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RESUMO 

 

A tendência à descartabilidade de produtos vem crescendo cada vez mais e 
tornando-se uma realidade em nossas vidas. Todos os dias saem novos produtos 
fazendo com que a obsolescência seja cada vez mais rápida, principalmente em 
relação a produtos tecnológicos, gerando um descarte de resíduos tóxicos cada vez 
maior, como as pilhas e baterias. A partir disto, surge à preocupação ambiental por 
parte das empresas, consumidores e do governo visando diminuir o prejuízo ao meio 
ambiente. Por parte das empresas surge então à logística reversa de pós-consumo, 
dos consumidores a conscientização e do governo a inserção de leis e regulamentos 
para esse fim. Sabendo disso, este trabalho apresenta um estudo sobre empresas 
próximas ao bairro Capão Redondo, que praticam esse processo de logística 
reversa, demonstrando como elas estão investindo e preocupando-se com o ciclo 
final desses produtos. Foi realizada uma revisão bibliográfica desfrutando-se de 
livros, artigos científicos e dissertações acerca da temática, bem como pesquisas 
exploratórias, explicativas e de campo a fim de analisar e observar de maneira 
quantitativa e qualitativa os fatos reais do problema identificado. Realizou-se um 
questionário semiestruturado, englobando cinco perguntas ao consumidor final e 
sete perguntas às empresas. Para o tamanho da amostra contou-se com oitenta 
pessoas e duas empresas localizadas próximas ao bairro Capão Redondo. Foi 
apurado que a maioria dos consumidores deixa de colaborar com o correto descarte 
das pilhas e baterias por não haver próximo às residências postos de coleta desses 
materiais, pois até então, notou-se escasso a quantidade de empresas que tem 
postos de coleta de pilhas e baterias, gerando assim posteriores consequências 
altamente prejudiciais ao meio ambiente e ao próprio ser humano.  
 
 
Palavras-chave: Logística; Logística reversa; Logística reversa de pós-consumo; 
Pilhas e baterias; Meio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The tendency towards disposable products is growing increasingly and becoming a 
reality in our lives. Every day new products comes out turning the obsolescence of 
certain products even faster, especially in relation to technological products, such as 
batteries, leaving behind an increasing toxic waste. With this happening, the 
environmental concerns are preoccupying businesses owners, consumers and the 
government and they are trying to reduce damages to the environment. This firms 
are putting in practice the reverse logistics of post consumption, the consumers are 
becoming aware, and the government applying new laws and regulations for that 
purpose. Knowing this, this work introduce a study about the companies located 
around the district Capão Redondo that put in practice this reverse logistics of post 
consumption, demonstrating how they are investing and worried about the final cycle 
of these products in subject. A huge research about this topic was done, using 
books, scientific articles and dissertations as well exploratory surveys with the 
purposing of analyzing quantitative and qualitative the real facts of the identified 
problem. A survey including five questions to the final consumer and another seven 
questions to the companies was elaborated. A total of 80 people and three 
companies located close to the district Capão Redondo. The results shows that most 
consumer does not collaborate with the correct discard of these disposables items, 
such as batteries due to a lack of collect points of this type of materials close to their 
homes. It was noticed the scarce of companies that have collection points in 
its facilities, creating a potential problem with high risk of hazard to the environment 
and human being. 
 
 
Key words: Logistic; Reversal logistic; Post consumer reversal logistic; Batteries and 
batteries; Environment 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o constante desenvolvimento da tecnologia e o consumo desses cada 

vez maior, o crescimento da produção também se torna acentuado. Com isso, 

equipamentos como: celulares, máquinas fotográficas, computadores, entre outros, 

são substituídos cada vez mais rápido, causando o aumento da obsolescência ou 

até mesmo da troca desses produtos por novas versões, elevando o descarte dos 

próprios. 

O aumento do descarte desses produtos está ganhando cada vez mais 

atenção das pessoas e das organizações, pois esses produtos quando descartados 

no meio ambiente podem contaminá-lo e causar problemas a sociedade, já que 

contém diversos tipos de substâncias tóxicas como cádmio, chumbo e mercúrio, que 

em contato com o solo e lençóis freáticos podem causar sua contaminação e riscos 

sérios aos seres vivos. 

Para pressionar e responsabilizar os fabricantes sobre seus produtos que são 

descartados foram criados legislações e regulamentações que obrigam essas 

empresas a gerenciarem esses produtos, como: Resolução n.401, de 04 de 

novembro de 2008 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, atualização 

da anterior n.257 de 30 de junho de 1999, que foi aprovada a fim de demonstrar a 

necessidade de um descarte e de gerenciamento ambientalmente correto de pilhas 

e baterias. 

Em cumprimento às normatizações legais que estabelecem tais 

responsabilidades e procedimentos ambientalmente sustentáveis, tanto empresas 

quanto a sociedade estão adaptando-se a um novo departamento da logística, 

sendo essa a logística reversa.  Ballou (1995 apud CAIXETA e MARTINS, 2007) 

define logística como:  

A Logística trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem, 
que facilitam o fluxo de produção desde o ponto de aquisição de matéria-
prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação 
que colocam os produtos em movimento, com o propósito de satisfazer 

níveis de serviços adequados aos clientes a um custo específico.  
 

Enquanto a logística trata de todas as atividades de movimentação do produto 

até o consumidor final, a logística reversa é feita de forma contrária, “cuida dos 

fluxos de materiais que se iniciam nos pontos de consumo dos produtos e terminam 
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nos pontos de origem, com o objetivo de recapturar valor ou de disposição final”. 

(NOVAES, 2004). 

Algumas empresas estão investindo nesse departamento, porém esse 

número ainda é baixo, pois muitos ainda o consideram somente como custo, uma 

vez que o seu resultado não é imediato, sendo visto somente após sua implantação 

e sua utilização de forma eficiente e eficaz, o que acaba ocultando vantagens como 

melhora da imagem, marca e principalmente a conservação do meio ambiente para 

gerações futuras. 

 

1.1. Problema de pesquisa 

 

Com base no contexto acima, este trabalho tem como finalidade relatar a 

importância da logística reversa do pós-consumo de pilhas e baterias, não somente 

para as empresas, mas também para a sociedade em um todo, comparando 

empresas próximas ao bairro Capão Redondo que fazem a coleta desses materiais 

e respondendo a seguinte problemática: Como essas empresas estão investindo ou 

preocupando-se com o ciclo final desses produtos? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Identificar, analisar e entender como empresas do bairro Capão Redondo 

estão investindo ou preocupando-se com o fim da vida útil de pilhas e baterias. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Descrever o conceito de logística reversa com foco no pós-consumo. 

