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Por Rafael Borges

Identificar as melhores práticas para o 
processo de conversão nem sempre é 
uma tarefa fácil. Em pleno advento das 
altas tecnologias, a substituição do ser 
humano por máquinas e equipamen-
tos, e novas concepções produtivas 
agregadas e sustentadas pelos pila-
res da indústria 4.0, fortalecer a ideia 
de um “ideal produtivo” requer foco, 
conhecimento aplicado e posiciona-
mento dinâmico no mercado em que 
se atua. 

Máquinas flexográficas possuem um 
papel determinante na configuração 
dos ideais produtivos por serem o foco 
convergente de todos os esforços feitos 
antes e depois do processo de conver-
são. Uma vez compreendido que o chão 
de fábrica é o palco central das opera-
ções de uma empresa, e o equipamen-
to flexográfico é para onde os holofo-
tes estão direcionados, conseguiremos 
formular a seguinte pergunta: Como 
criar o ideal produtivo selecionando as 
tecnologias corretas para o processo de 
conversão?

Podemos iniciar a resposta a esta per-
gunta, formulando questões analíticas, 
que irão direcionar o foco para as toma-
das de decisões sobre o equipamento:

• Atualidade tecnológica
• Opcionais disponíveis na versão esco-
lhida 
• Modelo (Modular, tambor central etc.)
• Número de cores
• Potencial de se trabalhar em um am-
biente de produção híbrido
• Operacionalidade e Segurança

Um planejamento inadequado, alinhado 
com a falta de preparação da infraestru-
tura tecnológica de conversão, poderá 
gerar instabilidade na gestão de máqui-
nas e pessoas, alta rotatividade, além de 
diminuir a produtividade da empresa 
reduzindo a capacidade no atingimento 
das metas idealizadas.

Comprar um equipamento sem prévio 
planejamento, estudo de mercado ou 
conhecimento prévio do segmento que 
se pretende entrar, será uma atitude 
amadora na qual a sorte, será o maior ati-
vo desta ação. A seguir, alguns critérios 
para dimensionar e orientar, as tomadas 
de decisões na escolha de máquinas e 
equipamentos:

Discuta sobre a tecnologia na qual foi 
baseado o equipamento com sua equi-
pe. Mantenha-se atualizado sobre as 
tendências tecnológicas para não fazer 
a aquisição de sistemas obsoletos de 
conversão Pesquise a popularidade da 
máquina ou equipamento; isso pode 
ser um forte índice em relação a acei-
tabilidade da empresa fabricante no 
mercado. Mantenha a comunicação 
com formadores técnicos de opiniões 
e especialistas do segmento Avalie seu 
fluxo de caixa e verifique se tal aquisi-
ção não irá comprometer sua saúde fi-
nanceira. Faça uma descrição detalhada 
de tudo que você está comprando (o 
pedido de compra deve conter nestas 
informações detalhadas) e não esque-
ça de verificar as garantias de entrega, 
cumprimento dos prazos da entrega do 
produto e treinamentos.

Um dos fatores predominantes para a 
vantagem competitiva no seguimento 
Flexográfico de banda média/estreita é 
a escolha correta da tecnologia de im-
pressão. Se o ideal produtivo está sendo 
construído com base na capacidade de 
conversão da unidade fabril, uma esco-
lha errada pode ser o detonador de uma 
sequência de fatores negativos. 

Todo ideal produtivo dependerá da 
capacidade da integração da indús-
tria com os elementos tecnológicos e 
humanos existente no processo fabril. 
Hoje, existem muitas opções para a 
compra de máquinas, porém, a pergun-
ta não deve ser focada em “qual modelo 
eu devo comprar” e sim, qual o tama-
nho do meu mercado e o que eu preci-
so para atendê-lo. 

Máquinas flexográficas: A importância da escolha 
correta de tecnologias para conversão, como fator 
decisivo na formação do ideal produtivo
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FLEXO & LABELS

Antiaderente
Caracteristicas do produto
Redução significativa de paradas de impressão para limpeza e manutenção, diminuição de riscos de danos pelo operador,
armazenamento mais fácil, dura mais tempo, redução na estática e pode ser reaplicado em matrizes sólidas.

SOLUCAO DEFINITIVA

Materiais Processados
Filmes - Papéis - Papéis laminados - Não-tecidos - Espumas VHB - Medipore - Adesivos de alta aderência
Estoques de etiquetas de pneus - Estoques de filmes com adesivos de alta gramatura
Adesivos de transferência expostos - Peças Fabricadas

ABIEA recebe associados e parceiros na Flexo & Labels
Durante os três dias de Flexo & Labels (19 a 21 
de março, no Pro Magno Centro de Eventos) 
a ABIEA recebeu em seu stand associados, 
parceiros e profissionais do setor interessa-
dos em conhecer mais sobre a associação, 
suas atividades e benefícios de se associar.

