
 
PROCEEDINGS 

 

1

O PAPEL DA LOGISTICA REVERSA E A COMPETIÇÃO NOS CANAIS 
REVERSOS DE REMANUFATURA AUTOMOTIVA. 
Paulo Roberto Leite – Universidade Presbiteriana Mackenzie –leitepr@mackenzie.com.br 
Resumo  
Fabricantes de produtos duráveis apresentam políticas diversas em relação à remanufatura, 
incluindo-a ou não em suas atividades adotando posicionamentos competitivos diferenciados 
em relação às empresas de remanufatura independentes. A concretização das operações desde 
a coleta destes produtos usados ao longo da cadeia reversa é um dos focos da logística reversa. 
O objetivo deste trabalho é entender a atuação da logística reversa no ambiente de competição 
de empresas de remanufatura automotivo. Foi conduzida uma pesquisa exploratória 
qualitativa com metodologia de estudo de casos, selecionando seis empresas no Brasil. Os 
resultados mostram uma forte influencia da logística reversa na competição do setor.     
Introdução  
Os produtos atuais apresentam ciclo de vida progressivamente mais curto tornando-se 
obsoletos ou perdendo o interesse de sua utilização rapidamente. O século XXI se inicia com 
as constatações que importantes modificações se processam na natureza intimamente 
relacionadas à utilização de recursos escassos. A hierarquia de reaproveitamento dos produtos 
duráveis de pós-consumo, que não oferecem interesse ao primeiro possuidor, obedece a uma 
lógica de reaproveitamento energético que pode ser entendida na seqüência do reuso, 
remanufatura, reciclagem, disposição final e uso energético. Estes fluxos de retorno de 
produtos de pós-consumo são coordenados pela logística reversa que se encarrega de 
equacionar os problemas logísticos destes canais de distribuição reversos. 

Embora representem expressivos valores de negócios superiores à reciclagem estes 
canais reversos de remanufatura são menos visíveis à sociedade em geral. Para os produtos 
descartáveis não se aplica a remanufatura pela própria definição deste processo. O canal 
reverso de remanufatura pode ser definido como aquele em que os produtos ou os 
componentes duráveis, usualmente denominados “cores” ou “carcaças”, são desmanchados 
em seus componentes para verificação, substituição e remontagem de um produto de mesma 
natureza e com as mesmas funções. As vendas de produtos remanufaturados representavam 
em 1996, segundo alguns autores, mais de US$ 50 bilhões nos Estados Unidos, incluindo-se 
produtos de diferentes categorias, constituindo-se em negócios com níveis de faturamento e 
de geração de empregos equivalentes a setores empresariais importantes deste país (LUND, 
1996) apud (GIUNTINI e GAUDETTE, 2003, p.42), (MAJUMDER and GROENEVELT, 
2001, p. 125).  

Enquanto muitas empresas realizam negócios de remanufatura diretamente ou através de 
terceirização de forma visível e com resultados compensadores, observam-se ao mesmo 
tempo, empresas com dificuldades estratégicas para sua realização, operando com riscos 
estratégicos de competição não dominada. Empresas como a Cannon, Xérox, IBM, Kodak, 
Cummins, Deere & Co, entre outras, denominadas OEM (Original Equipment Manufacturers), 
integram a atividade de remanufatura em seus negócios. Ganhos de 40 a 60% no custo são 
reportados por empresas que utilizam remanufatura de componentes utilizando somente 20% 
do esforço de fabricação de um produto novo (COHEN, 1988; HEEB,1989; TOENSMEIER, 
1992 apud DOWLATSHAHI, 2000), (GIUNTINI e GAUDETTE, 2003, p.42), (MAJUMDER 
and GROENEVELT, 2001, p. 125).  

A logística reversa é a área da logística empresarial que tem seu foco nos fluxos de 
retorno de produtos de pós-consumo e de pós-venda ao longo dos canais de distribuição 
reversos. Sendo a remanufatura um das fases destes canais reversos justifica-se a questão da 
pesquisa buscando entender qual o papel da logística reversa na competição dos canais 
reversos de remanufatura? Com um caráter qualitativo exploratório e utilizando a metodologia 
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de estudo de casos múltiplos no setor de remanufatura automotivo em empresas atuando no 
Brasil. Foram analisados 6 casos em diferentes setores da indústria automotiva com o objetivo 
principal de entender este papel e uma possível relação com o nível de competição entre os 
agentes do mercado de remanufatura. Seus objetivos secundários constituíram-se da 
caracterização das cadeias reversas, do entendimento da competição neste setor e da 
identificação de oportunidades de novos estudos.  
Referencial teórico  
O canal reverso de remanufatura 
A ABNT (2005) define peça remanufaturada como sendo peça ou componente de produção 
original usado, caracterizado por ter sido submetido a processo industrial pelo próprio 
fabricante original ou em estabelecimento autorizado por este fabricante, para o 
restabelecimento das funções e requisitos técnicos originais. Beazant (2006) confirma esta 
definição colocando que a remanufatura é o negócio de retornar produtos após término de 
vida útil do mesmo ao mercado com as mesmas funções de um produto novo, com uma 
garantia original combinada, não mencionando, contudo, a participação do fabricante original 
no processo. Giuntini e Gaudette (2003, p.41), afirmam ser a remanufatura uma forma 
anterior à reciclagem pois conserva não somente os materiais constituintes do produto mas 
também parte do valor adicionado durante a fabricação do produto original.  

O canal reverso de remanufatura pode ser entendido como sendo constituído por 
empresas industriais, comerciais e de serviços que de alguma forma operacionalizam ações no 
processo de retorno dos produtos ou componentes duráveis de pós-consumo, denominados 
“cores” ou “carcaças”, recapturando valor de alguma natureza. Desta forma os agentes do 
supply chain reverso devem coletar os produtos duráveis de pós-consumo, classificar e 
segregar, transportar aos diferentes locais de remanufatura onde serão limpos, desmanchados 
e submetidos a testes nos seus componentes para seu eventual reaproveitamento, sendo um 
novo produto montado e distribuído para vendas. A logística reversa é a área da logística 
empresarial que se ocupa de equacionar os fluxos reversos tornando-se vital para o 
desempenho e competitividade de muitos setores empresariais (LEITE, 2003), (KOPICKI et 
al, 1993), (LANGMAN, 2001), (DAUGHERTY, 2001, p.108), (ROGERS e TIBBEN-
LEMBKE, 2001), (MAJUMDER and GROENEVELT, 2001, p. 126) (GIUNTINI and 
GAUDETTE, 2003, p.42). 