• Entender o por quê do pouco investimento das empresas no ciclo final de um 

produto.  

• Identificar exemplos de empresas que coletam pilhas e baterias próximas ao 

bairro Capão Redondo e analisar o processo de coleta. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

3.1. Relevância Científica 

 

O tema logística reversa vêm ganhando grande destaque no mundo, seja por 

meio de empresas ou por escritores modernos buscando esclarecer esse processo 

que visa diminuir os impactos causados ao meio ambiente por diversos produtos.  

Baseado nisso, este trabalho visa contribuir com o meio acadêmico, através de 

dados e análises referentes a algumas empresas que participam desse processo 

próximo ao Centro Universitário Adventista de São Paulo, visando conscientiza os 

alunos, futuros empresários. 

 

3.2 Relevância Social 

 

Esta pesquisa foi realizada, com o intuito de identificar como algumas 

empresas próximas ao Centro Universitário estão investindo e preocupando-se com 

o ciclo final de pilhas e baterias, pois também é obrigação das empresas que 

fabricam e comercializam esses produtos, oferecer meios para que as pessoas 

(consumidores) possam descartar esse tipo de material tóxico. A partir deste 

processo, conhecido como logística reversa, há um estimulo para a conscientização 

das comunidades próximas a esses lugares, o que faria grande diferença se a 

maioria das empresas adotassem tais processos, disponibilizando pontos de 

descarte para esses materiais e contribuindo para a preservação do meio ambiente 

e conscientização ambiental da sociedade.     
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4. METODOLOGIA 

 

Para melhor compreensão do tema proposto foi realizada uma pesquisa 

exploratória, isto é, um método de sondagem com o propósito de construir 

hipóteses, permitindo uma proximidade entre o pesquisador e o tema pesquisado, 

posto que este até então seja pouco conhecido. 

Como complemento, foi realizada uma pesquisa descritiva com a intenção de 

realizar estudos e análises dos fenômenos e registros dos fatos. 

Para fundamentar o referencial teórico foi realizada uma revisão referencial, 

utilizando-se livros, artigos científicos, redes eletrônicas, portais de órgãos 

governamentais, teses e dissertações.  

Foi realizada, também, uma pesquisa de campo, por meio de um questionário 

semiestruturado, a fim de compreender a maneira com que os consumidores fazem 

a reversão das pilhas e baterias após serem utilizadas (vide Apêndice – A). 

Realizou-se do mesmo modo, uma pesquisa com duas empresas que coletam pilhas 

e baterias (Alfa e Beta), localizadas próximas ao Centro Universitário Adventista de 

São Paulo, com o propósito de identificar o grau de importância dado a este tema 

abordado (vide Apêndice – B). 

Quanto ao desenho do estudo, utilizou-se o modelo transversal, onde a 

intervenção da pesquisa em campo é feita em um só momento.  

Com as informações alcançadas foram criados gráficos e, subsequente 

realizado as análises dos dados com base no referencial teórico. 

A limitação da pesquisa esteve diretamente relacionada com o questionário 

que pode não ter passado de maneira exata as verdadeiras opiniões dos 

participantes, por uma dificuldade de interpretação da questão formulada, por 

qualquer intimidação não detectada ou ainda por desinteresse pessoal com o tema.  

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

5. REVISÃO TEÓRICA 

 

5.1. Logística reversa 

 

A logística reversa é um processo executado em alguns países há muitos 

anos, porem aqui no Brasil ainda é uma novidade. Esse processo tornou-se 

conhecido apenas em 2010, após a publicação de uma lei que trata da PNRS 

(Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil) que será tratada mais adiante. É 

importante antes de continuar o desenvolvimento sobre logística reversa, saber de 

onde foi originada. 

A logística é uma das áreas mais importantes da administração, pois é a partir 

dela que a empresa consegue atender de forma eficiente e eficaz à necessidade do 

consumidor final. De acordo com NOVAES (2007) a logística em si procura diminuir 

no processo tudo o que não seja de valor para o consumidor, ou seja, tudo que 

acarrete custos e perda de tempo ao consumidor. 

Com o fluxo de informação cada vez mais rápido entre consumidor e 

empresa, a necessidade de uma alta velocidade na resposta torna-se cada vez mais 

importante, fazendo com que o processo logístico seja fundamental no ambiente 

empresarial. 

Segundo Leite (2009), no Brasil o desenvolvimento e a importância da 

logística empresarial tornaram-se evidentes a partir da década de 1990, quando a 

redução de tarifas de importação em diversos setores econômicos propiciou maior 

internacionalização do país, alterando fortemente o panorama empresarial 

internacional. 

Conforme Neto (2008),  

a logística vem incorporando ideias de vários departamentos 
da empresa, como marketing, qualidade, finanças e 
planejamento, tornado-se uma área multifuncional para a 
organização, contribuindo muito para uma gestão eficiente, 
colocando no mesmo plano as necessidades internas da 
empresa e a atenção necessária para os clientes. Portanto, a 
logística passou do conceito de operacional para estratégico 
dentro a empresa e deve receber total atenção em uma tomada 
de decisão do alto escalão da empresa. 
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A partir desta definição, pode-se ver um aumento da visibilidade do 

departamento logístico, deixando de acreditar que esse departamento somente 

cuida do transporte de produtos até o consumidor e tornado-se parte estratégica das 

organizações.  

Enquanto a logística é responsável por diminuir a lacuna entre a produção e a 

demanda, fornecendo bens e serviços quando, onde e na condição física que 

desejarem os consumidores (Ballou, 1993), a logística reversa tem como objetivo, 

executar o sentido reverso desse processo (como o próprio nome intitula). 

A logística reversa foi definida nos anos 80 como o movimento de bens do 

consumidor para o produtor por meio de um canal de distribuição (ROGERS & 

TIBBEN-LEMBKE, 1999).  

