, anualmente, uma quantidade de aço equivalente a até 750 mil 

veículos populares.” Composto de moinho triturador, esteiras transportadoras, 

sistemas de despoeiramento e de separação de materiais, o equipamento Shredder 

fragmenta e limpa a sucata que será utilizada no processo de produção do aço. No 

entanto, sua implantação tem alto custo, existem apenas 6 (seis) equipamentos 

deste porte no Brasil. Este equipamento carece no entanto, da prévia desmontagem 

dos veículos, para aproveitamento da sucata e materiais recicláveis em índice 

aproximado de 95% do peso do automóvel (DE MELO, 2013).  

 Para Maudet (2005), todas as instalações de recuperação e centros de 

recolhimento devem cumprir legislação especifica. Portanto, a quinta etapa proposta 

para a implementação da LR para VFV proposta é: determinar a localização dos 

pontos de coleta autorizados VFV no Brasil. 
 
 Etapa 6 - O principal problema enfrentado pelos fabricantes é a forma de 

coletar os produtos VFV e o que fazer com elas, a fim de obter os máximos 

benefícios econômicos na sua recuperação e ao mesmo tempo cumprindo as 

legislações pertinentes (MANSOUR E ZAREI, 2008).  

 Além de estimar o volume de “veículos em final de vida útil”, é necessário 

determinar e as características da frota de veículos (0-2, 3-5, 6-8, 9-11, 12-14, 15-
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17, 18-20) < 20 anos) (ORBEGOZO, MOLINA e MERINO, 2003). Há dois tipos de 

VFVs: o primeiro tipo é um veículo que chegou ao final de sua vida útil e o outro tipo 

é devido ao fim do seu ciclo de vida em razão de ter sido danificado por motivo de 

acidentes (VFV prematuro) (MANSOUR E ZAREI, 2008). No caso da indústria 

automotiva, os veículos têm uma vida útil de pelo menos 5 anos (OLUGU, WONG, e 

SHAHA, 2011). 

 Os principais aspectos a considerar no projeto de rede de recuperação são: 

o tipo de peças (tempo de vida, propriedades, valor), forma de reutilização 

(reciclagem, remanufatura), e as partes envolvidas no processo de recuperação 

(serviços de renovação, de mercado, número e localização) (MAUDET , 2005). A 

desmontagem do veículo é direcionada para maximizar o número de peças e 

conjuntos para possível nova utilização e requer ferramentas e equipamentos 

especiais, juntamente com trabalhadores qualificados para desmontar cada 

mecanismo ou unidade. Alguns componentes precisam ser removidos com cuidado 

especial para manter o valor de mercado a ser confiável para ser vendido no 

mercado. De Melo (2013) destacou que as etapas VFV no Brasil seriam as 

seguintes após o recolhimento: 

• Descontaminação – retirada de todos os fluídos, gases e elementos com potencial 

de contaminação. 

• Análise da reutilização – escolhas de quais peças podem ser aproveitadas no 

reparo de outro veículo. 

• Reciclagem – peças que não podem ser reutilizadas vão para a reciclagem, para 

passar por processo de retífica ou para que suas matérias- primas sejam 

aproveitadas na fabricação de novos produtos. 

• Estoque – as peças são identificadas, embaladas e estocadas num armazém 

informatizado. 

 Em razão das diversas marcas e modelos de veículos atualmente 

comercializados no Brasil, torna-se muito difícil apurar em curto prazo as 

características relevantes da frota nacional de veículos. Portanto, para 

implementação da LR para VFV no, sugere-se como a sexta etapa: gerenciar as 

fases VFV e os seus aspectos. 

 
 Etapa 7 - A implementação de redes de recuperação de VFV está atualmente 

limitada pela falta de capacidade técnica comprovada para reciclar materiais de 
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forma rentável e também pela falta de oportunidades comerciais lucrativas. 

