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RESUMO 
 
 

Todos os anos, principalmente nos meses que antecedem o inverno, são realizadas 
diversas campanhas de arrecadação de roupas para serem destinadas às pessoas 
que vivem em condições vulneráveis. A forma de arrecadação geralmente é feita de 
forma simplificada, onde são espalhadas caixas de coleta pela cidade e as pessoas 
descartam nestes locais as roupas que não utilizam mais. Desta maneira, as 
equipes que realizam as entregas de agasalhos aos necessitados precisam dedicar 
tempo na separação e seleção destes donativos. Diante desta realidade, buscou-se 
desenvolver um projeto de pesquisa e extensão concomitante ao curso de pós-
graduação em Logística da Faculdade SENAC, com o objetivo de realizar uma ação 
diferenciada de arrecadação de roupas de inverno, desenvolvendo no doador a 
correta consciência para o ato da doação. O projeto conquistou expressivo espaço 
nos mais diversos meios de comunicação e teve a oportunidade de disseminar o 
modo correto de doação, quais peças são necessárias e quais não têm serventia 
caso sejam doadas. Também apresenta benefícios ambientais ao disseminar o 
conceito da logística reversa, incentivando a população a colocá-lo em prática nesta 
e em outras ações. O projeto também visou movimentar financeiramente o comércio 
do local onde foi realizado em contrapartida ao espaço cedido, atraindo pessoas 
que, após fazerem suas doações, também poderão consumir.  
 

Palavras-chave: Logística Reversa. Logística Humanitária. Doações. Roupas.  
Comércio. Sociedade.  
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 1 INTRODUÇÃO  

 

É importante destacar e divulgar que existe um fluxo reverso na cadeia 

produtiva de bens, que vai do ponto de consumo até o ponto onde os produtos 

tiveram seu início de produção ou comercialização. (NOGUEIRA, 2012).  

Este fluxo reverso se faz necessário, pois atualmente os produtos possuem 

um ciclo de vida muito curto, além do aumento do uso de produtos descartáveis, que 

geram uma quantia muito grande de descarte que nem sempre recebe um destino 

correto. (LEITE, 2009). A necessidade de ações que disseminem este conhecimento 

é evidente. Portanto, ações sociais aliadas ao planejamento, avaliação, 

administração de recursos, incorporadas a estratégias de desenvolvimento e 

motivação de pessoas geram bons resultados e impactos nas mudanças das 

práticas atuais. (VOLTOLINI, 2011). 

Para que existam engajamento e participação das pessoas, estas ações 

precisam ser simples. Ser “simples é aquilo que não apresenta dificuldade de 

compreensão”, segundo Duailibi e Simonsen Junior (2009, p.39). Estes autores 

(2009, p. 52) também afirmam que “quando um pequeno número de pessoas 

começa a se comportar de maneira diferente, esse comportamento pode inspirar 

outros até um ponto de equilíbrio, provocando uma grande mudança na sociedade”. 

 

1.1 Caracterização do problema 

 

Desenvolver uma ação de pesquisa e extensão ao curso de pós-graduação 

em Logística de forma simples, ao mesmo tempo inovadora, que engaje e motive as 

pessoas a se comportarem de forma diferente inspirando as demais, realizando o 

fluxo reverso de bens de consumo e ainda ajudar pessoas mais necessitadas. 

 

1.2. Objetivo geral  

 

Realizar uma ação social diferenciada de arrecadação de roupas de inverno, 

desenvolvendo no doador a correta sensibilização para o ato da doação, utilizando 

os princípios de Logística Reversa e dando destino ao que for arrecadado conforme 

os fundamentos da Logística Humanitária. 
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1.2.1 Objetivos específicos 

 

a) Fomentar o comércio e os negócios do local do evento. 

b) Inserir um novo conceito e formato para doações de roupas e demais donativos. 

c) Reduzir o tempo de triagem dos voluntários da Cruz Vermelha, arrecadando 

doações em boas condições de uso e de forma organizada.  