Com o passar dos anos, esse conceito evoluiu e ficou muito mais amplo do 

que anteriormente. Segundo Leite (2006) a logística reversa surge como uma nova 

área da logística empresarial, que planeja, opera e controla o fluxo e as informações 

logísticas correspondentes no processo de retorno dos bens de pós-venda e de pós-

consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio de canais de 

distribuição reversos, agregando valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, 

legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros. 

 

Figura 1: Fluxo Logístico Reverso 

 

Fonte: Atividades do Fluxo logístico Reverso, Lacerda, 2002. 
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A figura 1, demonstra as atividades do fluxo logístico reverso, esse processo 

tem como objetivo o retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de 

negócios ou ao ciclo produtivo. 

O ciclo de vida de um produto, do ponto de vista da organização empresarial, 

não acaba após ele ser entregue ao consumidor, isso porque após o produto chegar 

às mãos do cliente, pode conter defeitos, avarias ou pode estragar-se e a partir daí 

torna-se responsabilidade da empresa o conserto, a troca, descarte ou a reciclagem 

desse bem, que pode ser classificado em duas categorias: bens de pós-venda ou 

bens de pós-consumo.    

O canal reverso de pós-venda se caracteriza pelo retorno de produtos com 

pouco ou nenhum uso que apresentaram problemas de responsabilidade do 

fabricante ou distribuidor ou, ainda, por insatisfação do consumidor com os produtos 

(ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 1999).  

E bens de pós-consumo, são bens com vida útil encerrada podendo ou não 

ser retornado ao ciclo produtivo; podendo ser reaproveitado na fabricação de um 

mesmo produto ou outro distinto, fluindo por canais de reuso, desmanche ou 

reciclagem até a destinação final.  

Com a evolução cada vez mais rápida da tecnologia e o aumento da 

competitividade no mercado, o ciclo de vida dos produtos está ficando cada vez 

mais reduzido, o que acentua a descartabilidade, rápida obsolescência, pouco uso 

(LEITE, 2009).  Seguindo essa tendência da descartabilidade, uma grande 

quantidade de bens pós-consumo estão sendo lançados no meio ambiente, por falta 

de conhecimento dos consumidores ou até por falta de estrutura de empresas em 

realizar a logística reversa.  

 

5.2. Logística reversa com foco no pós-consumo  

 

Leite (2009), afirma que em algum momento os bens produzidos serão de 

pós-consumo, portanto é necessário que se viabilizem meios controlados para o 

descarte desses bens no meio ambiente.  

Existem três meios para agregar valor tanto economicamente quanto 

ambientalmente a esses bens, que são: sistemas de reciclagem, de reuso e a 

incineração. Ainda segundo Leite (2009), o sistema de reciclagem agrega valor 
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econômico, ecológico e logístico aos bens de pós-consumo, criando condições para 

que o material seja reintegrado ao ciclo produtivo e substituindo as matérias-primas 

novas, gerando uma economia reversa; o sistema de reuso agrega valor de 

reutilização ao bem de pós-consumo; e o sistema de incineração agrega valor 

econômico, pela transformação dos resíduos em energia elétrica.  

Através da logística reversa dos bens no pós-consumo, as organizações 

podem obter grande parte dos materiais de volta a sua linha de produção, seja por 

meio do sistema de reciclagem ou até mesmo pelo reuso do bem. 

Entre os canais reversos de materiais pós-consumo, é possível verificar que 

esses canais proporcionam retorno econômico e a partir disto também surgem 

oportunidades de emprego. Um estudo divulgado pela Associação Compromisso 

Empresarial para Reciclagem (Cempre) apresenta uma relação entre produtos de 

pós-consumo que são reciclados no Brasil, demonstrados no quadro 1 a seguir: 
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Quadro 1: Relação entre produtos pós-consumo reciclados 

Materiais Destinação

A reciclagem de papel, papelão 

embalagens longa-vida no 

Brasil

Um total de 3.017.400 toneladas de papéis recuperados (sendo 

61,7% de caixas de papelão ondulado), 128 fabricantes, 28.347 

empregos diretos gerados e faturamento de R$ 3.269.038.000. 

(Esse é o resultado obtido, em 2002, segundo dados da Associação 

Brasileira de Celulose e Papel – Bracelpa).

Reciclagem de alumínio no 

Brasil

Um total de 121 mil toneladas de latas de alumínio recicladas, 35 

recicladores, 152 mil empregos diretos e indiretos gerados e 

faturamento de R$ 850 milhões. (Esse é o resultado obtido em 2002, 

segundo dados da Associação Brasileira de Alumínio - Abal)

A reciclagem de aço no Brasil

Em 2002, cinco milhões de toneladas de sucatas de aço foram 

usadas no Brasil, sendo que 3,3 milhões de toneladas se 

destinaram à produção de novo aço. A fabricação de folhas metálicas 

para embalagens de aço consumiu 1 milhão de toneladas. As latas 

de folha de flandres correspondem a 21% do mercado nacional de 

embalagens, 6% ficam com as latas para bebidas carbonatadas e o 

restante está nas mãos das aciarias que derretem a sucata para 

novos produtos ou novas chapas de aço.

A reciclagem de plásticos no 

Brasil

Para a Abiquim, o potencial do mercado de reciclagem de plásticos é 

grande: a capacidade instalada da indústria já alcança cerca de 340 

mil toneladas/ano e movimenta, em valor de produção, mais de R$ 

200 milhões anuais. Em 2001, a produção de plásticos atingiu 3,7 

milhões de toneladas e, em 2002, chegou a 3,9 milhões de 

toneladas.

A reciclagem de vidro no Brasil

O último levantamento da Associação Técnica Brasileira das 

Indústrias Automáticas de Vidro (Abividro) mostra que os 

investimentos na reciclagem do vidro foram de aproximadamente R$ 

700 mil, renderam R$ 56 milhões e geraram 1.200 empregos diretos 

e mais de 10 mil indiretos

A reciclagem de PVC no Brasil

O pvc tem taxa de reciclagem de cerca de 10%, sendo que sua 

participação no lixo urbano é menor do que 0,5%. Trata-se de uma  

resina com longo ciclo de vida – cerca de 50 anos – aplicada 

prioritariamente (70% da produção) na construção civil

A reciclagem de pneus no Brasil

De acordo com informações da Associação Nacional Da Indústria De 

Pneumáticos (Anip), apenas cinco laminadores têm cadastro no 

Ibama, porém mais de 20 trabalham informalmente, reciclando 

pneus convencionais que são transformados em produtos como 

solado de sapato e percinta para sofás, entre outros. Segundo a 

Anip, cerca de 70 mil toneladas de pneus foram destinadas à 

reciclagem em 2002.