Instalações de recuperação não tem potencial suficiente para obter-se um material 

reciclado cujas propriedades correspondem às exigências do mercado (MAUDET, 

2005). Em razão de não atenderem as especificações da indústria automotiva, 

alguns materiais podem ser direcionados para outros commodities 

(MAHMOUDZADEH, MANSOUR e KARIMI, 2013). 
 Diferentes estratégias de fim de vida, bem como as suas principais 

características, são abordados na literatura. Reutilizar, reparação, renovação / 

recondicionamento, reciclagem, remanufatura e canibalização estão entre os mais 

usados. O Quadro 8 ilustra os principais aspectos destas características 

 
Quadro 8: Estratégias para recuperação VFV 

Termo Nível de 
Desmontagem Matéria Prima Principais características 

Reuso Não há 
desmontagem 

Produtos e 
componentes 
são utilizados 

Os produtos são usados após o seu 
primeiro ciclo de vida e não requerem 
qualquer tipo de reparo ou 
restauração. Os problemas potenciais 
adquiridos durante a sua primeira 
utilização pode ser retida. Eles não 
têm garantia de qualquer espécie. 

Reparo / Conserto Desmontagem 
Parcial 

Produtos e 
componentes 
são utilizados 

Produto só têm seus componentes 
danificados substituídos e é mantida a 
funcionalidade do produto. A garantia é 
apenas para os componentes 
substituídos. 

Recondicionamento Desmontagem 
Parcial 

Produtos e 
componentes 
são utilizados 

Produtos e seus componentes são 
devolvidos após esgotar as condições 
de uso. A garantia para produtos 
recondicionados é menor do que para 
um produto recém-fabricado. Ele é 
usado para atualizações tecnológicas. 

Reciclagem Total 
desmontagem 

Produtos e 
componentes 
são utilizados 

Reutilizar os materiais de produtos 
utilizados. Neste caso, a identidade e 
funcionalidade são perdidos, bem 
como a geometria do produto original. 

Canibalizar Total e seletiva 
desmontagem 

Produtos são 
usados 

Recuperar as partes dos produtos 
utilizados e qualidade depende as 
estratégias de fim de vida que vai ser 
usado. 
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Remanufatura Total 
desmontagem 

Produtos e 
componentes 
conhecidos 
como carcaças 
são utilizados 

Recuperar as partes utilizadas e/ou do 
produto. Eles têm a mesma qualidade 
e garantia de um produto novo. 

Fonte: Adaptado de Saavedra et al. (2013)  

 Quando um produto atinge o seu final de vida útil, há diferentes opções de 

recuperação disponíveis, tais como: reutilização do produto ou seus componentes, 

remanufatura, reutilização, material de reciclagem, incineração e aterro sanitário. A 

Figura 9 mostra a hierarquia na adoção das estratégias de recuperação segundo 

Mansour e Zarei (2008). 

 

 
Figura 9: Hierarquia das estratégias de recuperação 

Fonte: Adaptado Mansour (2008) 
 

 Segundo Simic e Dimitrijevic (2011), as fábricas de reciclagem de veículos 

nos EUA beneficiaram-se muito com a recuperação VFV: os altos preços dos metais 

secundários fizeram seus negócios excepcionalmente rentáveis. Reciclagem 

automóvel têm sido por muito tempo um rentável negócios nos Estados Unidos. O 

Instituto de Reciclagem de aço relatou que as taxas de reciclagem de 2003 para ser 

103%. a taxa de reciclagem automóvel é calculado comparando o total de aço 
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utilizado para a produção de carros novos em relação ao aço global recuperado de 

carros antigos (Instituto de Reciclagem de aço, 2006b). A reciclagem de carros 

no Japão é um processo feito em quatro passos: (1) Todo o óleo, motor, pneus, 

assentos, etc. são removidos e reciclados. (2) O restante do veículo é comprimido e 

enviado para instalações apropriadas. (3) Nestas instalações, o corpo comprimido é 

fragmentado e dividido e classificado em diferentes materiais. (4) Os outro materiais, 

chamado “resto de carro triturado” são despejados no mar para criar ilhas artificiais. 

A disponibilidade de menos aterros para eliminação de resíduos e o aumento 

crescente do custo das matérias-primas têm forçado tanto o governo quanto as 

empresas a implementarem a execução de novo sistema de reciclagem (KUMAR e 

PUTNAM, 2008). 

 Conforme visto anteriormente, há países com proposta de que os veículos 

sejam reciclados em 95% de seu peso até o ano de 2015, no Brasil, apenas 1,5% da 

frota brasileira que sai de circulação é destinada ao reaproveitamento.  Portanto, a 

sétima etapa proposta para a implementação de LR para VFV é a adoção de 
estratégias para recuperação das partes de VFV. 
 