Embora a remanufatura possa representar uma área de enormes possibilidades de 
economia de recursos e aumento de produtividade, e em muitos casos represente importantes 
montantes financeiros de negócios admite-se mundialmente ser ainda um campo pouco 
explorado. Empresas como a GE, Cannon, Xérox, IBM, Kodak, Cummins, Deere & Co, entre 
outras, denominadas OEM (Original Equipment Manufacturers), integram a atividade de 
remanufatura em seus negócios. Ganhos de 40 a 60% no custo são reportados por empresas 
que utilizam remanufatura de componentes utilizando somente 20% do esforço de fabricação 
de um produto novo (COHEN, 1988; HEEB,1989; TOENSMEIER, 1992 apud 
DOWLATSHAHI, 2000), (GIUNTINI e GAUDETTE, 2003, p.42), (MAJUMDER and 
GROENEVELT, 2001, p. 125), (IJOMAH,2005), (FERRER, 2001), (LEITE, 2003, p. 57).  

 Giuntini e Gaudette (2003, p.41- 42) oferecem algumas razões para o baixo nível de 
utilização da remanufatura por parte das empresas resumidas na falta de consciência do 
potencial de benefícios e os desafios envolvidos. Benefícios à sociedade, empresas, 
consumidores finais e desafios na mudança de design dos produtos, na integração da 
remanufatura no marketing da empresa, na necessidade de adaptação dos meios de produção, 
a modificação de sistemas contábeis de depreciação, entre outros.  
A competição no mercado de remanufatura  
A atividade de remanufatura pode ser desenvolvida por empresas fabricantes originais dos 
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produtos duráveis, denominadas OEM (original equipement manufacturer), por empresas 
especializadas terceirizadas da OEM e empresas de remanufatura independentes. Estas 
empresas podem concorrem ou trabalhar em cooperação nas diferentes no mercado desde a 
fase de captação dos produtos de pós-consumo (carcaças) até a sua redistribuição ao mercado 
de produtos remanufaturados, justificando desta forma a preocupação pelo papel da logística 
reversa em suas estratégias empresariais (MAJUMDER and GROENEVELT, 2001, p. 126). 

A Tabela 1 resume pesquisa realizada nos Estados Unidos que permitem a constatação 
da importância econômica desta atividade.   
Tabela 1 –  Características da industria de remanufatura nos Estados Unidos.   
Número total de empresas de remanufatura  73.000 empresas  
Vendas anuais da indústria de remanufatura  53 bilhões de dólares americanos  
Empregos diretos gerados  480.000 empregos  
Faturamento médio anual  2,9 milhões de dólares americanos  
Número de empregos médio por empresa  24 empregos 
Número de setores pesquisados  46 setores empresariais  
Fonte: LUND, 1996.  

O seu tamanho relativo pode ser avaliado quando comparada com as vendas de US$ 51 
bilhões da indústria de produtos duráveis domésticos, de US$ 56 bilhões da indústria 
siderúrgica e de US$ 56 bilhões da indústria de computadores e periféricos, na mesma época 
da pesquisa (LUND, 1996). Os dados da Tabela 1 mostram que as características dos 
negócios de remanufatura são muito semelhantes àqueles apresentados por Leite (2003, pág. 
86) relativo ao setor de  reciclagem. Constituído por empresas de pequeno e médio porte 
envolvendo grande quantidade de funcionários e vendas equivalentes a grandes setores 
empresariais porém de forma dispersa e portanto menos visíveis que os negócios de produtos 
originais. Confirmando esta importância econômica, Parker apud Beazant (2006) avalia o 
mercado de remanufatura automotiva no Reino Unido em £200 milhões. 

Nalebuff e Brandenburger ( 1996, p. 13) desenvolvem a idéia de competição atualizada, 
na qual os participantes de um mercado precisam ao mesmo tempo competir e cooperar, 
sugerindo que a palavra mais adequada para a atuação no mercado atual deveria ser co-
opetição. A rede de valores na competição empresarial de acordo com Nalebuff e 
Brandenburger (1996, p. 29) é apresentada na Figura 1 indicando no sentido vertical os 
participantes da cadeia de negócios, fornecedores e clientes, por onde fluem recursos e no 
sentido horizontal os participantes da competição empresarial, concorrentes e uma nova figura 
denominada de complementadores. Uma empresa é complementadora de uma outra quando a 
sua atuação torna mais atrativo a produto da primeira, mesmo que não intencionalmente. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Rede de Valores  

  Fonte : Nalebuff e Brandenburger ( 1996, p. 29) 
As empresas OEM, em diferentes setores industriais, têm visões diferenciadas de como 

competir face às atividades de remanufatura. Em alguns casos colocam-se prioritariamente 
como adversárias das empresas que remanufaturam seus produtos e travam verdadeiras 
guerras competitivas, enquanto outras preferem a integração da remanufatura como parte de 
sua estratégia empresarial. Ações reconhecidas desta guerra competitiva são evidenciadas por 
modificações constantes nos modelos, captação e destruição dos produtos de pós-consumo,  
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restrições de serviços aos clientes, entre outras estratégias (MAJUMDER and 
GROENEVELT, 2001, p. 126), (GIUNTINI E GAUDETTE , 2003). 

A estratégia de mercado, tecnologia e custos operacionais das empresas de reciclagem 
de aços praticados pelas miniusinas somados à indiferença estratégica das grandes 
siderúrgicas nos Estados Unidos redundaram em perda gradativa de parcelas de mercado. A 
estratégia agressiva da empresa Lexmark, ao instituir prêmio de retorno de seus cartuchos de 
impressoras para destruí-los causou sua penalização como empresa inimiga do meio ambiente 
e a impossibilidade de fornecer para órgãos governamentais em alguns estados americanos 
CHRISTENSEN E RAYNOR, 2003,P. 47-53), (GRANDALL, 1996), (MAJUMDER and 
GROENEVELT, 2001). 
Logística reversa  
A logística reversa pode ser entendida como a área da logística empresarial responsável pelo 
planejamento, operação e controle através das informações dos fluxos reversos de diversas 
naturezas através dos canais de distribuição reversos com objetivos econômicos, legais, de 
serviços, ecológicos, de imagem empresarial,entre outros. Estes objetivos diferenciados 
dirigem ações empresariais visando equacionar estes movimentos de retorno de produtos e 
satisfazendo aos diversos agentes interessados (LEITE, 2005: 84,86,88), (ROGERS E 
TIBBEN-LEMBKE,1999: 5), (STOCK,  1998), ( DE BRITO, 2004). 