Reciclagem de óleo lubrificante 

usado Brasil

Dados da coleta de 2002 do Cempre revelam que a coleta nesse ano 

foi de 221,0 milhões de litros, portanto, em torno de 22,0%. o volume 

de óleo usado coletado, possibilitou em 2002 a fabricação de 155 

milhões de litros de óleo básico rerrefinado.

Reciclagem de baterias de 

chumbo-ácido no Brasil

Nos países desenvolvidos a reciclagem está próxima de 95 % 

enquanto que no Brasil a reciclagem fica em torno de 80 %, sendo 

que nas grandes áreas urbanas chega a 85 % e em áreas mais 

remotas, pouco é recuperado.

Fonte: Adaptado de Cempre (2005) 
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Segundo Leite (2000), os ciclos reversos de pós-consumo são divididos em 

duas categorias, os canais reversos de ciclo aberto e os canais reversos de ciclo 

fechado:  

Os canais reversos de ciclo aberto são constituídos por etapas de retorno de 

materiais que constituíam algum produto já utilizado, como: papel, metal, vidro, etc. 

Esses materiais são extraídos a fim de retornar ao ciclo produtivo e são utilizados 

para a criação de um produto diferente do que foi extraído, enquanto nos canais 

reversos de ciclo fechado, são extraídos materiais dos produtos de pós-consumo 

para a criação de produtos similares aos originais, tais como: latas de alumínio, latas 

de aço e baterias de automóveis.  

 

5.3. Pouco investimento das empresas no ciclo final de um 

produto 

 

No Brasil há diversas empresas que comercializam produtos eletrônicos, 

pneus, latas de alumínio, lâmpadas florescentes entre outros produtos que 

necessitam de cuidados especiais, como por exemplo, as pilhas e baterias. Uma vez 

que seu ciclo final de vida foi atingido, deve-se retornar adequadamente, seja para 

reciclagem, desmanche ou reuso. Para que isso ocorra, as empresas devem 

equacionar logisticamente esses produtos, ou seja, fornecer as devidas condições 

ao consumidor (aquele que já utilizou o produto) para que ele possa devolver 

corretamente esses resíduos. As pilhas e baterias contém substâncias tóxicas, 

muitas delas contendo cádmio, chumbo e mercúrio, substâncias com elevado poder 

de contaminação do solo e da água. Esses produtos não devem ir para um lixo 

comum, pois agridem o meio ambiente e a saúde.  

A PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei nº 12.305, de 02 de 

agosto de 2010, consolida diretrizes a fim de equacionar o retorno do produto. De 

acordo com a lei nº 12.305 – artigo 7º, os objetivos da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos são:  

I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  
II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 
resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos;  
III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de 
bens e serviços;  
IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 
forma de minimizar impactos ambientais;  
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V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  
VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 
matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  
VII - gestão integrada de resíduos sólidos;  
VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com 
o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a 
gestão integrada de resíduos sólidos;  
IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  
X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da 
prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que 
assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma 
de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 
11.445, de 2007;  
XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:  
a) produtos reciclados e recicláveis;  
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com 
padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis;  
XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas 
ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos;  
XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;  
XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 
empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 
reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 
aproveitamento energético;  

XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.”  
 

Segundo Leite (2009), as melhores soluções são encontradas quando o 

governo, a sociedade e as empresas trabalham em conjunto, por meio da 

conscientização de seus diversos segmentos, e que a regulamentação 

governamental revela-se útil principalmente na definição de padrões e normas 

gerais, deixando ao mercado a liberdade de buscar seu equilíbrio natural. 

As empresas que deixarem de cumprir essa lei podem trazer riscos à sua 

imagem e marca, pois hoje surge um novo consumidor, que associa e se preocupa 

cada vez mais com a aparência ambiental do mundo e as chances de conflito 

quando determinados produtos são jogados ao léu no meio ambiente. 

Uma forma de solucionar problemas ocasionados pelas organizações ao meio 

ambiente e melhorar a imagem perante aos consumidores é estabelecer diretrizes e 

implantar processos de responsabilidade ambiental, onde a empresa atesta o dever 

de diminuir seus impactos ao meio ambiente. A partir disto, as empresas conseguem 

obter uma certificação, conhecida por norma ISO 14000. 

 A certificação pela norma ISO 14000 pode trazer as empresas vantagens 

competitivas e valorização dos consumidores pela marca. As organizações que tem 

uma imagem defasada por acidentes ambientais ou incidentes recentes podem 
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recuperá-las através dessas normas, sabendo previamente que o ponto de partida é 

a conscientização de seus colaboradores. 

“Deve-se também ter sempre em conta que a série ISO 14000 não é uma 

coletânea de normas técnicas, mas sim um sistema de normas gerenciais e 

administrativas que contém um leque de alternativas, entre as quais se inclui a 

possibilidade de certificação dos produtos da organização, a qual, quanto às suas 

características ambientais, deve se apoiar em dois conceitos desenvolvidos pela 

série ISO 14000: Análise do Ciclo de Vida (ACV) e Rotulagem Ambiental.” (Valle, 

2000) 

Valle (2000), afirma em seu livro que a análise do ciclo de vida (ACV) de um 

produto leva em conta todos os estágios de sua produção, identificando os efeitos 

sobre o meio ambiente de todos os componentes e processos envolvidos, a partir da 

extração das matérias-primas utilizadas, incluindo a energia consumida durante sua 

fabricação e em sua futura utilização até seu descarte final. Quanto à rotulagem 

ambiental, também designada como selo ecológico e vulgarmente conhecida como 

selo verde, é outra ferramenta importante no processo de certificação de produtos 

que provocam impactos ambientais durante seus ciclos de vida. 