 Etapa 8 – Um dos principais problemas enfrentados pelos fabricantes é a 

forma de coletar os produtos VFV e o que fazer com elas, a fim de obter os máximos 

benefícios econômicos na sua recuperação e ao mesmo tempo cumprindo as 

legislações pertinentes (MANSOUR e ZAREI, 2008). A coleta abrange todas as 

atividades necessárias para o recolhimento de um produto usado. Em geral inclui a 

compra, transporte e estocagem dos materiais recolhidos. Em alguns casos existe a 

imposição legal para a coleta de produtos, como por exemplo, as embalagens na 

Alemanha ou os produtos eletroeletrônicos na Holanda (DE MELO, 2013).  

 Para Mahmoudzadeh, (2013) Há dois tipos de transporte conforme indicados 

na Figura 10:  

 Tipo 1: transporte de VFV entre as regiões de clientes até depósitos de 

sucata; 

 Tipo 2: transporte entre depósitos de sucata até outras instalações para 

disposição dos materiais. 
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Figura 10: Tipos de transportes VFV 

Fonte: Adaptado de Mahmoudzadeh (2013) 

 

 Os custos de transporte de peças e materiais correspondem a 

aproximadamente 70% do custo da total da reciclagem. A reciclagem representa 

aproximadamente 25% dos custos (GOŁĘBIEWSKI, 2013). 

 Além das atividades de logística comuns, tais como transporte e 

armazenagem, LR inclui alto investimento em equipamentos de desmontagem, 

processos de recuperação, sistemas de informação, e etc., que não são os 

principais recursos  e atividades dos fabricantes. Portanto a oitava etapa proposta 

para implementação da LR para VFV é planejar a atividade de coleta, transporte 
e armazenagem de VFV. 

  

 Etapa 9 - A Diretiva ELV na UE aumentou drasticamente os custos para as 

partes interessadas, especialmente as montadoras, a fim de atender de reciclagem  

VFV na EU. O custo associado ao cumprimento da legislação ambiental  é muito 

importante na avaliação do custo “ecológico/ambiental”. O custo 

“ecológico/ambiental” é todo o investimento feito por uma empresa para atendimento 

aos requisitos ambientais (OLUGU, 2011.). 



64 

 

 Os custos de transporte de peças e materiais correspondem a 

aproximadamente 70% do custo da total da reciclagem. A reciclagem representa 

aproximadamente 25% dos custos (GOŁĘBIEWSKI, 2013). 

  Todas as informações da empresa e conhecimento são compartilhados 

(exceto informações confidenciais), para que ambos os interessados possam ter 

uma compreensão completa do que é necessário para começar o trabalho feito, e 

quais são os custos e benefícios exatos. 

 Para Chiodo (2012) a reutilização de peças retiradas de veículos 

considerados no final da sua vida é visto como uma oportunidade pelas seguradoras 

e empresas de reparação de acidente para reduzir custos e melhorar o serviço de 

retificação aos detentores de apólices de seguro. A gestão de veículos em final de 

vida útil em países em desenvolvimento como o México é muito diferente de como é 

realizada nos países em industrializados desenvolvidos ou países pertencentes à 

União Europeia em razão das autoridades ambientais locais não enxergarem a 

gestão de produtos em final de vida útil como uma questão relevante. A gestão de 

VFVs no México é impulsionada pelas condições de mercado, onde os materiais 

com maior valor comercial são alvo dos recuperadores (CRUZ-RIVERA e ERTEL, 

2009). 

 No Japão, todas as informações da empresa e conhecimento são 

compartilhados, para que as partes interessadas possam ter uma compreensão 

completa do que é necessário para começar o trabalho feito, e quais são os custos e 

benefícios exatos (MATSUBARA e POURMOHAMMADI, 2010). O aumento de 

custos para disposição em aterros sanitários nem sempre reduz a quantidade de 

resíduos automobilísticos retalhados (ASR) segundo Simic (2011). Portanto a nona 

etapa proposta para a implementação da LR para VFV é planejar os custos 
envolvidos com a gestão VFV. 

