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1. TEMA DA PESQUISA. 

O projeto a seguir descreve os meios pela qual o grupo buscará demonstrar a 

importância de atitudes sociais nas empresas. 

 Dentro desse contexto, o mesmo delimita um tema abrangente, que é 

Logística Reversa, no sentido de direcioná-lo a área de reutilização, cuja justificativa 

esclarece o interesse por tal setor que é um dos maiores responsáveis pelo 

direcionamento da empresa, no que diz respeito a aplicações de recursos com 

materiais reutilizáveis e demais práticas de coleta. 

 O projeto tem como foco a elaboração de um trabalho acadêmico que enfatize 

a importância da atuação responsável nas empresas e organizações e como a 

produção pode agir no sentido de reutilizar materiais ecologicamente corretos, afim 

de diminuir os impactos ambientais causados pelo inadequado descarte de produto 

utilizado. Buscaremos demonstrar, também, os benefícios trazidos por atitudes 

responsáveis e o que as mesmas podem trazer de benefícios para as empresas e 

organizações. 

 Os itens constantes nesse projeto esclarecem nosso interesse pela área 

supra citada, quais os custos da elaboração do trabalho, qual o plano de pesquisa, 

de que forma será executado e orientado. 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA DA PESQUISA. 

O tema de aplicação do estudo é a Logística Reversa, com enfoque no 

reaproveitamento óleos lubrificantes, que são altamente poluíveis. O trabalho será 

desenvolvido dentro do contexto de uma disciplina do campo de estudo das ciências 

sociais aplicadas – administração/ logística.  

O escopo de estudo prevê a análise bibliográfica e de campo no ano de 2010/ 

2011. 

 

2. OBJETIVO DA PESQUISA. 

Evidenciar os principais conceitos e métodos reutilizáveis aplicado na Lwart, 

que recorre a meios de re-refinamento de óleos lubrificantes.  
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O compromisso fundamental da Lwart é oferecer ao mercado, produtos de 

qualidade e ecologicamente corretos, através da melhoria contínua dos processos e 

serviços, mantendo um canal de comunicação com os clientes e partes 

interessadas.  

Busca o cumprimento das legislações pertinentes, envolvendo os processos 

internos e fornecedores até a prática de prevenção da poluição, especialmente os 

recursos hídricos e sólidos, através do monitoramento dos seus objetivos e metas. 

Com isso pretendemos apontar os aspectos relevantes sobre a questão da 

preservação do meio ambiente, cujos resultados apontam para a melhoria do 

desempenho ambiental da empresa. 

 

3. JUSTIFICATIVA DA PESQUISA. 

São cada vez maiores os problemas gerados por impactos ambientais, 

criando situações críticas para os recursos naturais do país. As sociedades têm um 

papel importante e expressivo no acompanhamento desses processos, participando 

intensamente de atividades que procurem mitigar ações predatórias, de atividades 

corretivas ou na elaboração de um sistema de práticas preventivas, capazes de dar 

maior qualidade de vida às populações atingidas. Os movimentos ambientais nas 

últimas décadas vêm promovendo uma conscientização em termos de preservação 

de áreas verdes.  

Desta forma nos interessamos pela empresa Lwart pela sua forma 

responsável de reutilizar óleos descartados após seu consumo, demonstrando meios 

que a empresa utiliza para diminuir os impactos ambientais causados pelo descarte 

indevido dos mesmos.   

Assim, por se tratar de um assunto em evidência e com grande relevância no 

mercado atual, uma vez que, com o estudo deste trabalho, poderemos utilizar e dar 

continuidade ás aplicações nele exposto, tanto em nossa vida acadêmica, quanto 

em nossa vida profissional. 

 

4. PROBLEMA DA PESQUISA . 

De que maneira é tratado o descarte do óleo lubrificante para seu  

refinamento, assim como os resíduos gerados neste processo? É possível garantir 

que de fato não gerará danos ao meio ambiente e a sociedade?  



 6 

  

5. HIPÓTESE NA PESQUISA. 

Se é possível perceber e fato demonstrar que a empresa exerce este 

processo de Logística Reversa nos óleos lubrificantes e seus resíduos, pelo simples 

fato de agir de maneira sustentável, e com responsabilidade social, ou exerce este 

processo para cumprir com leis/normas estipuladas pelo governo. 

 

6. UNIVERSO DA PESQUISA. 

 A pesquisa refere-se ao reaproveitamento ecologicamente correto, aplicado 

na empresa Lwart, no qual o re-refinamento de óleo tem sido objeto principal desta 

pesquisa, pois abrange os diversos meios que se pode reutilizar sem afetar o meio 

ambiente, entre eles o aplicado no sujeito, no caso a empresa Lwart. 

 

7. METODOLOGIA DA PESQUISA.  

 Os métodos e técnicas que serão utilizados para a elaboração do trabalho 

são: 

• Pesquisa de campo; 

• Pesquisa bibliográfica; 

 

A princípio pretendemos efetuar uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto 

abordando suas teorias e meios de aplicação na área de Gestão Ambiental e 

Logística Reversa. A partir daí coletaremos dados sobre a empresa Lwart, para fins 

de visita de campo e entrevista, pois acreditamos que conhecendo a empresa, 

melhores serão nossas abordagens junto a nossa fonte, tornando mais eficaz a 

comparação entre a fundamentação teórica e a atuação na prática. 

 

8. CRONOGRAMA DA PESQUISA.  

 Tendo em vista a pretensão de elaboração de três capítulos, nosso 

cronograma seguirá um sistema de elaboração de pesquisa em dois dias da 

semana, sendo eles, terça e quinta, tendo uma orientação presencial por semana 

em todas as sextas e as demais por troca de e-mails. 
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 A elaboração do 1º capítulo dá-se á partir do dia 05/10 com entrega 

programada para 23/11. O 2º capítulo terá seu início em 24/11 com entrega 

programada para 08/02/2011. Por fim, nosso 3º capítulo terá seu início em 

09/02/2011 com entrega programada para 05/04/2011 já com introdução e 

conclusão. 

 Concluída esta etapa de elaboração do trabalho escrito, da data de 

01/04/2011 á 25/04/2011 dá-se a elaboração da apresentação para a banca 

examinadora. 

A entrega da versão final, já com os ajustes sugeridos pelo professor 

orientador, será no dia 31/05/2011. 

 

9. ORÇAMENTO DA PESQUISA. 

 

 Segue nossa previsão de orçamento somando todos os custos dos cinco 

integrantes. 

• R$ 1.000,00 – combustível; 

• R$ 400,00 – impressora laser PB; 

• R$ 100,00 – recarga de toner da impressora; 

• R$ 30,00 – 1.500 folhas de sulfite; 

• R$ 500,00 – alimentação; 

• R$ 500,00 – custos adicionais; 
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