Muitas empresas ainda não adotaram essas práticas referentes à lei 12.305 e 

as normas da ISO 14000, pois apesar de elevar o nível de sua marca, o retorno de 

determinados produtos não lhe trazem rentabilidade, como é o caso das pilhas e 

baterias, porém a fase que as empresas estão atravessando é de mudanças 

mercadológicas. Com isso, surge a necessidade da organização alcançar um novo 

tipo de cliente, esses que são altamente conscientes e norteados por valores, 

fazendo com que a abordagem antes centrada no consumidor se tornasse a 

abordagem centrada no ser humano, e na qual a lucratividade tem como contrapeso 

a responsabilidade corporativa (KOTLER, KARTAJAY & SETIAWAN, 2010). 
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

6.1 Análise do questionário aplicado aos consumidores 

 

Com o objetivo de compreender o grau de conhecimento e conscientização 

dos alunos quanto à logística reversa do pós-consumo no descarte de pilhas e 

baterias, foi elaborado um questionário com cinco questões abertas e fechadas, 

sendo estas direcionadas a uma amostra de 80 pessoas. A pesquisa foi aplicada 

com estudantes do ensino superior do Centro Universitário Adventista de São Paulo 

(UNASP) e estudantes de outras instituições próximas ao mesmo. 

Na primeira questão foi solicitado aos entrevistados que identificassem a 

região a qual eles residem, sendo apresentadas no gráfico abaixo as informações 

obtidas: 

 

Gráfico 1: Região residida pelos entrevistados 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores 

 

De acordo com o gráfico 1, 44% dos entrevistados residem no bairro capão 

redondo, no bairro Jardim das Rosas 7,5%, bem como o bairro Valo Velho que 

obtém a mesma porcentagem, o bairro Parque Fernanda dispõe de 5% dos 



25 
 

entrevistados e no bairro Jardim Ângela 3,5%. No campo “Outros” foram citados 

alguns bairros considerados um pouco mais distantes, onde 32,5% dos 

entrevistados residem. Todos os bairros citados acima geograficamente estão 

próximos ao bairro Capão Redondo o que contribuiu para uma pesquisa satisfatória 

em relação à avaliação dos entrevistados nas demais questões. 

Na segunda questão, foi perguntado se existem cestos de coleta seletiva 

próximos às residências dos entrevistados e a partir desse questionamento foi 

elaborado o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2: Existência de cestos de coleta seletiva próximos às residências: 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores 

 

O gráfico 2, de modo esperável, mostra que 74% dos entrevistados disseram 

que não há cestos de coleta seletiva próximos a residência e somente 26% disseram 

que sim, o que corrobora com o percentual elevado de descarte de pilhas e baterias 

no lixo comum. Segundo uma reportagem de 2011 no site “Último segundo – IG”, na 

cidade de São Paulo, há somente 43 postos municipais de coleta seletiva 

(Ecopontos), 77 postos de coleta mantidos pela prefeitura (disponibilizados por uma 

rede de supermercados) e alguns postos particulares dos condomínios residenciais 

(dados da prefeitura de São Paulo). 
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Seguindo para a terceira questão, foi indagado aos entrevistados onde 

descartavam as pilhas e baterias inutilizáveis. Foi gerado abaixo um gráfico com as 

respostas: 

 

Gráfico 3: Descarte de pilhas e baterias inutilizáveis 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores 

 

Identificamos no gráfico 3, que por falta de conhecimento e conscientização, 

62% dos entrevistados afirmaram que jogam esses resíduos no lixo comum. Apenas 

38% jogam os resíduos corretamente em cestos apropriados. 

As pilhas e baterias não devem ser descartadas em nenhuma circunstância 

em lixos comuns, pois assim como descrito no decorrer deste trabalho, o chumbo, 

cádmio e mercúrio são extremamente perigosos quando descartados no meio 

ambiente, podendo gerar problemas à saúde do ser humano.  

Na quarta questão, foi perguntado aos entrevistados: Se houvessem cestos 

específicos para pilhas e baterias próximos as residências, você jogaria esses 

produtos no local adequado? O gráfico a seguir mostra o resultado: 
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Gráfico 4: Jogar pilhas e baterias no local adequado 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores 

 

No gráfico 4, 97,5% dos entrevistados responderam que sim, no entanto 2,5% 

responderam que não. 

Ter cestos para pilhas e baterias ou outros tipos de materiais que devem ser 

descartados separadamente próximos à nossa residência é cômodo. Os postos de 

coleta seletiva, assim como dito anteriormente são escassos e com isso a população 

tende a jogar num lixo mais próximo, o lixo comum. É necessária a colaboração do 

todo (autoridades governamentais, sociedade e afins), para um país mais consciente 

e limpo. 

Na quinta e última questão, foi perguntado aos entrevistados se conheciam 

alguma empresa em sua região que cuidasse para o correto descarte desses 

materiais tóxicos. Caso a resposta fosse sim, foi solicitado para que escrevessem 

logo abaixo qual a empresa. A partir dessa pergunta, foi gerado o gráfico abaixo: 
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Gráfico 5: Conhecimento sobre alguma empresa na região que faz a coleta de 

materiais tóxicos 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores 

 

No gráfico 5, está explícito que somente 19% responderam que sim e 81% 

disseram que não. Os entrevistados que responderam sim citaram algumas 

empresas que se preocupam com o retorno deste produto e que tem postos de 

coleta, porém a maioria das empresas citadas na pesquisa somente faziam a coleta 

seletiva de vidros, papéis, plásticos e metais, não tendo postos de coleta de pilhas e 

baterias. 

Segundo o artigo 33 da lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, todos os 

produtores industriais: 

 “São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
de: [...] II - pilhas e baterias.”  

 

6.2 Análise dos dados aplicados à empresa 

 

Com o objetivo de identificar exemplos de empresas que utilizam a logística 

reversa para a coleta de pilhas e baterias próximas ao Capão Redondo e analisar o 

processo de coleta destes materiais, foi elaborado um questionário a fim de apontar 
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como elas estão investindo nesse processo, para que pudesse ser realizada uma 

comparação entre elas. O questionário contém sete questões, sendo seis fechadas 

e uma aberta, este foi aplicado ante duas empresas de grande porte que realizam tal 

processo. 

O primeiro exemplo identificado foi em uma empresa na área de varejo e o 

segundo em uma rede de farmácias, ambas preferiram manter em anonimato sua 

identificação, por isso denominamos como empresa Alfa e empresa Beta 

respectivamente.  

Na primeira questão, foi perguntado às empresas Alfa e Beta, qual a 

importância da logística reversa para a empresa.  As duas empresas responderam 

que é altamente importante à utilização deste processo. Nos últimos tempos 

podemos ver como essa ferramenta tem ganhado cada vez mais notoriedade por 

empresas e pela sociedade, já que a preocupação com o meio ambiente tem sido 

uma de nossas realidades. 