 

1.2.2 Metas 

 

Realizar um evento inovador, social e ambientalmente correto para a 

arrecadação de donativos na cidade de Criciúma/SC; incentivar o doador a realizar o 

descarte correto, obtendo assim, um número expressivo de peças em boas 

condições de uso que serão entregues à Cruz Vermelha de Criciúma/SC, já 

classificadas e separadas por tipo e gênero.   

 

1.3 Justificativa  

  

As doações arrecadadas em campanhas do agasalho por entidades 

beneficentes precisam passar, antes de serem entregues às comunidades carentes, 

por uma triagem, em que são separadas por tipo, gênero e condições de uso.  

Esta atividade de classificação das peças prejudica a ação rápida da chegada 

da ajuda humanitária, pois é perdido muito tempo realizando-se a triagem do que é 

possível ser utilizado pelas pessoas carentes. Os autores do projeto visitaram o 

pavilhão de triagem da Cruz Vermelha de Criciúma/SC e perceberam visualmente 

essa dificuldade (Figura 1). 
 

Figura 1 – Local de triagem da Cruz Vermelha de Criciúma/SC 

  
Fonte: Os autores (2015) 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A logística está ocorrendo em todo o mundo, “24 horas por dia, 7 dias por 

semana, durante 52 semanas por ano. O objetivo da logística é tornar disponíveis 

produtos e serviços no local onde são necessários e no momento em que são 

desejados”. É impossível imaginar a prática de qualquer atividade de produção, 

distribuição ou marketing sem o apoio logístico. (BOWERSOX; CLOSS, 2004, p. 19).  

Para Nogueira (2012, p.5), “podemos então dizer que a logística é um 

processo que faz parte da vida de todos nós e que possui condições para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas quando bem praticada”. 

As empresas que possuem um bom gerenciamento de seus processos 

logísticos se diferenciam no mercado, oferecendo, por exemplo, uma entrega mais 

rápida ou um produto com melhor custo ao cliente, isso gera as organizações 

importantes vantagens competitivas. (POZO, 2007). 

 

2.1 Logística reversa  

  

 A logística, na prática geral, é um fluxo de atividades, desde o início com a 

geração de uma necessidade por um cliente, até sua entrega no ponto final. Mas 

segundo Nogueira (2012, p. 80), “é importante ressaltar que existe um fluxo reverso, 

do ponto de consumo até o ponto onde esse produto teve seu início de produção”.  

 O fluxo reverso, denominado Logística Reversa, ainda é um assunto pouco 

debatido nas empresas, mas vem sendo cada vez mais discutido com o propósito de 

gerar um ganho sustentável, visto que os clientes valorizam empresas que possuem 

políticas de retorno de materiais. (NOGUEIRA, 2012).  

Leite (2003) apud Hara (2008, p.91), define a logística reversa empresarial 

como:  

 

A área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as 
informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda 
e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos 
canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas 
naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, 
entre outros.   
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Leite (2009, p.20), explica que “a logística reversa de pós-consumo deverá 

planejar, operar e controlar o fluxo de retorno dos produtos de pós-consumo, 

classificados, em função de seu estado de vida e origem, em “em condições de uso”, 

“fim de vida útil” e “resíduos industriais””.  

 

Denominamos logística reversa de pós-consumo a área de atuação da 
logística reversa que equaciona e operacionaliza igualmente o fluxo físico e 
as informações correspondentes de bens de pós-consumo descartados pela 
sociedade em geral, que retornam ao ciclo de negócios ou ao ciclo 
produtivo por meio dos canais de distribuição reversos específicos. Esses 
produtos de pós-consumo poderão se originar de bens duráveis ou 
descartáveis e fluir por canais reversos de reuso, remanufatura ou 
reciclagem até a destinação final. (LEITE, 2009, p. 20). 