Tem seu foco no estudo dos fluxos reversos de produtos que ainda não foram 
consumidos e que retornam por diversos motivos ao longo da cadeia de distribuição e 
produtos que já foram consumidos como produtos em fim de vida útil que retornam através 
das cadeias reversas especificas para serem de alguma forma revalorizados, caso do canal de 
remanufatura, interesse deste artigo  (DE BRITO, 2004:18); (LEITE, 2003: 15-30); 
(KOPICKI, 1993: 10-11); (ROGERS E TIBBEN-LEMBKE,1999: 5). 

Leite (1999, p.66-73), analisa os fatores que influenciam as quantidades e a organização 
das cadeias reversas em geral: fatores econômicos, fatores tecnológicos, fatores  logísticos e 
dois fatores “modificadores”: fatores ecológicos e fatores legislativos. Dowlatshahi (2000) 
examina a logística reversa através de conceitos semelhantes ao destacar componentes 
estratégicos e componentes operacionais. Os estratégicos seriam os custos, qualidade, serviço 
ao cliente, aspectos ecológicos e legislativos, enquanto os componentes operacionais seriam 
as análises de custo-benefício, transportes, armazenagem, gerenciamento da cadeia reversa, 
operações industriais de remanufatura e reciclagem e embalagens. Ferguson and Browne 
( 2001) classificam em seis categorias as diferentes necessidades de informações nos canais 
reversos. Informações geradas pelos agentes atuando nos canais reversos relativas ao produto, 
à localização, à sua utilização, à legislação, ao mercado e informações geradas pelos 
processadores ou remanufaturadores relativas à estocagem e vendas dos produtos. 
Procedimentos metodológicos  
Visando atingir o objetivo principal da pesquisa de entender o papel da logística reversa na 
competição dos canais reversos de remanufatura foi utilizada a técnica de estudo de casos 
múltiplos. A pesquisa é de caráter qualitativa, na medida em que  analisa  e procura 
compreender os fenômenos no ambiente em que ocorrem. O método exige do pesquisador um 
relevante papel pelo uso de métodos indutivos e uma visão abrangente na análise dos dados 
coletados (GODOY, 1995, p. 62-63; MARTINS; LINTZ, 2000, p.36-37; YIN, 2003). A 
generalização de suas conclusões será analítica e não estatística, pois os achados da pesquisa 
serão relacionados a teorias, comprovando ou estabelecendo similitudes, tendo validade 
cientifica conforme explica Yin (2003). 

A pesquisa desenvolveu-se durante o ano de 2006 quando foram contatadas por 
acessibilidade e tipicidade 6 empresas atuando no Estado de São Paulo, que se constituíram 
nos casos analisados pela pesquisa. Foram estudadas quatro empresas de remanufatura 
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independentes, uma  empresa de prestação de serviços de remanufatura e uma empresa OEM 
que remanufatura seus produtos. 

Com base na revisão bibliográfica foram elaborados instrumentos de operacionalização 
de avaliação das áreas abrangidas pela pesquisa, apresentados nos Quadros 1, conforme 
recomenda Vergara (2000). Inicialmente distingue-se  pelo menos 3 tipos de competição em 
remanufatura: Tipo 1- Competição entre OEM com remanufatura e OEM sem remanufatura; 
Tipo 2 - Competição entre uma OEM com remanufatura com as empresas de remanufatura 
independentes e Tipo 3 – Competição entre as empresas de remanufatura independentes. 
Nesta pesquisa serão examinados casos apresentando competição do tipo 2 e 3.     
Quadro 1 – Grade de análise das áreas pesquisadas  
Logística reversa  Competição na remanufatura 
Tipo de empresa  Posição competitiva 
Direcionadores estratégicos   Tipo de competição   
Coleta dos produtos de pós -consumo  Rede de valores  
Consolidação e seleção dos coletados  Risco de disruptura  
Sistema de informações  Estratégias de competição : preço, qualidade, variedade de 

modelos, desempenho logístico, assistência técnica, imagem 
Valor agregado do produto retornado   
Sistema de comercialização dos 
produtos retornados  

 

Qualidade do produto retornado  
Mercado do produto remanufaturado   

As entrevistas foram conduzidas com roteiro baseado nestes instrumentos com questões 
fechadas e questões que permitiam relatos e opiniões dos entrevistados. Procurou-se orientar 
os roteiros de forma a conter varias fontes de evidências estabelecendo uma triangulação de 
dados e garantir maior validade nos dados coletados, conforme recomenda (VERGARA, 2005, 
p. 257-265), YIN (2001:55). 

As entrevistas de coleta de dados foram gravadas com permissão formal dos executivos 
entrevistados e complementadas com visitas e fotografias. Em alguns casos foram realizadas 
mais de uma entrevista e vários contatos com os executivos das empresas de forma a conferir 
e detalhar informações. As entrevistas foram transcritas como recomenda a técnica 
qualitativa, para exploração mediante análise fundamentada de conteúdo (BARDIN, 2001), 
EASTERBY-SMITH et al (1999). Apoiada nos construtos de pesquisa a análise dos dados 
permitiu a constatação de concordâncias e discordâncias da teoria, a identificação de achados 
específicos dos casos examinados atingindo os objetivos principal e secundários da pesquisa.  
Resultados da pesquisa  
Neste tópico serão descritos e discutidos os resultados das seis empresas analisadas na 
pesquisa, Cummins do Brasil Ltda, Grupo Dokcar, Lemarc, Mopel Indústrias e Comércio de 
Peças Elétricas Ltda e a Renovadora Eletro Mecânica JR Ltda. As descrições foram adaptadas 
ao tamanho do texto sendo apresentado para cada caso examinado: o contexto da empresa, os 
processos de logística reversa e a estrutura competitiva identificada no caso, ao final de cada 
caso apresenta-se a grade de analise com os principais achados.    
 Caso da Empresa Cummins do Brasil Ltda  

Foram entrevistados os executivos de produção de remanufatura e de prestação de 
serviços de pós-venda, respectivamente os srs. Engº Airton Roberto de Mattos e Gerson 
Moreira e realizada duas visitas à fábrica localizada em Guarulhos. Fundada em 1919 nos 
Estados Unidos em 1974 iniciou suas atividades industriais na fábrica de Guarulhos 
produzindo motores de combustão para caminhões, pickups, ônibus, aplicações estacionárias, 
máquinas de construção, equipamentos agrícolas, máquinas para mineração e aplicações 
marítimas. Em 1960, a Cummins americana criou a divisão de produtos remanufaturados 
Cummins, com a sigla Recon – “Remanufactured Concept”, com objetivo de fornecer 
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produtos com a mesma qualidade dos similares novos, com preços inferiores afim de 
fortalecer a competitividade empresarial. 
Papel da Logística Reversa 

A coleta dos motores usados na empresa Cummins é efetuada através do sistema de 
trocas, pelo recebimento do motor usado do consumidor através das revendedoras. O casco do 
motor é considerado a matéria-prima do produto remanufaturado pelo valor agregado e deve 
estar em bom estado para que possa ser feita a remanufatura. O fluxo básico deste processo é 
apresentado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Processo de envio de motor usado e entrega de motor remanufaturado. 
Fonte: Os Autores. 
 No recebimento dos motores usados é realizada uma inspeção visual pelo revendedor, 

que verifica a garantia, entre outros aspectos comerciais. O motor usado é acondicionado em 
embalagem retornável especialmente desenvolvida para o transporte dos motores e 
encaminhados à fábrica da Cummins, normalmente via frete rodoviário, salvo casos de 
urgência onde se  utiliza frete aéreo. Uma vez na fábrica, o motor é desmontado e são feitas as 
primeiras inspeções, passando pela limpeza, com jateamento e com produtos químicos, onde é 
possível uma averiguação mais precisa.  