A segunda questão perguntou se as empresas Alfa e Beta se preocupam 

quanto o retorno dos materiais com o ciclo de vida finalizado. Como respostas, 

ambas as empresas responderam que sim. Um dos conceitos abordados na 

logística reversa é a responsabilidade da empresa em cuidar e destinar os produtos 

com o ciclo de vida finalizado, sendo exigido por lei que as empresas se 

responsabilizem por esse retorno de produtos pós-consumo. 

O terceiro questionamento foi abordado sobre os postos de coleta, sendo 

perguntado às empresas Alfa e Beta, se possuíam cestos apropriados para o 

descarte correto destes materiais. Novamente as duas responderam que sim, sendo 

comprovado pelos pesquisadores que havia esses coletores nas localidades. É 

extremamente desaconselhável descartar pilhas e baterias em lixos comuns, elas 

devem ser descartadas em coletores especiais que na maioria das vezes são 

oferecidos pelas próprias distribuidoras e a partir daí obtém o destino 

ambientalmente correto. 

Seguindo para a quarta questão, as empresas foram questionadas sobre 

quais as vantagens ao realizar o descarte correto das pilhas e baterias, sendo 

oferecidas três opções de resposta: Menos poluição; Empresa conceituada; e 

Nenhuma. A empresa Alfa, respondeu que a vantagem ao realizar esse descarte 

correto é que a empresa fica mais conceituada, enquanto a empresa Beta, 

respondeu que a vantagem é diminuir a poluição. Algumas empresas, como o caso 
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da Alfa, utilizam a ferramenta da logística reversa como uma vantagem corporativa 

demonstrando uma postura ambientalmente correta a fim de influenciar os 

consumidores na hora da compra. Já outras empresas como a Beta, prezam pela 

diminuição do impacto ambiental desde antes da sanção de leis que obrigam as 

organizações a compartilharem a responsabilidade do descarte correto desses 

produtos com o ciclo de vida finalizado. 

A quinta questão feita às empresas Alfa e Beta foi procurado saber, quais as 

desvantagens ao realizar o descarte correto das pilhas e baterias. Ambas as 

empresas responderam que não há desvantagens nesse processo.  

Na sexta questão as empresas deveriam informar qual o sistema de logística 

reversa à empresa utiliza. A empresa Alfa respondeu que o processo utilizado por 

eles é o de reciclagem. Segundo dados da empresa Suzaquim, as pilhas e baterias 

podem ser recicladas, tornando-se matérias primas utilizadas na fabricação de fogos 

de artifício, pisos cerâmicos, tintas e vidros. A empresa Beta, respondeu que o 

processo utilizado é o de incineração. Apesar de ser um dos processos utilizados na 

logística reversa, não é o mais indicado para pilhas e baterias, pois quando esse 

processo não é feito por empresas especializadas pode poluir o meio ambiente.    

Na sétima e última questão, foi perguntado as empresa Alfa e Beta o que 

fazem para conscientizar a população sobre o descarte correto desses materiais. A 

empresa Alfa, afirmou que utiliza mídias (televisão, rádio, internet, etc.) para essa 

ação e a empresa Beta informou que além de utilizar esses tipos de mídias para a 

conscientização da população, ainda utiliza métodos como panfletos e jornais 

internos, e mantém seus funcionários sempre informados para poderem contribuir 

para a educação da sociedade. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que estamos em um cenário de mudanças tanto no âmbito 

empresarial, quanto na sociedade com relação à conscientização e reeducação 

ambiental, este trabalho buscou estudar um processo onde empresas e 

consumidores participassem juntamente em prol do meio ambiente, onde se aplica o 

processo da logística reversa de pós-consumo de pilhas a baterias como uma das 

estratégias importantes para o desenvolvimento sustentável. 

Baseado em dois questionários aplicados, um para os consumidores e o outro 

para organizações, percebeu-se que grande parte das pessoas descartaria esses 

resíduos no local correto se houvessem locais apropriados próximos às residências, 

o que na grande maioria das localidades não há. No âmbito empresarial o 

questionário foi aplicado a duas empresas que utilizam o processo da logística 

reversa, demonstrando como elas estão investindo nesse processo. 

Uma das empresas pesquisadas investe nesse processo motivada 

principalmente pela preocupação com o meio ambiente e a outra investe com a 

intenção de melhorar sua imagem, cientes que isso gera um aumento da vantagem 

competitiva, já que estão surgindo consumidores que são guiados pelos valores da 

empresa. 

No entanto, mesmo visando melhorar sua imagem implementou ações para a 

diminuição do prejuízo ao meio ambiente, enquanto muitas ainda nem sequer 

preocupam-se com o ciclo final de produtos que afetam os seres vivos e a natureza. 

Essas ações de parceria entre consumidor e organização são muito 

relevantes para o momento no qual vivemos, porém ainda é pequeno o número de 

empresas que realizam esse processo. A utilização da logística reversa de pós-

consumo de pilhas e baterias, resolve o problema de destinação desses produtos, 

fazendo com que o processo de descarte seja realizado da melhor forma possível, 

diminuindo o impacto ambiental e até conquistando a admiração dos consumidores.  
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APÊNDICE – A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa sobre Logística 

Reversa do Pós-Consumo, de responsabilidade dos pesquisadores Henrique Pontes 

de Lima e Priscila Sales de Oliveira, sob orientação do Profº. Dr. Eduardo Luiz de 

Souza. O objetivo desta pesquisa é analisar o processo de coleta de pilhas e 

baterias dos bairros próximos ao bairro Capão Redondo, bem como o 

comportamento dos consumidores em relação ao processo de reversão desses 

produtos. A sua participação na pesquisa ocorrerá da seguinte forma: respostas a 

questionário de perguntas abertas e fechadas. Você terá a garantia de receber 

esclarecimentos sobre qualquer dúvida relacionada à pesquisa e poderá ter acesso 

aos seus dados em qualquer etapa do estudo. Sua participação nessa pesquisa não 

é obrigatória e você pode desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento 

sem ser prejudicado por isso. Você também não receberá nenhum pagamento pela 

sua participação no estudo e não haverá custos. Os resultados da pesquisa serão 

divulgados, mas você terá a garantia do sigilo e da confidencialidade de seus dados. 