 

A correta gestão da cadeia de suprimentos também deve dar atenção ao meio 

ambiente que já é afetado muitas vezes na extração de matérias-primas e ainda 

tende a receber o produto ao final do consumo. A preocupação ecológica deve fazer 

parte dos processos produtivos, desta forma, quando um bem é produzido, a 

empresa já deve ter planejado um canal de logística reversa, a fim de dar um destino 

correto aos materiais utilizados em sua produção. (BERTAGLIA, 2009).  

 

 2.2 Logística Humanitária 

 

Segundo Aires (2013), “a logística humanitária é um ramo da logística 

responsável pela estruturação e execução de um plano de apoio para regiões 

afetadas por desastres naturais, ou danos causados pelo homem”.  

 

A principal diferença desse ramo da logística em relação dos demais é a 
ausência de interesses comerciais ou mercadológicos, e sim a minimização 
do sofrimento humano nas regiões afetadas. Por todo o mundo existem 
diversas entidades destinadas à logística humanitária, em geral elas não 
possuem fins lucrativos e funcionam com o intuito de prestar assistência e 
solidariedade à regiões que passam por calamidades sejam elas 
temporárias ou permanentes. (AIRES, 2013). 

 

O conceito de logística humanitária foi desenvolvido e aplicado principalmente 

em países da Europa e nos Estados Unidos, sendo ainda recente no Brasil.  

Este conceito foi desenvolvido a partir dos principais objetivos da logística que 

são o de vencer o tempo e a distância na movimentação de materiais, e tem como 

propósito salvar vidas e amenizar a angústia de pessoas vulneráveis, fazendo com 
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que o auxilio chegue ao seu destino de maneira correta e em tempo oportuno. É 

utilizada desde os desastres mais graves, como em terremotos e tsunamis; como em 

situações mais corriqueiras como em inundações em tempo de chuva. (NOGUEIRA, 

2010). Abreu (2015, p.55), salienta que “as doações, ao contrário do que se possa 

imaginar, constituem importante gargalo na cadeia de suprimento. Isso se deve a: 

desorganização da coleta, coleta de itens desnecessários e erros na triagem”. 

 

2.3 Ideias sustentáveis e inovadoras  

 

O perfil do gestor atual deve compreender o desenvolvimento de ideias 

sustentáveis e inovadoras, que articuladas com os recursos necessários, solucionam 

desafios sociais e ambientais, e que além de gerar valor para seus negócios, se 

responsabilizam pelo desenvolvimento das comunidades aonde atuam. 

(VOLTOLINI, 2011). 

O processo de inovação criativa, segundo Duailibi e Simonsen Junior (2009, 

p.32), “surge de uma situação não satisfeita e evolui ao longo de linhas de tensão na 

busca de uma harmonia perdida ou idealizada”. Os autores ressaltam ainda que 

“como vivemos em uma era paradoxal, é bem possível que sejamos obrigados a 

viver eternamente em modo criativo”, buscando recursos com parcerias de modo 

que todos os envolvidos em um projeto tenham resultados positivos.  

 

2.3.1 O conceito “A Loja Vazia” 

 

Criada pela agencia de publicidade Loducca, “A Loja Vazia” tem uma ideia 

simples, mas brilhante: Uma loja onde, ao invés de comprar, as pessoas podem 

adicionar roupas nas prateleiras vazias.  

Como parte da Campanha do Agasalho, realizada todos os anos pelo Fundo 

Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, o projeto “A Loja Vazia” aconteceu 

em um shopping da capital paulista pela primeira vez no mês de abril de 2013. O 

projeto foi disponibilizado sob uma licença Creative Commons (permite que outros 

acessem, distribuam ou até reconfigurem sua obra, contribuindo substancialmente 

para a sua difusão), com a planta baixa e linguagem visual da iniciativa disponível 

para quem quiser copiar e repetir a boa ação. (MERIGO, 2013).  
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3 DESENVOLVIMENTO  

 

Este projeto teve início com uma reflexão na aula da Pós-graduação em 

Logística do SENAC, e foi colocado em prática como uma ação de extensão para 

agregar valor à formação dos alunos envolvidos, contribuir com o desenvolvimento 

das organizações e da sociedade gerando uma possibilidade de negócio ao SENAC 

que envolverá demais alunos nas próximas edições.  