Embora os volumes de remanufatura apresentem crescimento seus valores são ainda 
pequenos face às possibilidades do mercado. O faturamento de remanufatura no Brasil 
representou 5,3% e 7,2% do faturamento total da empresa respectivamente nos anos de 2004 e 
2005. Sabendo que os preços de motores remanufaturados correspondem a 70% do valor do 
novo pode-se inferir que o volume de vendas foi da ordem de 7,5% e 10,3% do volume total. 
Infere-se por estes elementos que as operações de coleta, transportes, armazenagem e 
remanufatura sejam ainda realizadas em pequena escala com as conseqüências de custos 
operacionais. As entrevistas mostraram um excelente domínio das informações internas e 
externas nas operações, permitindo coordenação da cadeia reversa, facilitada pelos volumes 
baixos. Os sistemas apresentados nas visitas não parecem oferecer possibilidades de operação 
a altos volumes de transações logísticas.  

O interesse estratégico econômico e a prestação de serviço aos clientes e distribuidores 
parece ser os motivadores principais das atividades de manufatura da empresa. A importância 
da qualidade na remanufatura é apontada como fundamental pelos entrevistados visto que a 
comercialização dos motores remanufaturados garante o mesmo nível de garantia dos motores 
novos. Aspectos legislativos são abordados pelos entrevistados relatando dificuldades 
operacionais tributarias. A preocupação com a imagem de marca motiva um nível de 
informação e maior domínio das operações de remanufatura evitando uso indevido da marca 
com produto falsificado, ou em desacordo com padrões estabelecidos pela empresa. 

Na visão dos entrevistados a remanufatura de motores conduzida pela empresa é uma 
opção segura, econômica e de qualidade decorrente de um domínio tecnológico que só o 
fabricante detém, garantindo um diferencial extremamente importante sobre os outros tipos de 
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recuperações existentes no mercado. Os consumidores do serviço de remanufatura da 
Cummins são, na sua maioria, empresários do segmento de transporte, de cargas ou de 
pessoas, e agropecuários que recorrem à remanufatura dos motores de seus tratores. 

Conforme se constatou na pesquisa, a unidade de remanufatura da Cummins é um setor 
de apoio ao negócio principal da empresa (venda de motores novos) que tem como objetivo 
criar a fidelidade dos clientes, mantendo a sua satisfação com os produtos oferecidos pela 
empresa, além de oferecer um diferencial para o cliente. 

Embora crescente os entrevistados colocam que a empresa não vê o setor de 
remanufatura como uma unidade de negócio autônomo e, por esta razão, o comprometimento 
de recursos a esta área não são muito grandes, o que não deixa de ser uma surpresa.  
Estrutura de competição  

A remanufatura de motores de combustão ainda é um conceito pouco difundido no 
mercado e os proprietários de veículos, principalmente os empresários do ramo de transporte, 
não têm uma visão correta de seus benefícios. A concorrência da Cummins como OEM é o 
recondicionamento e retificas de motores independentes, principalmente em função dos 
preços menores. O argumento utilizado pela empresa contra estes concorrentes, além da 
qualidade e da garantia de fabricante, é o de que o custo total do tempo parado do 
equipamento acionado pelo motor com o sistema de trocas operacionalizado pela Recon da 
Cummins é menor que os da retifica.  

De acordo com as observações realizadas não existe uma formal colaboração entre 
empresas autônomas de remanufatura e a Recon Cummins, nem terceirização destes serviços. 
A possibilidade de ruptura de mercado pelas empresas de remanufatura autônomas parece ser 
difícil pela complexidade técnica, pelo domínio da OEM sobre a fabricação dos componentes  
e pela concorrência não executar efetivamente a remanufatura.  
Quadro 2 - Resumo dos achados no caso Cummins. 

Logística reversa  Seleção previa na revenda,  
Tipo de empresa  Alto domínio das informações  em todos as etapas,  
Produto logístico  Troca  do motor  usado como parte do pagamento nas revendedoras  
Direcionadores estratégicos   Verificada na origem – no revendedor  
Coleta dos produtos de pós -consumo  Revenda com motor remanufaturado a 70% do p reço do novo 
Consolidação e seleção dos coletados  Seleção previa na revenda,  
Sistema de informações  Alto domínio das informações em todos as etapas,  
Sistema de comercialização dos 
produtos retornados  

Troca  do motor  usado como parte do pagamento na s revendedoras  

Qualidade do produto retornado  Verificada na origem – no revendedor  
Mercado do produto remanufaturado  Revenda com motor remanufaturado a 70% do preço do novo  

 
Competição na remanufatura  
Tipo de competição   Tipo 2 – entre OEM com remanufatura e empresas de remanufatura 

independentes. 
Rede de valores  Não se observou uso de complementa dores  
Risco de disruptura  Baixo  
Estratégias de competição  Qualidade, desempenho logístico, imagem. 

 
Caso Empresa Dokcar Ltda. 

A empresa Dokcar, sediada na cidade de São Paulo, iniciou suas operações em 1975, na 
reconstrução e fabricação de autopeças elétricas automotivas. A valiosa contribuição de seu 
diretor proprietário Sr. Djalma de Oliveira trouxe importantes conhecimentos do mercado de 
peças automotivas remanufaturadas para a pesquisa. A empresa remanufatura velas de ignição 
para motores de combustão e o componente  bendix, conhecido como solenóide ou impulsor 
de partida.  
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Papel da logística reversa 
Os elementos coletados na pesquisa permitiram elaborar o fluxo logístico simplificado 

apresentado na Figura 3. 

