
Logística Reversa — À Distância 
O Curso 
O curso "Logística Reversa" é voltado para profissionais e estudantes da área ambiental-industrial. O objetivo é a gestão logística do 
reaproveitamento de produtos e materiais após seu uso, amenizando os prejuízos causados ao meio-ambiente pelo grande volume de 
bens fabricados pelos complexos produtivos.  
 
 
Público Alvo 
Todos envolvidos no processo de gestão ambiental interessados em logística e cadeia de materiais ou que prestam serviços na área ambi-
ental e de organizações públicas e privadas e necessitam de conhecimentos relativos à logística reversa.  
 
Treinamento à distância 
A metodologia aplicada é de e-learning, onde é encaminhado ao aluno o material do curso através de e-mail e/ou do web-site do curso, 
em arquivos Adobe Reader. É disponibilizado ao participante acesso ao professor, para sanar dúvidas e discutir temas associados, atra-
vés de e-mail, fórum ou chat. Ao término de cada módulo, o aluno efetua uma avaliação escrita dos conceitos ali abordados. O e-
learning permite que o aluno defina os melhores horários e locais dedicados ao estudo, conciliando o curso ao seu cotidiano profissional 
e o seu ritmo pessoal. 
 
 
Certificado 
Ao término do curso, o participante que obtiver aproveitamento de 70% nas avaliações, tendo realizado as avaliações referentes a todos 
os módulos, receberá pelo o certificado digital de conclusão do curso.   
 
Professor Responsável: Fernando Rodrigues da Silva 
 
Investimento:  
• Inscrições: R$ 230,00 por participante. O valor informado refere-se à totalidade do curso. Não há cobrança de nenhum valor adicio-
nal além do informados acima.  
 
Empresas que desejarem inscrever um ou mais de um funcionário podem entrar em contato conosco para conhecerem condições espe-
ciais de preço e pagamentos. 
 
Formas de Pagamento 
O pagamento pode ser realizado das seguintes formas: 

• Boleto bancário à vista; 
• Parcelamento via boleto bancário em 4 vezes sem juros (opção exclusiva para inscrição na modalidade turmas, não válido para 
a modalidade estilo rápido); 
• Depósito Bancário; 
• UOL Pagseguro 

 
Carga horária 
48 horas 
 
 
Duração do Curso 
O curso se estenderá ao longo de 12 semanas. A cada duas semanas o aluno recebe o material didático de um módulo para estudo e 
consultas ao professor. Ao término de cada módulo, o aluno responde um questionário de avaliação. 
 

Para se inscrever, visite nosso site: http://www.viasapia.com.br 
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Módulo 1 – Introdução e Conceitos Fundamentais  
• Questões Básicas de Gestão Ambiental 
• Operações logísticas na Indústria 
• Logística reversa – definições e áreas de atuação 
• O produto logístico de pós-consumo  
 
Módulo 2 – Logística Reversa e Fluxos Reversos 
• Introdução 
• Canais de Distribuição Reversos 
• Logística Reversa de Pós-Venda e de Pós-Consumo 
• Logística Reversa e Responsabilidade Empresarial 
• Inibidores das Cadeias Reversas 
• Barreiras e Oportunidades à Logística Reversa 
 
Módulo 3 – Logística Reversa de Pós-Venda 
• Introdução  
• Tipologia dos canais reversos de pós-venda  
• Organização e Objetivos Estratégicos da Logística Reversa de Pós-Venda  
• Aspectos Logísticos de Retornos de Pós-Venda  
• A Complexidade do Retorno dos Produtos  
 
Módulo 4 – Logística Reversa de Pós-Consumo 
• Introdução  
• Natureza e classificação dos bens pós-consumo 
• Tipologia dos canais reversos de pós-consumo  
• Canais de distribuição 
• Fatores de influência na implementação da logística reversa de pós-consumo  
 
Módulo 5 – Gerenciamento de Fluxos Reversos 
• Conceitos Iniciais 
• Armazenagem em Logística 
• Metodologia de Utilização do WMS Tradicional no Gerenciamento da Logística Reversa  
• Aspectos Estratégicos na Rede de Distribuição Reversa  
• Aspectos Logísticos na Rede de Distribuição Reversa  
 
Módulo 6 - Estudos de Casos em Logística Reversa 
• Supermercado de Médio Porte 
• Associação de Coleta Seletiva 
• Laminação de Vidros 
• Rede de Hipermercados 
• Recall do Volkswagen Fox 
• Alimentos Processados 
• Indústria Automobilística 
• Embalagens de Agrotóxicos 
• Big-bags 
• Fábrica de Televisões 
• Produtos Químicos e Vidrarias 
• Indústria de Alimentos 
• Baterias de Chumbo 

Conteúdo Programático 
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