Após diversas pesquisas, o projeto foi denominado “A Loja Reversa” - uma 

loja que fará o fluxo contrário do comércio. O cliente irá até a loja para doar uma 

peça de roupa e não para adquirir algo. Além disso, poderá deixar uma mensagem 

nas etiquetas que serão colocadas nas roupas doadas, gerando interatividade.  

 

3.1 Métodos e procedimentos  

 

Após o desenvolvimento da ideia e a elaboração do projeto de pesquisa, os 

autores iniciaram a busca de um local para a realização do evento. A primeira busca 

de local foi bem audaciosa: o maior shopping da cidade, o Criciúma Shopping. 

A reunião com a coordenadora de marketing do Criciúma Shopping aconteceu 

em 28 de janeiro de 2015. O projeto foi prontamente aceito e teve sua data de 

realização marcada para o período de 20 a 24 de maio de 2015. O local do shopping 

disponibilizado foi o hall central, o local de maior destaque do estabelecimento.  

 

3.1.1 Busca de patrocinadores 

 

Para a realização do evento, com uma boa visibilidade e envolvimento do 

público, diversos apoios seriam necessários, tais como: 

a) Uma agência de publicidade – desenvolvimento da campanha. 

b) Um arquiteto – projeto do espaço da loja. 

c) Uma empresa de decoração – execução do que for projetado.  

d) Uma estamparia – elaboração das camisetas.  

e) Uma gráfica – adesivos e etiquetas.  

 

Diante das necessidades levantadas, deu-se início à busca por 

patrocinadores e pessoas que pudessem ajudar na viabilidade do projeto.  
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3.1.2 Ações de divulgação e conscientização 

 

Os autores do projeto realizaram visitas para a divulgação do projeto três 

semanas antes da realização da ação, nos canais de imprensa da cidade, além do 

envio de divulgação via e-mail para os jornalistas e formadores de opinião da região. 

Estas visitas tiveram um retorno de mídia espontânea bastante positivo. A clippagem 

de divulgação pode ser apreciada no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – A Loja Reversa na mídia 

DATA 
TIPO DE 
CANAL 

CANAL 

28/04/15 Jornal Impresso Diário de Notícias – Colunista Carol Bortot 
08/05/15 Jornal Impresso A Tribuna – Colunista Dani Niero 
08/05/15 Jornal Impresso A Tribuna – Matéria explicativa 
12/05/15 Portal online Engeplus – Matéria explicativa 
12/05/15 Portal online Criciúma Shopping – Newsletter 
13/05/15 Jornal Impresso Diário de Notícias – Matéria explicativa 

15/05/15 Rádio FM 
Rádio Atlântida – Iniciou a vinculação de um comercial 
gratuito de 15 segundos cada, que foi reproduzido duas 
vezes ao dia, até a data do evento.  

19/05/15 Jornal Impresso Diário de Notícias – Colunista Carol Bortot 
19/05/15 Jornal Impresso Jornal da Manhã - Matéria explicativa 
19/05/15 Rádio AM Rádio Eldorado - entrevista ao vivo 
20/05/15 Jornal Impresso Jornal da Manhã – Colunista Juan Garcia 
20/05/15 Rádio FM Rádio Som Maior - entrevista ao vivo 
21/05/15 TV Aberta TV Primavera – gravação para o Jornal Informe Região.  

21/05/15 TV Aberta 
RBS TV – entrevista ao vivo para o programa Jornal do 
Almoço local durante 3 minutos.  

22/05/15 TV Aberta 
RBS TV – chamada ao vivo no programa Bom dia SC para 
todo o estado. 