 
Figura 3 - Fluxo entre o envio da peça velha e despacho da peça reconstruída 
Fonte: Os Autores. 
A empresa utiliza duas fontes de captação de carcaças ou peças usadas: sucateiros e 

distribuidores de peças no mercado. Os sucateiros são pessoas físicas de todas as regiões do 
Brasil que recolhem peças descartadas nas oficinas mecânicas, auto-elétricas e 
concessionárias. Em casos de exceção pagam certo preço pela peças usadas mas via de regra o 
preço das peças é a limpeza do local. Todo esse processo é baseado em uma relação de 
confiança de que a seleção do que será aceito é realizada na empresa Dokcar e o conseqüente 
pagamento do fornecimento. Embora existam alguns distribuidores de peças automotivas 
dedicados a peças originais da OEM, o entrevistado pondera que a maioria deles comercializa 
ambos os tipos de peças.  

Os diversos agentes de varejo negociam as peças à base de troca com seus clientes e 
repassam ao distribuidor da Dokcar, também à base de troca, no momento da compra a peça 
reconstruída. Assim, toda vez que o distribuidor faz um pedido, repassa à Dokcar todas as 
peças usadas coletadas e tem um abatimento no valor do pedido que fizer. As peças usadas 
são transportadas via rodoviária por motivos de custo com o valor do frete dividido entre a 
distribuidora e a Dokcar. Todo o processo de análise das peças usadas, para verificar a 
viabilidade de reconstrução é feito na Dokcar, por falta de condições técnicas dos 
distribuidores e dos sucateiros. Após receber as peças e as analisar, a Dokcar paga a seus 
fornecedores somente por aquelas que possuem condição de serem reconstruídas. 

Por se tratarem de peças de baixo valor agregado e lotes não muito grandes, é necessário 
utilizar um meio de transporte barato e flexível. O transporte rodoviário é o mais adequado 
nestes casos pois apresenta estas características além de baixo custo e disponibilidade. Por 
exemplo, um lote que sai da Bahia, demora 5 dias para chegar à sede da Dokcar, mais 5 dias 
para ser processado na fabrica e, por fim, mais 5 dias para o produto estar pronto para ser 
comercializado. Logo, 15 dias após sair da Bahia, o lote já está processado e pronto para ser 
revendido ao distribuidor. Na distribuição do produto reconstruído prevalece as regras da 
logística em função do tamanho, dos prazos exigidos e da disponibilidade do modal de 
transporte, mas via de regra o modal rodoviário é o mais utilizado.  

O produto reconstruído possui um custo de mercado consideravelmente inferior, se 
comparado ao novo. De maneira geral, uma peça reconstruída custa cerca de 50% do valor de 
uma peça nova. Especificamente, um jogo de velas novo custa cerca de R$40,00 em loja 
especializada, enquanto que o preço final do reconstruído, vendido na mesma loja, custa cerca 
de R$16,00. Vale ressaltar que o custo para o lojista, na compra da peça remanufaturada é de 
R$8,50. 

Apesar de trabalhar com peças usadas recebidas de todos os estados do Brasil, a Dokcar 
consegue aproveitar cerca de 85% de tudo o que é coletado, garantindo fornecimento de peças 
remanufaturadas a seus clientes sem interrupções. A quantidade de pontos de coleta das peças 
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usadas, modal utilizado, volume de retorno de peças, assim como a condições técnicas do 
produto a ser reconstruído, influenciam na competitividade da Dokcar. 

Nesta atividade empresarial o retorno das peças usadas e sua industrialização são o 
objeto principal da empresa e portanto a logística reversa é toda direcionada á obtenção de 
resultados econômicos. No entanto existem aspectos restritivos de ordem tributária que 
certamente afetam a atividade citando-se como exemplo os impostos IPI e ICMS que são 
novamente recolhidos pelo governo no Brasil embora se trate de peças que já forma tributadas. 

Segundo o diretor da Dokcar, o processo de reconstrução das peças automotivas usadas 
exige uma elevada utilização de mão-de-obra. A automatização é pouco viável nesse modelo 
de negócio devido à inexistência de maquinário específico para o beneficiamento das peças, 
além da variedade dos produtos ser muito grande. 
Estrutura da competição 

Segundo Sr. Djalma, o mercado utiliza diferentes denominações para as peças 
recondicionadas: reutilizadas, remanufaturadas, reformadas, reconstruídas, retificadas. Por ser 
associada à APRA (Auto Parts Rebuilt Association), a empresa Dokcar utiliza a denominação 
“peça reconstruída” (rebuilt) para designar o componente automotivo que sofreu processo de  
remanufatura e passa a ter condições de ser comercializado novamente.A APRA é uma 
entidade fundada em 1942, nos Estados Unidos, por reconstrutores de peças automotivas.  

 Segundo dados coletados pela empresa as distribuidoras preferem trabalhar com 
produtos novos, pois existe um problema cultural com relação às peças reconstruídas, que 
possuem certa rejeição pelos consumidores. Peças remanufaturadas são dirigidas 
prioritariamente para veículos mais antigos e fora de linha. O produto reconstruído é muitas 
vezes confundido com um tipo de sucata proveniente de desmanches ilegais de carros 
roubados, que no segmento automotivo brasileiro é popularmente conhecido como “robauto”.  

Embora exista um sindicato oficial de remanufaturadores automotivos na cidade de São 
Paulo, não é notada atitude de corporativa. Na opinião dos entrevistados os fabricantes de 
peças automotivas OEM no Brasil não vêem com bons olhos as empresas reconstrutoras de 
peças, pois eles próprios também realizam a reconstrução de peças usadas. Dessa maneira, os 
reconstrutores são encarados como concorrentes diretos.   

Segundo o Sr. Djalma, durante a Feira Reman-Recon (Feira de Remanufaturadores e 
Reconstrutores de Peças Automotivas), ocorrida em junho de 2006, no Anhembi, em São 
Paulo, o Sindipeças (Sindicato do Setor de Autopeças) intercedeu junto ao Sr. Alcântara 
Machado, proprietário do pavilhão de exposição, para que a feira não fosse realizada. No 
entanto, o proprietário do pavilhão não cedeu à pressão e apoiou a Reman-Recon, que foi, 
então, realizada.   

Empresas multinacionais, que fabricam e remanufaturam peças automotivas no Brasil, 
criaram a associação ANRAP (Associação Nacional dos Remanufaturadores de Autopeças), 
somente para os fabricantes originais, diferindo da correspondente associação norte americana 
acima referida (APRA) da qual fazem parte todas as empresas remanufaturadoras de peças 
OEM e as demais independentes. Dessa maneira, existe uma declarada reprovação por parte 
dos fabricantes originais em relação às empresas reconstrutoras no Brasil.   
 Quadro 3 - Resumo dos achados do caso Dokcar. 