  
 Etapa 10 - Para Olugu, Wong e Shararoun (2011), algumas métricas devem 

ser consideradas no processo de recuperação VFVs: 

 Desempenho e iniciativas ambientais dos fornecedores ; 

 Nível de certificação ambiental fornecedor; 

 Diminuição do percentual em sucata e retrabalho; 

 Nível de resíduos (sólidos e líquidos) produzidos gerado por VFVs Esta é a 

quantidade de resíduos. Este desperdício é uma métrica muito importante. 
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Portanto, quanto maior a porção não reciclável do automóvel, maior é a 

quantidade esperada de resíduos a serem gerados.  

 Relação de materiais recicláveis para materiais reciclados. Esta é a razão 

entre o volume atual alcançado no processo de reciclagem para o teórico 

volume de materiais recicláveis.  

 Tempo de recuperação de materiais. Esta métrica é o tempo global Em um 

determinado ELV passou de drenagem, desmontagem, retalhamento, para 

reprocessamento. Quanto menor o tempo, mais eficiente e eficaz os 

processos de reciclagem.  

 Eficiências de retalhamento das unidades de desmantelamento são vitais 

dentro do processo de reciclagem  Se eles não realizarem seu trabalho de 

forma muito eficiente, o tempo total para o processo de reciclagem será 

aumentada. Além disso, haverá mais resíduos gerados durante o processo.  

 Percentual de redução das emissões e resíduos gerados (no processo de 

reciclagem. 

 Para G. Coates e Rahimifard (2008) , a probabilidade da UE alcançar a meta 

de 95% de reciclagem de um veículo até Jan/ 2015 a reciclagem recuperação é 

ainda questionada em razão das atuais matérias-primas utilizadas e as instalações 

de recuperação e tecnologias utilizadas. 

 Forslind (2005) diz que a eficiência da EPR (Extended Producer 

Responsibility) é dependente da escolha do instrumento de política utilizado: 

 Administrativo (Proibição, Regulamentação) , 

 Econômico (Taxas, Impostos) 

 Informativo (Pesquisas e desenvolvimento), Acordos (Acordos de cavalheiros 

e contratos sociais). 

 De acordo com Golinska (2014) a melhoria das taxas de recuperação de 

veículos deve ser constante com: 

 aumento do uso de recursos renováveis e materiais reciclados; 

  maior utilização de peças usadas;   

 redução de substâncias perigosas como chumbo, mercúrio, cádmio e cromo; 

 redução da emissão de CO2. 
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 Enquanto alguns países da UE, Japão, possuem o objetivo de que os 

veículos sejam reciclados em 95% de seu peso até o ano de 2015,  no Brasil, 

“apenas 1,5% da frota brasileira que sai de circulação é destinada ao 

reaproveitamento.  A partir das informações extraídas da literatura, a décima e 

ultima etapa proposta para a implementação da LR é estabelecer indicadores de 

desempenho para monitoramento da gestão de VFV. 
 O Quadro 9 mostra a relação dos principais autores com as etapas propostas 

para a construção do framework. 
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Quadro 9: Principais autores X Etapas Propostas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



68 

 

 A discussão em torno do tema logística reversa para veículos em final de vida 

útil vêm aumentando em todo o mundo nos últimos anos conforme constatado na 

literatura, sendo este tema predominantemente discutido no continente europeu em 

razão da Diretiva 2000/53/CE 
 

4.4 PROPOSIÇÃO DE UM FRAMEWORK PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROCESSO DE LOGÍSTICA REVERSA PARA VFV NO BRASIL 

  

 Na Figura 11, as dez etapas estão ordenadas em sequência estabelecida 

pelo autor. É importante frisar que não é possível assegurar a viabilidade de 

implementação em razão dos VFVs serem reciclados de forma diferente em cada 

país por causa de: diferentes regulamentações governamentais, estruturas sociais, 

sistemas políticos, sistemas econômicos e também o nível de desenvolvimento do 

pais. Além disso, é necessário uma melhor compreensão da interdependência 

destas etapas.  
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Aspectos Etapas Aspectos 

 

Figura 11: Framework para implementação da LR no Brasil 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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 A primeira etapa considerada foi estimar a quantidade de VFV e a vida útil do 

VFV no Brasil, pois o planejamento para execução das etapas seguintes somente 

seria possível a partir do momento em que as quantidades VFVs fossem 

conhecidas, bem como conhecer a sua vida útil contribuiria na identificação das 

possíveis taxas de reciclabilidade. 

