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A aplicação da logística reversa tornou-se relevante em função do crescimento 
da frequência das operações reversas nos últimos tempos. As empresas e a sociedade 
passaram a dar mais atenção para este tema, tendo em vista a conscientização da 
população e busca por mais produtos de procedência verde e com isso gerando uma 
vantagem competitiva entre as empresas que adotam esse tipo de política. No caso das 
lâmpadas fluorescentes, apenas 6% de seu subproduto são considerados rejeitos e 
podem ser destinados em aterros. Esse manuseio requer um pouco mais de atenção, pois 
elas possuem uma pequena quantidade de mercúrio que pode ser prejudicial à saúde. 
Portanto, é importante que seja feito o manejo pós-uso e dar a destinação correta para 
essas lâmpadas. O presente estudo foi realizado com comerciantes de lojas de materiais 
de construção de pequeno e grande porte, localizados no bairro de capim-macio da 
cidade de Natal. Os questionários foram aplicados em quatro estabelecimentos do 
referido bairro. O direcionamento do questionário se deu a respeito de questões acerca 
da aplicação da logística reversa na empresa e se as mesmas detinham conhecimento 
sobre a Lei nº 12.305/2010, no art. 33. Após a aplicação das entrevistas foi possível 
verificar que a logística reversa de lâmpadas fluorescentes, algo que é obrigatório por 
lei, não é uma pratica comum nas lojas de materiais de construção visitadas, sendo uma 
única loja que conhece e aplica a prática do recebimento pós-consumo das lâmpadas. 
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