Logística reversa  Achados  
Tipo de empresa  Empresa de remanufatura independente de pequeno porte, 

alta incidência de mão de obra e baixa tecnologia  
Produto logístico  Valor agregado baixo com transportabilidade boa não 

exigindo embalagem especial . 
Direcionadores estratégicos.  Objetivo principal econômicos sob ponto de vista da 

logística reversa 
Coleta dos produtos de pós -consumo  Coleta junto a sucateiros e distribuidores  com transporte 
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rodoviário e frete dividido  
Consolidação e seleção dos coletados  Realizada pela empresa em confiança   
Sistema de informações  Sistema com base na confiança sem formalidade.   
Sistema de comercialização dos produtos 
retornados  

À base de troca em todas as fases reversas, salvo com 
sucateiros.  

Qualidade do produto retornado   15% de peças usadas recusadas  
Mercado do produto remanufaturado  Revenda no mercado secundário a 50% do preço de novo  

 
Competição na remanufatura  
Tipo de competição   Tipo 2 e 3 de competição – compete com OEM novo e eventualmente 

OEM que remanufatura e compete com outras simila res. 
Posicionamento competitivo no 
supply chain reverso 

Nomenclatura das peças remanufaturadas, competição na captura de 
peças usadas, relações de parceria e confiança, preferência por peças 
novas, qualidade não assegurada, imagem de marca do setor é negativa.  

Rede de valores  Baixo nível de associação.   
Risco de disruptura  Baixo  
Estratégias de competição  Preço por excelência  

 
Caso Empresa Lemarc 

As entrevistas com um dos sócios proprietários da empresa foram gravadas com 
permissão e realizada visita na fábrica.  

A empresa LEMARC é especializada em remanufatura de rolamentos e está no mercado 
desde 1958 na cidade de Guarulhos, atendendo consumidores finais em todo Brasil e 
indústrias de rolamentos OEM.. A Lemarc emprega atualmente 34 funcionários, tendo uma 
produção mensal de remanufatura de 6 a 7 mil rolamentos, principalmente rolamentos para 
ônibus e caminhões, e em menor escala para a linha ferroviária. Mais recentemente iniciou a 
produção e comercialização de  rolamentos importados novos através da empresa coligada 
Papel da Logística reversa 

As entrevistas permitem estabelecer um fluxo logístico simplificado na logística reversa 
da empresa na Figura 4.  

 
Figura 4 – Processo de coleta e entrega de insumos para remanufatura. 
Fonte: Os Autores. 
A empresa trabalha exclusivamente com a remanufatura de rolamentos. Estes 

rolamentos têm diversas origens: empresas de ônibus, tanto urbano como turístico 
(rolamentos de ônibus); transportadoras (rolamentos de caminhão); ferrovias (rolamentos para 
trens); usinas de álcool e açúcar (rolamentos para maquinários e caminhões); indústrias 
diversas (rolamentos de maquinário e veículos de transporte). Sua estrutura técnica está 
limitada a rolamentos de pequeno e médio porte.  
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Ao contrário de outras empresas de remanufatura que trabalham com sistema de compra 
e venda ou de troca, a Lemarc trabalha baseada em um modelo de negócio diferente: o da 
prestação de serviços. Seus serviços custam o equivalente a 30% do valor de uma peça nova 
original, tendo uma garantia equivalente da peça nova. O cliente interessado na remanufatura 
de seus rolamentos envia as peças para a Lemarc com frete pago por elas. Para empresas 
dentro da grande São Paulo, a Lemarc faz serviço de retirada e entrega das peças com 
transporte próprio. Realiza a seleção do que pode ser remanufaturado e o restante é devolvido 
ao cliente com o mesmo transporte de remessa exceto se a devolução não for de interesse. 

As peças não remanufaturadas que ficam na Lemarc, são desmontadas e seus 
componentes que ainda tem condições de uso são estocados para serem utilizados na 
remanufatura de outras peças e os componentes sem condições de utilização vão para sucata. 
Alguns componentes utilizados na remanufatura vêm de peças compradas de sucateiros, que 
são desmontadas, analisadas e tem seus componentes bons reutilizados.  

Como a maioria das remanufaturas automotivas a de rolamentos trabalha com mão-de-
obra intensiva, com custos basicamente de mão-de-obra, . toda a remanufatura é feita peça a 
peça, demandando, portanto, mais empregados. Como exemplo um rolamento de carreta 
remanufaturado tem um preço de 30 reais, uma peça nova da FAG custa 130 reais e um 
rolamento novo importado da China custa 50 reais.  
Estrutura da competição  

O mercado de remanufatura de rolamentos é mundialmente reconhecido como um 
mercado de alta rentabilidade e de grande importância social e ambiental. No Brasil, este 
mercado não é muito estudado e, por conseqüência, não tem o reconhecimento devido.  

Essa falta de conhecimento gera diferenças de nomenclatura das peças remanufaturadas. 
Por exemplo: para uma empresa de ônibus, um rolamento denominado “recondicionado” não 
é considerado de qualidade, já um “remanufaturado” é considerado de qualidade; em uma 
ferrovia, falar em rolamento “recondicionado” ou “remanufaturado” é associado a um produto 
de baixa qualidade, enquanto falar em rolamento “repotencializado”, é visto como um produto 
de boa qualidade. Mas, no fundo, todos esses termos indicam a mesma coisa.  

Os principais fabricantes de rolamentos atuando no Brasil (OEM) são as empresas 
Timken, FAG e SKF, que integram a remanufatura em suas atividades, produzindo 
rolamentos originais e remanufaturando rolamentos de alto valor agregado, disputando o 
mercado com a  Lemarc principalmente na linha ferroviária. Para estas empresas produtoras 
de rolamentos originais, não é interessante remanufaturar rolamentos de baixo valor agregado, 
visto que o ganho, além de ser consideravelmente menor, canibalizaria o seu produto novo. É 
neste nicho de mercado principalmente que a Lemarc tem maior competitividade.  

O modelo de serviços na remanufatura de rolamentos viabiliza-se com clientes de 
grande porte onde a empresa atua como. Este modelo poderia ser utilizado por outras 
empresas do ramo da remanufatura, pois oferece uma operação sem gastos com matéria prima 
e sem necessidade de compra de peças usadas, o que diminui os custos de produção. 
Quadro 4 - Resumo dos achados no caso Lemarc 

Logística reversa  Achados  
Tipo de empresa  Empresa de remanufatura independente de pequeno porte, alta 

incidência de mão de obra e tecnologia  média.  
Produto logístico  Valor agregado de médio para alto com boa transportabilidade  

exigindo embalagem especial.  
Direcionadores estratégicos.   Objetivo principal econômicos e de prestação de serviços.  
Coleta dos produtos de pós -consumo  Coleta direta nos grandes clientes de serviço. Coleta junto a sucateiros. 