23/05/15 Rádio AM Rádio Difusora 910 – entrevista ao vivo 
01/06/15 Jornal Impresso Diário de Notícias – entrega das doações  
15/06/15 Jornal Impresso A Tribuna – entrega das doações 

Fonte: Clipagem dos autores (2015) 
 

As oportunidades de mídia espontânea gratuita foram utilizadas para 

divulgação de como o evento funcionaria, conscientizando as pessoas a realizarem 

boas doações e disseminando o conceito da Logística Reversa.  

Também foram utilizadas as redes sociais, criando uma Fan Page (Facebook) 

www.facebook.com/alojareversa e um perfil no Instagram https://instagram.com/alojareversa/, 

onde se pôde realizar a cobertura fotográfica em tempo real do evento.  

O retorno em mídia espontânea foi muito positivo para a Faculdade SENAC e 

para o Criciúma Shopping, que aproveitaram para divulgar outras ações.  

http://www.facebook.com/alojareversa
https://instagram.com/alojareversa/
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3.2 Resultados obtidos 

 

A Loja Reversa esteve com suas portas abertas de 21 a 24 de maio de 2015, 

no Criciúma Shopping proporcionado o desenvolvimento profissional e pessoal dos 

alunos envolvidos, atingindo o objetivo da disseminação do conceito de Logística 

Reversa, que resultou em grandes debates sobre a preocupação ambiental.  

A campanha de marketing (Figura 2) desenvolvida pela Agência Tridez gerou 

curiosidade e interação com o público ao realizar a pergunta: “Já entrou em uma loja 

para deixar roupas?”. Os materiais gráficos foram distribuídos e publicados em 

diversos locais para atingir uma grande quantidade de público antes do evento. 

 

Figura 2 – Folder de divulgação da Loja Reversa 

 
Fonte: Agência Tridez (2015) 

 

Na noite do dia 20 de maio de 2015, foi realizado um coquetel de lançamento 

para a imprensa, patrocinadores e colaboradores do projeto A Loja Reversa. O 

evento teve a participação da equipe de voluntários da Cruz Vermelha de 

Criciúma/SC (Figura 3), dando maior credibilidade à ação social realizada. 
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Figura 3 – Abertura da ação A Loja Reversa 

 
Fonte: Maycol Cardoso (2015) 

 

O evento de abertura também contou com a participação de blogueiros de 

moda, conselheiros do SENAC, empresários, colaboradores do Criciúma Shopping e 

colaboradores do SENAC. As demais fotos podem ser visualizadas no site de 

coberturas fotográficas Tudo Eh Festa no link: http://senac.sc/v61UVL. 

Na manhã do primeiro dia do evento (21/05/15), aconteceu uma entrevista ao 

vivo pela RBS TV para o programa Jornal do Almoço (http://senac.sc/jMIiK9) e 

também a gravação de uma entrevista para a TV Primavera (canal local).  

 

Figura 4 – Entrevista para a RBS TV e TV Primavera 

  
Fonte: Os autores (2015) 

 

A participação nas entrevistas (Figura 4) gerou muito aprendizado aos alunos 

do projeto, que foram desafiados a participar pela primeira vez de um programa ao 

vivo de televisão, e proporcionaram imediato retorno de público ao evento. 

http://senac.sc/v61UVL
http://senac.sc/jMIiK9
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A proposta foi bem aceita e os clientes da Loja Reversa traziam sacolas 

recheadas de doações - e principalmente carinho. Ao chegarem à loja, as sacolas 

eram abertas sobre uma mesa que continha etiquetas, fitas e canetas para que o 

doador pudesse interagir com a ação. Assim, as peças eram dobradas, etiquetadas, 

classificadas e colocadas em seus devidos lugares. Ao final era feito um registro 

fotográfico com uma plaquinha da campanha. (Figura 5).  

 

Figura 5 – Organização das peças recebidas 

   
Fonte: Maycol Cardoso (2015) 

 

As roupas doadas recebiam ainda o carinho de seus doadores que deixavam 

lindas mensagens nas etiquetas que foram fixadas nas roupas (Figura 6).  