 A segunda etapa considerada foi determinar as responsabilidades no 

processo de gestão de VFV em razão da necessidade de esclarecer qual é o papel 

de cada uma das partes envolvidas e/ou interessadas. 

 A terceira etapa considerada foi prover leis e políticas adequadas para gestão 

de VFV, visto a necessidade de existir algumas obrigações legais para que as 

responsabilidades estabelecidas na etapa anterior fossem assumidas pelas partes 

envolvidas e/ou interessadas. 

 A quarta etapa é prever Design for Recycling (DFR) na concepção do produto, 

pois além do veículo ser projetado para que suas partes sejam recuperáveis, os 

processos e tecnologias nas empresas de a recuperação deste também devem ser 

previstas na concepção do produto. 

 A quinta etapa é determinar a localização dos pontos de coleta autorizados 

VFV no Brasil. Estes devem fornecer um certificado de destinação final para que o 

proprietário VFV possa solicitar o cancelamento do veículo junto aos órgãos 

competentes. A determinação destes pontos de coleta e desmantelamento deve 

basear-se em aspectos considerados fundamentais como: aspectos técnicos, 

econômicos, legais e ambientais. 

 A sexta etapa é gerenciar as fases VFV e os seus aspectos em virtude da 

necessidade de conhecer os níveis de reciclabilidade. É fundamental conhecer as 

características da frota VFV para que sejam atribuídas as estratégias de 

recuperação adequadas para a recuperação VFV previstas na sétima etapa 

proposta no framework adotar estratégias para recuperação das partes de VFV. 
 A oitava etapa é planejar a atividade de coleta, transporte e armazenagem de 

VFV. Esta etapa normalmente é terceirizada por motivo de não ser exatamente o 

principal recurso e/ou “know-how” dos fabricantes e recuperadoras. 

  A nona etapa é planejar os custos envolvidos com a gestão VFV. Os custos 

com a implementação da logística reversa para VFV no Brasil representa uma 

barreira em razão de não haver uma lei de abrangência federal que defina com 
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clareza as responsabilidades das partes envolvidas e/ou interessadas. Uma rede de 

recuperação de VFV rentável é um ponto chave nesta discussão. 

 Por último, a décima etapa é estabelecer indicadores de desempenho para 

monitoramento da gestão de VFV. Métricas devem ser estabelecidas e monitoradas 

para que seja possível implementar a melhoria continua no processo de logística 

reversa para recuperação VFV no Brasil.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



72 

 

5 CONCLUSÕES 

  

 Embora este trabalho não encerre a discussão sobre o tema logística 

reversa para VFV no Brasil, ele apresentou contribuições teóricas e empíricas 

significativas para a literatura. A sua principal contribuição teórica foi a identificação 

de aspectos relevantes no processo de recuperação VFV e a proposição de uma 

framework com as etapas necessárias para a implementação da logística reversa 

para VFV no Brasil. 

  Atualmente a logística reversa para VFV tem sido impulsionada nos países 

que concentram as maiores frotas de veículos do planeta basicamente por duas 

razões: obrigação legal ou condições de mercado onde os componentes e/ou 

materiais com maior valor comercial são de interesse dos recuperadores em razão 

da obtenção de lucro a partir da reutilização destes. 

 A implementação da logística reversa para VFV no Brasil é complexa em 

razão dos diferentes aspectos atribuídos às partes envolvidas e/ou interessadas na 

gestão de VFV. Além disso, os interesses entre as partes envolvidas e/ou 

interessadas na gestão VFV podem ser múltiplos e conflitantes, sendo portando um 

grande desafio a ser equacionado. 

 Sob o aspecto dos estimuladores para a implementação da logística reversa 

para VFV no Brasil, as recuperações das partes provenientes dos VFVs têm 

acontecido de forma parcial e impulsionada pela possibilidade de obtenção de lucro 

com a revenda dos itens em condições de reuso pelos proprietários dos veículos 

e/ou seguradoras. Não é possível garantir que as poucas leis relacionadas à gestão 

de VFV no Brasil têm sido cumpridas integralmente, pois algumas delas têm 

passado por regulamentações recentes, em especial a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Além disso, a fiscalização no Brasil é sempre um ponto a ser 

observado, pois deixa a desejar em vários aspectos. A sugestão é a elaboração de 

uma legislação única e especifica para VFV com abrangência nas esferas federal, 

estadual e municipal. 