Caso você tenha dúvidas sobre o comportamento dos pesquisadores ou sobre as 

mudanças ocorridas na pesquisa que não constam neste termo e caso se considere 

prejudicado (a) na sua dignidade e autonomia, você pode entrar em contato com os 

pesquisadores abaixo identificados. 

Diante do exposto, eu concordo em participar da pesquisa, e sei que terei 

uma cópia deste termo. 

São Paulo, ___/____/______ 

 

Nome do (a) participante: _______________________________________________ 

Assinatura: __________________________________________________________ 

 

Nome do pesquisador: Henrique Pontes de Lima - h.e.08@hotmail.com  

Assinatura: ______________________________________________________ 

Nome da pesquisadora: Priscila Sales de Oliveira – priscilaso2005@yahoo.com.br 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Nome do orientador: Profº. Dr. Eduardo Luiz de Souza – eduardo.luiz@unasp.edu.br 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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APÊNDICE – B – Questionário para os consumidores 

 

CURSO BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

Prezado (a) aluno (a), somos estudantes do 7º semestre de Administração do Centro 

Universitário Adventista de São Paulo – UNASP, e estamos fazendo uma pesquisa 

para conclusão do TC. 

Com este questionário pretendemos verificar quais as reais necessidades dos 

consumidores em relação à reversão de pilhas e baterias após a finalização do seu 

ciclo de vida útil. Por gentileza, não deixe questões em branco, suas respostas 

ajudarão no alcance dos objetivos. 

 

1. Identifique abaixo a região (bairro) onde você mora: 

□ 1 – Capão Redondo 

□ 2 – Jardim das Rosas 

□ 3 – Parque Fernanda 

□ 4 – Valo Velho 

□ 5 – Jardim Ângela 

Outro: __________________________________________ 

 

2. Existem cestos de coleta seletiva próximo à sua residência? 

□ 1 – Sim 

□ 2 – Não 

 

3. Onde você descarta as pilhas e baterias que não utiliza mais? 

□ 1 – Lixo comum 

□ 2 – Cestos apropriados 
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4. Se houvessem cestos específicos para pilhas e baterias próximo à sua 

residência, você as jogaria no local correto? 

□ 1 – Sim 

□ 2 – Não 

 

5. Você conhece alguma empresa na região que cuida para o correto descarte 

desses materiais tóxicos? 

□ 1 – Sim 

□ 2 – Não 

 

Se a resposta foi SIM, qual? _________________________________________ 
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APÊNDICE – C – Questionário para as empresas  

 

CURSO BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

Prezado (a) representante da empresa ____________________, somos estudantes 

do 7º semestre de Administração do Centro Universitário Adventista de São Paulo – 

UNASP, e estamos fazendo uma pesquisa para conclusão do TC. Com este 

questionário pretendemos verificar quais as reais necessidades dos consumidores 

em relação à reversão de pilhas e baterias após a finalização do seu ciclo de vida 

útil. Por gentileza, não deixe questões em branco, suas respostas ajudarão no 

alcance dos objetivos. 

 

1. Qual a importância da logística reversa para a sua empresa? 

□ 1 – Altamente importante 

□ 2 – Importante 

□ 3 – Não tem importância 

 

2. A empresa se preocupa quanto ao retorno dos materiais com o ciclo de vida 

finalizado? 

□ 1 – Sim 

□ 2 – Não 

 

3. A empresa tem postos de coletas (cestos apropriados)? 

□ 1 – Sim 

□ 2 – Não 

 

4. Quais as vantagens ao realizar o descarte correto das pilhas e baterias?  

□ 1 – Menos poluição ao meio ambiente 

□ 2 – Empresa conceituada 

□ 3 – Nenhuma 
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5. Quais as desvantagens ao realizar o descarte correto das pilhas e baterias? 

□ 1 – Alto custo 

□ 2 – Nenhum retorno financeiro 

□ 3 – Nenhuma 

 

6. Qual o sistema de logística reversa a empresa utiliza? 

□ 1 – reuso 

□ 2 – incineração 

□ 3 – reciclagem 

□ 4 – nenhum 

 

7. O que a empresa faz para conscientizar a população sobre o descarte 

correto desses materiais? 

□ 1 – Utiliza mídias (televisão, rádio, internet, etc.) 

□ 2 – Nada 

□ 3 – Outro: _________________________________ 
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ANEXO – A – Declaração de não plágio 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, Priscila Sales de Oliveira, estudante do Curso de Graduação em Administração, 

R.A. nº 57174, declaro, para os devidos fins e efeitos, junto ao Centro Universitário 

Adventista de São Paulo, que, sob as penalidades previstas no artigo 299 do Código 

Penal Brasileiro, que é de minha criação o trabalho de monografia/TCC que ora 

apresento, conforme exigência expressa no Projeto Pedagógico do Curso. 

Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que dispõe sobre o crime de Falsidade 

Ideológica: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia 

estar escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre 

fato juridicamente relevante: Pena – reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se 

o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o 

documento é particular.  

Parágrafo Único – Se o agente é funcionário público, e comete o crime 

prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de 

registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.” 

Esse crime engloba plágio e compra fraudulenta de documentos científicos. 

Por ser verdade, e por ter ciência do referido artigo, firmo a presente declaração. 

São Paulo, 13 de maio de 2014. 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura
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ANEXO – B – Declaração de não plágio 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, Henrique Pontes de Lima, estudante do Curso de Graduação em Administração, 

R.A. nº 57757, declaro, para os devidos fins e efeitos, junto ao Centro Universitário 

Adventista de São Paulo, que, sob as penalidades previstas no artigo 299 do Código 

Penal Brasileiro, que é de minha criação o trabalho de monografia/TCC que ora 

apresento, conforme exigência expressa no Projeto Pedagógico do Curso. 

Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que dispõe sobre o crime de Falsidade 

Ideológica: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia 

estar escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre 

fato juridicamente relevante: Pena – reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se 

o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o 

documento é particular.  

Parágrafo Único – Se o agente é funcionário público, e comete o crime 

prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de 

registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.” 

Esse crime engloba plágio e compra fraudulenta de documentos científicos. 

Por ser verdade, e por ter ciência do referido artigo, firmo a presente declaração. 