Transporte rodoviário próprio ou de terceiros.    
Consolidação e seleção dos coletados  Realizada pela empresa em confiança  
Sistema de informações  Sistema formal com grandes clientes OEM e com base na confiança no 
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restante dos casos com menos formalidade.   
Sistema de comercialização dos 
produtos retornados  

Prestação de serviços para OEM e grandes empresas. Compra de 
sucateiros  

Qualidade do produto retornado   Sem dados na pesquisa .   
Mercado do produto remanufaturado  Preço dos serviços no valor de 30% do rolamento novo. 

Transportadoras, ferrovias e OEM   
 

Competição na remanufatura  
Tipo de competição   Tipo 2 e 3 de competição – compete com as OEMs que remanufaturam  

rolamento de médio porte e compete com outras similares.  
Posicionamento competitivo no 
supply chain reverso 

Nomenclatura das peças remanufaturadas, competição na captura de 
peças usadas, relações de parceria e confiança, qualidade assegurada,  

Rede de valores  Alto nível de cooperação com OEM.    
Risco de disruptura no mercado de 
novos  

Parece ser razoável pela capacidade técnicas das empresas em setor de 
alta precisão.  

Estratégias de competição  Preço, prestação de serviços e qualidade produto remanufaturado  
 

Caso da empresas Mopel Indústrias e Comércio de Peças Elétricas Ltda e Renovadora 
Eletro Mecânica JR Ltda. da Cidade de Perdeneiras - SP 

Estas duas empresas na cidade de Pederneiras SP foram analisadas em conjunto pela 
semelhança entre eles. As entrevistas com os empresários proprietários Sr. Euzébio Jr. e o Sr. 
Jenivaldo e realizada visitas às fábricas.  

A cidade de Pederneiras, localizada a 320 km da capital, no interior de São Paulo, possui 
uma população aproximada de 40 mil habitantes. Sua economia, na maior parte, é advinda da 
agricultura (cana-de-açúcar, café e outros produtos). A cidade de Pederneiras se tornou 
conhecida como a cidade do “induzido”, devido a grande quantidade de micro-empresas que 
realizam serviços de remanufatura desta peça automotiva. 
Papel da Logística Reversa 

Com as informações coletadas nas visitas às empresas de Pederneira, foi possível 
construir o fluxo das peças remanufaturadas e das peças usadas na cadeia conforme a Figura 5. 

 
Figura 5 – Fluxo reverso das peças usadas e remanufaturadas. 
Fonte: Os Autores. 
As peças remanufaturadas por estas empresas são componentes de motor de partida e do 
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alternador de automóveis em geral, denominadas “induzidos”, “estatores”, “rotores” e 
“impulsores”. Tratando-se de componentes e não de um produto final o mercado de destino é 
o de reparação destes produtos. As peças usadas são coletadas junto às revendedoras, 
distribuidores de autopeças e auto-elétricos. As empresas de remanufatura, por meio de 
vendedores-coletores próprios, vendem aos revendedores, distribuidores e auto-elétricos à 
base de troca de peças usadas. Estas peças usadas, consolidadas em quantidade e 
geograficamente são transportadas com transporte de retorno. Cada vendedor-coletor tem a 
sua “linha” ou região de vendas-coleta de aproximadamente 50 cidades por todo Brasil. O 
transporte é feito por caminhonetes ou pequenos caminhões F4000, que são capazes de 
transportar até 4000 peças. Alguns vendedores-coletores permanecem vinte dias viajando para 
percorrer toda a sua linha. 

Selecionadas as peças usadas recebem o processo de remanufatura com a substituição de 
componentes novos adquirindo suas funções originais recebendo embalagem de alta 
qualidade para ser enviada ao mercado secundário de peças recondicionadas. 
Estrutura de competição  
As empresas de remanufatura de Pederneiras criaram a Associação das Empresas 
Recondicionadoras de Induzidos de Pederneiras (AERIP), que tem o objetivo de fortalecer as 
empresas associadas aumentando a credibilidade dos produtos remanufaturados e investindo 
na melhoria contínua de sua qualidade. Atualmente contam com 14 associadas praticamente 
todas as empresas formais da cidade. O mercado de remanufatura emprega cerca de 10% da 
população local.  

O preço de venda de 50% a 60% do valor das peças originais com garantia similar das 
empresas entrevistadas garantem uma rentabilidade apreciável aos negócios e remuneram 
suficientemente a cadeia reversa na comercialização das peças usadas. A titulo de exemplo e 
com os dados obtidos nas entrevistas foi montada uma planilha genérica de uma empresa 
típica de remanufatura com 25 funcionários apresentada na Tabela 2.  
Tabela 2: Margem de Lucro e custos envolvidos de uma empresa da cidade de Pederneiras. 

Descrição Valor (R$) % 
Receita de Vendas* 200.000,00 100 
Custo do Produto Vendido** (100.000,00) (50) 
Lucro Bruto 100.000,00 50 
Despesas Variáveis*** (36.000,00) (18) 
Margem de Contribuição 64.000,00 32 
Despesas Fixas**** (14.000,00) (7) 
Resultado Líquido 50.000,00 25 
Fonte: Os Autores. 
O resultado líquido confirma a literatura consultada evidenciando a viabilidade de um 

negócio de peças com valor agregado médio. 
No sentido de criar condições de certificação de qualidade e potencializar os produtos da 

cidade foi criada a AERIP - Associação das Empresas Recondicionadoras de Induzidos de 
Pederneiras. A principal função da associação é incentivar a interação entre as empresas, 
fazendo com que os conhecimentos existentes em cada uma sejam compartilhados, 
proporcionando know-how para que as operações alcancem maior eficácia e eficiência.  

Essa interação faz com que exista uma cooperação mútua com o principal objetivo de 
reduzir custos, por meio dos planejamentos logísticos, de compra e de venda. Em conjunto, 
essas empresas conseguem obter um maior poder de barganha, conseguindo melhores preços 
na compra de insumos para oferecer preços mais competitivos ao mercado. 

Um dos projetos de maior importância da associação é a criação de cursos 
profissionalizantes com a parceira com o SENAI, que tem o objetivo de formar jovens e 
funcionários para trabalhar nas empresas do setor de remanufatura da cidade. Esse projeto faz 
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com que se crie mão-de-obra qualificada, conseguindo melhores resultados nos processos de 
remanufatura por meio da padronização e controle desses processos. 