 

Figura 6 – Etiquetas elaboradas pelos doadores 

    
Fonte: Os autores (2015) 

 

Esta interação foi muito prestigiada pelos doadores e até as crianças não 

alfabetizadas deixaram recados em forma de desenhos.  

Além de boas doações, os clientes traziam lindas histórias que deixavam os 

autores do projeto emocionados e com a certeza de estarem realizando uma ação 
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muito positiva na vida das pessoas. Foram necessários muitos esclarecimentos 

sobre A Loja Reversa durante o período de realização. Nos primeiros dias, as 

pessoas não entendiam o motivo de os manequins estarem sem roupa e mais 

próximo ao final do evento, após os manequins serem vestidos por looks compostos 

por alunas do curso e consultoria em moda, as pessoas até queriam comprar o que 

estava em exposição.  

Este contato com o público foi importante para a continuidade da divulgação 

da ação, dos conceitos da logística reversa e da doação consciente. Muitas pessoas 

retornaram com doações nos outros dias. O resultado após os quatro dias de 

funcionamento da Loja Reversa foi a arrecadação de aproximadamente 1.500 peças 

de roupas em ótimo estado de conservação. Também foram recebidos sapatos, 

brinquedos e cobertores que, mesmo não sendo a proposta do evento, foram 

catalogados e destinados às doações.  

Ao final do evento, a Loja Reversa estava completamente cheia de doações, 

sendo necessária a ajuda da Polícia Civil, da Guarda Municipal e de voluntários em 

três carros para o deslocamento das doações até o centro de triagem da Cruz 

Vermelha de Criciúma/SC.  

Os autores do projeto ainda tiveram a oportunidade acompanhar a equipe de 

voluntário da Cruz Vermelha de Criciúma/SC em duas ações de entregas de 

agasalhos (Figura 7), registrando a entrega das doações às pessoas necessitas. 

A participação nas entregas dos donativos deu a certeza que uma ideia 

simples, planejada com antecedência e bem articulada com parceiros que também 

querem levar ao próximo um pouco de carinho, dá certo e pode ser realizada, 

gerando benefícios para todos os envolvidos no processo.  

 
Figura 7 – Doações nos Bairros Tereza Cristina e São Sebastião – Criciúma/SC 
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Fonte: Os autores (2015) 

 

O projeto, por ter tido sua proposta bem aceita pela comunidade, fará parte do 

calendário oficial de eventos do Criciúma Shopping e acontecerá anualmente em 

duas datas com a parceria Faculdade SENAC que envolverá alunos de moda e 

gestão, na organização das próximas edições. 

 

3.3 Cronograma de atuação 

 

A ideia para a realização da Loja Reversa surgiu no final de novembro de 

2014 e logo em seguida começou a ser planejada. Os prazos determinados para a 

implementação da Loja Reversa estão descritos a seguir (Quadro 2) e foram 

integralmente cumpridos desde o seu planejamento.  

 

Quadro 2 – Cronograma de implantação da Loja Reversa 

ETAPAS 
2014 2015 

DEZ JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL 

1. Desenvolvimento da ideia e estudo bibliográfico  X        

2. Reunião com a administração do Criciúma 
Shopping e definição da data do evento  

 X       

3. Reunião com a Cruz Vermelha    X      

4. Busca de patrocinadores (agência de 
publicidade, arquiteta, empresa de eventos, 
estamparia entre outros)  

  X X X    

5. Divulgação do evento em diversas mídias      X X   

6. Realização do evento de 20 a 24 de maio de 
2015 

     X   

7. Entrega das doações recebidas aos 
necessitados  

      X  

8. Reunião com a administração do Criciúma 
Shopping para definição de novas edições da Loja 
Reversa  

       X 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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 No início do mês de julho de 2015, os autores do projeto estiveram reunidos 

com a coordenadora de marketing do Criciúma Shopping e ficou definida a data para 

a próxima edição que terá como objetivo arrecadar brinquedos para a campanha de 

Natal da Cruz Vermelha. A próxima ação acontecerá de 8 a 13 de dezembro de 

2015 e se chamará: A LOJA REVERSA KIDS (Figura 8). 