São Paulo, 13 de maio de 2014. 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura
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ANEXO – C – Discurso de Severn Suzuki 

 

Discurso de Severn Suzuki (13 anos), canadense, proferido na ECO 92 - 

Rio de Janeiro 

 

“Olá, eu sou Severn Suzuki 

Represento aqui na ECO, a Organização das Crianças em Defesa do Meio 

Ambiente. Somos um grupo de crianças canadenses, de 12 e 13 anos, tentando 

fazer a nossa parte, contribuir. 

Vanessa Sultie, Morgan Geisler, Michelle Quigg e eu. Foi através de muito 

empenho e dedicação que conseguimos o dinheiro necessário para virmos de tão 

longe, para dizer a vocês adultos que, têm que mudar o seu modo de agir. 

Ao vir aqui hoje, não preciso disfarçar meu objetivo, estou lutando pelo meu 

futuro. Não ter garantia quanto ao meu futuro não é o mesmo que perder uma 

eleição ou alguns pontos na bolsa de valores. 

Estou aqui para falar em nome das gerações que estão pôr vir. 

Eu estou aqui para defender as crianças que passam fome pelo mundo e 

cujos apelos não são ouvidos. 

Estou aqui para falar em nome das incontáveis espécies de animais que 

estão morrendo em todo o Planeta, porque já não têm mais aonde ir. 

Não podemos mais permanecer ignorados. 

Eu tenho medo de tomar sol, pôr causa dos buracos na camada de ozônio. 

Eu tenho medo de respirar este Ar, porque não sei que substâncias químicas 

o estão contaminando. 

Eu costumava pescar em Vancouver, com meu pai, até que recentemente 

pescamos um peixe com câncer... e agora temos o conhecimento que animais e 

plantas estão sendo destruídos e extintos dia após dia... 

Eu sempre sonhei em ver grandes manadas de animais selvagens, selvas e 

florestas tropicais repletas de pássaros e borboletas e hoje eu me pergunto se meus 

filhos vão poder ver tudo isso... 

Vocês se preocupam com essas coisas quando tinham a minha idade??? 
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Tudo isso acontece bem diante dos nossos olhos e mesmo assim 

continuamos agindo como se tivéssemos todo o tempo do mundo e todas as 

soluções. 

Sou apenas uma criança e não tenho todas as soluções, mas quero que 

saibam, que vocês também não tem... 

Vocês não sabem como reparar os buracos na camada de ozônio... 

Vocês não sabem como salvar os peixes das águas poluídas... 

Vocês não podem ressuscitar os animais extintos... 

E vocês não podem recuperar as florestas que um dia existiram e onde hoje 

é um deserto... 

SE VOCÊS NÃO PODEM RECUPERAR NADA DISSO, POR FAVOR 

PAREM DE DESTRUIR!!! 

Aqui vocês são os representantes de seus governos, homens de negócios, 

administradores, jornalistas ou políticos, mas na verdade vocês são mães e pais, 

irmãos e irmãs, tias e tios e todos também são filhos... 

Sou apenas uma criança, mas sei que todos nós pertencemos a uma sólida 

família de 5 bilhões de pessoas (1.992) e ao todo somos 30 milhões de espécies 

compartilhando o mesmo ar, a mesma água e o mesmo solo. Nenhum governo, 

nenhuma fronteira poderá mudar esta realidade. 

Sou apenas uma criança, mas sei que esses problemas atingem a todos nós 

e deveríamos agir como se fôssemos um único mundo rumo a um único objetivo. Eu 

estou com raiva, eu não estou cega, e eu não tenho medo de dizer ao mundo como 

me sinto. 

No meu país geramos tanto desperdício, compramos e jogamos fora, 

compramos e jogamos fora, compramos e jogamos fora e nós, países do norte, não 

compartilhamos com os que precisam, mesmo quando temos mais que o suficiente, 

temos medo de perder nossas riquezas, medo de compartilhá-las. 

No Canadá temos uma vida privilegiada, com fartura de alimentos, água e 

moradia. Temos relógios, bicicletas, computadores e aparelhos de TV. 

Há dois dias, aqui no Brasil, ficamos chocados quando estivemos com 

crianças que moram nas ruas. Ouçam o que uma delas nos contou: 

"Eu gostaria de ser rica, e se fosse, daria a todas as crianças de rua 

alimentos, roupas, remédios, moradia, amor e carinho...". 
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Se uma criança de rua que não tem nada, ainda deseja compartilhar, pôr 

que nós, que temos tudo, somos ainda tão mesquinhos??? 

Não posso deixar de pensar que essas crianças têm a minha idade e que o 

lugar onde nascemos faz uma grande diferença. Eu poderia ser uma daquelas 

crianças que vivem nas favelas do Rio, eu poderia ser uma criança faminta da 

Somália ou uma vítima da guerra no Oriente Médio ou ainda uma mendiga na 

Índia... 

Sou apenas uma criança mas ainda assim sei que se todo o dinheiro gasto 

nas guerras fosse utilizado para acabar com a pobreza, para achar soluções para os 

problemas ambientais, que lugar maravilhoso que a Terra seria. 

Na escola, desde o jardim da infância, vocês nos ensinaram a sermos bem 

comportados. Vocês nos ensinaram a não brigar com as outras crianças, resolver as 

coisas da melhor maneira, respeitar os outros, arrumar nossas bagunças, não 

maltratar outras criaturas, dividir e não sermos mesquinhos... 

ENTÃO POR QUE VOCÊS FAZEM JUSTAMENTE O QUE NOS 

ENSINARAM A NÃO FAZER??? 

Não esqueçam o motivo de estarem assistindo a estas conferências e para 

quem vocês estão fazendo isso. 

Nos vejam como seus próprios filhos, vocês estão decidindo em que tipo de 

mundo nós iremos crescer. 

Os pais devem ser capazes de confortar seus filhos dizendo-lhes "Tudo vai 

ficar bem, estamos fazendo o melhor que podemos, não é o fim do mundo...", mas 

não acredito que possam nos dizer isso. Nós estamos em suas listas de prioridades 

??? 

Meu pai sempre diz: 

"Você é aquilo que faz, não o que você diz". 

Bem, o que vocês fazem, nos faz chorar à noite... 

Vocês adultos dizem que nos amam... 

Eu desafio vocês, pôr favor façam com que suas ações reflitam as suas 

palavras... 

Obrigada.” 

 

 