Esse projeto não só beneficia as empresas do setor, mas também a economia da cidade, 
pois oferece oportunidades de trabalho aos jovens formandos do ensino médio e maior 
estabilidade aos empregados, possibilitando uma nova e contínua fonte de renda para o 
município, por meio dos impostos. Outro projeto da AERIP, que ainda não está em execução, 
é a criação de um selo de qualidade, onde todos os processos de remanufatura serão 
padronizados e fiscalizados. Assim, a associação poderá garantir aos clientes produtos com 
maior qualidade e confiabilidade.  
Quadro 5 - Resumo dos achados nas empresas Mopel e Renovadora 

Logística reversa  Achados  
Tipo de empresa  Empresa de remanufatura independente de pequeno porte, alta 

incidência de mão de obra e tecnologia média.  
Produto logístico  Valor agregado de médio valor com boa transportabilidade  não 

exigindo embalagem especial.  
Direcionadores estratégicos.   Objetivo principal econômicos. 
Coleta dos produtos de pós -consumo  Coleta através de revendedores, distribuidores e auto -elétricos  em todo 

território nacional. Transporte de retorno aproveitado.    
Consolidação e seleção dos coletados  Consolidação nos revendedores e distribuidore s e seleção na empresa.   
Sistema de informações  Nenhuma formalização de informações. A coleta se dá em função das 

visitas de vendedor-coletor.  
Sistema de comercialização dos 
produtos retornados  

Peças usadas valem parte do pagamento das peças remanufat uradas 
vendidas em todas as etapas da cadeia reversa   

Qualidade do produto retornado  Assegurada nas empresas visitadas.    
Mercado do produto remanufaturado  Revendas e distribuidores de peças remanufaturadas.   

 
Competição na remanufatura  
Tipo de competição  Tipo 2 e 3 de competição – compete com as OEMs que remanufaturam  e 

com outras similares.  
Posicionamento competitivo no 
supply chain reverso 

Competição na captura de peças usadas, relações de parceria e confiança, 
qualidade depende da origem.   

Rede de valores  Alto nível de cooperação entre as empresas da cidade.   
Risco de disruptura no mercado 
de novos  

Parece ser razoável pela capacidade técnicas das empresas em setor de alta 
precisão.  

Estratégias de competição  Preço, prestação de serviços  e qualidade produto remanufaturado  
Considerações finais  

O objetivo deste artigo foi o de entender o papel da logística reversa na competição de 
empresas no setor de remanufaturados automotivos no Brasil, uma área ainda pouco estudada 
pela academia, analisando-se seis casos com diferentes posicionamentos competitivos. A 
análise destes casos permitiu atingir este objetivo principal bem como os seus objetivos 
secundários ou específicos na medida em que confirmou aspectos da bibliografia estudada, 
permitiu identificar aspectos novos e específicos de práticas empresariais, caracterizar as 
cadeias reversas destas empresas, melhorar o entendimento da competição neste setor, além 
de identificar oportunidades de novos estudos. 

Esta análise exploratória permitiu identificar pelo menos três tipos de competição 
presentes no setor de remanufatura no Brasil: Tipo 1 - Competição entre OEM com 
remanufatura e OEM sem remanufatura (aspecto não abordado na pesquisa); Tipo 2 - 
Competição entre uma OEM com remanufatura e empresas de remanufatura independentes 
( casos da empresa Cummins e parcialmente a empresa Lemarc)  e Tipo 3 – Competição entre 
as empresas de remanufatura independentes ( caso das empresa Dokcar, Mopel, Renovadora e 
parcialmente Lemarc) . Ao mesmo tempo permitiu identificar as práticas de logística reversa 
em diferentes empresas e o seu papel nesta competição. 
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As principais generalizações extraídas desta análise: 
§ Os sistemas de comercialização empregados pela maioria das cadeias reversas analisadas 
envolvem a troca de produtos usados por produtos remanufaturados. Tendo em vista que o 
fluxo de retorno é a garantia de faturamento das empresas nestes casos é importante a 
competição especifica pela melhor troca em termos de localização dos pontos de origem, 
transportes adequados, das relações de parceria no supply chain reverso. 
§ O funcionamento destas empresas está diretamente relacionado com o nível de captação de 
produtos de pós-consumo (peças ou carcaças). A logística reversa tem papel relevante na 
medida em que planejará os pontos de coleta face à sua localização e quantidades envolvidas, 
adequará o sistema e modal de transporte e embalagem às operações de retorno, determinará o 
local de seleção das peças usadas, os locais de consolidação de quantidades e de localização, 
influindo acentuadamente nos custos e serviços oferecidos e diretamente na competitividade 
da empresa. Pesquisa futura no sentido de estudar os fatores de influencia nos níveis de 
captação. 
§ Relações de parceria no supply chain reverso de remanufatura parecem estar intimamente 
relacionadas com a competição entre as empresas neste setor, pois observa-se que o 
relacionamentos entre as empresas componentes da cadeia reversas prevalente é o de 
confiança entre elas. Estudos específicos neste sentido sugerem pesquisas futuras visando 
entender melhor estas relações nas cadeias reversas.  
§ Antagonismo competitivo da maior parte das OEMs em relação às empresas de 
remanufatura independentes. Atitudes de segregação adotada em associação de remanufatura 
é uma indicação desta política do setor automotivo. 
§ O valor agregado do produto retornado é relevante na cadeia reversa e na competição entre 
as empresas de remanufatura na medida em que contribui para melhor amortização dos custos 
gerais e permite alocação de maiores recursos nas operações. Produtos com valor agregado 
baixos podem ter custos de remanufatura mais altos que a produção de um produto novo. 
Estudos no sentido de conhecer as curvas de equilíbrio entre custos de produção e de 
remanufatura parece ser uma direção interessante de pesquisa. 
§ Sistemas de informações são absolutamente informais no sentido apontado pela bibliografia 
como coadjuvante aos agentes da cadeia reversa. Não se constata em nenhum dos casos 
examinados preocupação neste sentido.  
§ A rentabilidade do negócio de remanufatura pelos dados colhidos na pesquisa parece ser 
atrativa para o tamanho de negócios examinado. Fica claro também que a rentabilidade varia 
em função do valor agregado do produto retornado. 
§ Associativismo de empresas de remanufatura parece não ser a política do setor, com 
exceção das empresas da cidade de Pederneiras nesta pesquisa. O tamanho da empresas e a 
informalidade do setor devem justificar esta dificuldade. 
§ Tamanho de empresas de remanufatura independentes e intensidade de mão de obra é uma 
característica encontrada em todos os casos, confirmando a bibliografia consultada. 

Os resultados deste estudo estão limitados pelo próprio método de pesquisa empregado e 
os seus achados não podem ser generalizados, mas são uma contribuição importante para os 
estudos acadêmicos futuros na área de logística reversa.  
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