 

Figura 8 – Folder de divulgação da Loja Reversa KIDS 

 
Fonte: Agência Tridez (2015) 

 

3.4 Plano Financeiro  

 

Para a realização da ação social denominada A Loja Reversa foi necessária a 

captação de patrocinadores que possibilitaram a realização do evento com um baixo 

investimento. Apresentam-se os custos para a realização do projeto (Quadro 3):  

 

Quadro 3 – Plano financeiro do projeto 

Materiais Valor (R$) 

1 – Estrutura da Loja Reversa com decoração  
Patrocinada pela Floricultura Lírio do Vale  

2 – Desenvolvimento da campanha de marketing  
Patrocinada pela Agência de Publicidade Tridez 

3 – Camisetas personalizadas  Patrocinadas pela Estamparia D’Porto 
4 – Projeto Arquitetônico  Patrocinado pela Arquiteta Daniele Burato 

5 – Banner e cartazes de divulgação  Patrocinados pelo Criciúma Shopping  

6 – Adesivos “Eu participei”  Patrocinados pela empresa Delta Print 

7 – Confecção do letreiro da loja Patrocinado pela empresa Pitylica Moda Animal  

8 – Material para o letreiro da loja R$ 20,00 

9 – Etiquetas personalizadas para as roupas R$ 60,00 

10 – Placas para registro fotográfico R$ 20,00 

11 – Máquina e fita pra colocação das etiquetas R$ 40,00 

VALOR TOTAL INVESTIDO R$ 140,00 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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4 CONCLUSÃO 

 

 A realização da ação social A Loja Reversa veio ao encontro de um problema 

enfrentado pelos voluntários da Cruz Vermelha na classificação dos donativos 

arrecadados na Campanha do Agasalho. Além disso, foi uma grande ação realizada 

pelos alunos da Faculdade Senac e pelo Criciúma Shopping, que, além do serviço 

prestado à comunidade, ainda tiveram a oportunidade de utilizar o espaço gerado 

pela mídia espontânea para divulgar seus produtos e serviços, transformado a ação 

em um negócio para ambas as instituições.  

 Os estudos teóricos realizados para o desenvolvimento deste projeto 

mostraram a importância dos processos relacionados à logística reversa, que 

precisam ser disseminados e colocados em prática para a preservação do meio 

ambiente. Quanto à logística humanitária, foi possível perceber que ainda existem 

poucos estudos no Brasil, reforçando a importância deste projeto.  

 O desenvolvimento deste projeto proporcionou muito aprendizado aos alunos 

envolvidos, oportunizando o contato com diversos gestores, jornalistas, radialistas e 

repórteres de televisão, que foram desafiados e necessitaram desenvolver 

habilidades nunca praticadas; também foram agraciados com muita satisfação 

pessoal, ao perceber que um projeto de sala de aula pôde em um curto período de 

tempo gerar tantos contatos pessoais e conhecer tantas histórias dos participantes 

que foram até A Loja Reversa realizar doações. 

 Algumas melhorias serão adaptadas nas próximas edições, como um contato 

maior com os lojistas do Criciúma Shopping, para uma possível parceria em troca de 

benefícios aos doadores. Essas melhorias já serão colocadas em práticas na edição 

da Loja Reversa KIDS que acontecerá em dezembro de 2015. 

Almeja-se que este projeto perpetue, se dissemine e que vire uma prática 

local, facilitando continuadamente o trabalho de classificação de donativos que 

serão entregues às pessoas necessitadas. Espera-se também conscientizar os 

doadores de que quem irá receber as doações têm necessidades urgentes, e que 

nem sempre é possível lavar as roupas antes de serem utilizadas. Por fim, acredita-

se que este projeto possa ser colocado em prática em outras cidades e que a marca 

A Loja Reversa possa gerar benefícios para os empresários parceiros das ações e 

para a sociedade em geral.    
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