 Muitas são as barreiras que inibem a implementação da logística reversa para 

VFV no Brasil, tanto para o VFV em final do ciclo de vida quanto para o VFV 

prematuro em razão de acidentes. O nível de recuperação de um VFV deve ser 

previsto no projeto inicial e estar associado a uma rede de empresas com viabilidade 
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técnica e econômica capaz de recuperá-lo.  Para o VFV em final de ciclo de vida e 

sem condições de circular em via pública, vale destacar que a falta de incentivos 

econômicos constitui a principal barreira, pois nem sempre o usuário final possui 

condições financeiras ou está disposto a quitar todos os débitos obrigatórios antes 

de entregar o veículo para disposição final. Uma obrigação legal embora seja um 

estimulador na implementação da logística reversa para VFV, não é suficiente para o 

retorno do veículo em final de vida útil, pois o retorno do VFV é associado aos 

custos. Outra grande barreira é a relutância do governo brasileiro em estabelecer um 

Programa Nacional de Renovação da Frota, assim como tem sido sugerido pelos 

órgãos e associações do setor automotivo. 

 Este trabalho teve como contribuição empírica a apresentação do método 

para a proposição do framework com as etapas necessárias para a implementação 

da logística reversa para VFV. Em linhas gerais, há uma carência de dados 

quantitativos e qualitativos disponíveis no Brasil no que diz respeito a destinação 

VFV no Brasil. Por tratar-se de um estudo teórico, as limitações deste estudo se 

devem ao fato das diferentes realidades entre os países pesquisados: diferentes 

regulamentações governamentais, estruturas sociais, sistemas políticos, sistemas 

econômicos e também o nível de desenvolvimento do país. 
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6 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 Tendo em vista a complexidade do tema logística reversa para VFV no Brasil,. 

é de fundamental importância prosseguir com estudos sobre as características da 

frota brasileira de VFV e a relação entre as partes interessadas VFV. Os aspectos 

que cercam as barreiras e estimuladores também devem ser investigados e 

detalhados. Como contribuição final, seguem algumas sugestões para realização de 

futuras pesquisas: 

 Estimar o tamanho da frota de VFV no Brasil e classificá-la de acordo com os 

dois tipos de VFV apurados na literatura: veículo em final de ciclo de vida e 

VFV prematuro por motivo de acidentes. Dessa forma, a taxa de 

reciclabilidade poderia ser levantada e um melhor planejamento para 

recuperação poderia ser feito pelas partes interessadas na recuperação VFV 

no Brasil; 

 Estabelecer metas para recuperação VFV no Brasil a curto, médio e longo 

prazo; 

 Levantar a quantidade de materiais recuperáveis previstos nos projetos para 

os veículos que circulam no Brasil versus as tecnologias de recuperação das 

peças VFV atualmente disponíveis no Brasil;  

 Estimar um prazo ideal para permanência dos veículos retidos nos pátios do 

DETRANS com o objetivo de evitar a sua deterioração em razão do longo 

prazo de permanência; 

 Propor a atribuição dos diferentes tipos de responsabilidades para todas as 

partes interessadas na recuperação VFV: responsabilidade econômica, ética, 

física e legal; 

 Propor a localização dos centros de recolhimento e recuperação VFV no 

Brasil baseado em aspectos técnicos, econômicos, legais e ambientais; 

 Apurar quais as razões que justificaram o governo federal brasileiro a não 

levar adiante o Programa Nacional de Renovação da Frota proposto no final 

do ano de 2013 pelos órgãos e associações de classe do setor automotivo 

brasileiro. Essas razões provavelmente confirmariam algumas das barreiras 

na implementação da logística reversa para VFV no Brasil apontadas neste 

estudo; 
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 Propor alternativas para o rompimento das barreiras na implementação da 

logística reversa para VFV no Brasil; 

 Verificar a possibilidade de implementação “passo-a-passo” do framework 

proposto neste trabalho. 
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