“Foi um marco. A Flexo & Labels reuniu os 
principais players do mercado e, para a 
ABIEA, foi uma oportunidade de conversar 
com profissionais do setor de rótulos e eti-
quetas e mostrar nosso trabalho e ativida-
des”, disse Elvio Filho, presidente da ABIEA.

Além do stand na feira, a ABIEA também 
expôs totens com os trabalhos finalistas do 
6º Prêmio ABIEA, cuja premiação aconteceu 
no dia 20 de março, durante a Flexo & Labels 
(veja caderno especial esta edição). 

http://mlc.com.br
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NOTÍCIAS

A MLC ROTOMETRICS inaugurou sua 
nova fábrica no último dia 20 de março. 
A infraestrutura do novo prédio, sediado 
em Guarulhos, conta com unidade ad-
ministrativa, de logística e fabril, em uma 

MLC ROTOMETRICS inaugura  
sua nova fábrica em Guarulhos

Reinaflex tem vários destaques na Flexo & Labels 2019

área total de 3000 m2. Segundo Manoel 
Lopes Correa, diretor executivo da MLC 
ROTOMETRICS, o objetivo é o de ampliar 
a capacidade de fabricação de facas fle-
xíveis para aplicações flexográficas de 

cerca de 70 unidades para 200 unidades/
dia para atender todo território nacional 
e também o mercado sul-americano.

Na unidade, serão produzidas facas flexí-
veis para corte de rótulos, etiquetas au-
toadesivas, corte de envelopes e outros 
produzidas com tecnologia de precisão e 
de acordo com a necessidade do cliente.

Mais de 200 clientes e parceiros estiveram 
presentes ao evento de inauguração, que 
também teve a presença de executivos 
internacionais: o CEO da empresa Robert 
Spiller, o vice-presidente para América 
Latina Sr. Markus Marfurt, e Jorge Suarez, 
gerente da RotoMetrics para a região. 
Além de Manoel Lopes Correia, também 
representou a MLC ROTOMETRICS o vice-
-diretor Robson Lopes de Paula.

A Reinaflex participou da Flexo & Labels 
com várias novidades. Entre os desta-
ques estiveram as máquinas de tambor 
central modelo Taurus - sendo uma RNF 
320/6 cores + UV LED e outra - RNF 350/8 
cores + 1UV LED - rodando respectiva-
mente com BOPP adesivado e BOPP 
pérola sem adesivo com tintas a base 
de água Mega Premium da Nathalgraf e 
verniz UV LED. Foi ainda aplicado o Cast 
Cure. O equipamento possui velocidade 
de 70 metros por minuto.

http://www.iquattro.com.br


O mercado de rótulos e etiquetas conhece 
os melhores trabalhos de 2018

No dia 20 de março, o mercado de rótulos e etiquetas reuniu-se no Auditório do Pro 
Magno Centro de Eventos para a cerimônia de entrega do 6º Prêmio ABIEA - Prêmio 
Brasileiro de Excelência em Rótulos e Etiquetas Adesivas. O evento, que aconteceu 
juntamente com a Flexo & Labels 2019, reconheceu os vencedores das 13 categorias 
da premiação deste ano. 

“Novamente, temos o orgulho de premiar os melhores trabalhos desenvolvidos ao 
longo de 2018 nos segmentos de rótulos e etiquetas. É uma forma de reconhecer a 
alta qualidade de nossas empresas e incentivar a melhoria contínua de nosso mer-
cado”, disse Elvio Filho, presidente da ABIEA. 

6O PRÊMIO ABIEA

6º Prêmio ABIEA 
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Elvio também destacou a importância de as empresas participarem do Prêmio 
ABIEA. “Sem dúvidas, é uma vitrine muito importante para o que se realiza de me-
lhor no Brasil em termos de produção e impressão de rótulos e etiquetas. E, quando 
digo isso, não me refiro somente aos vencedores ou finalistas, mas todos que par-
ticiparam da premiação. Tivemos trabalhos excelentes, que ilustram uma vez mais 
o patamar avançado que o mercado brasileiro se encontra quando o assunto é 
inovação e qualidade na produção label”, afirmou. 



Categorias
O 6º Prêmio ABIEA reconheceu 13 vencedores das respectivas categorias abertas para este ano. Abaixo, confira a lista de vencedores 
e os respectivos produtos premiados. 

Printek Etiquetas e Rótulos (categoria Bebidas / trabalho: rótulo Dry Cat Gin)

Rototek (categoria Produtos Alimentícios / trabalho: Rótulo filé suíno)

Damver Adesivos (categoria Industrial / trabalho: Etiqueta Duracell Livre de Manutenção) [À esquerda]
Damver Adesivos (categoria Cosméticos e Cuidados Pessoais / trabalho: Rótulo Giorno Cucina Sabonete Líquido) [No centro]

Indemetal Gráficos (categoria Farmacêuticos / trabalho: Rótulo Hopper Nutrition )

Mack Color (Higiene e Limpeza / trabalho: Mon Bijou Encantos da Natureza)

 Impress Soluções (categoria Flexo Traço / trabalho: Rótulo Rio Sol Brut Rosé)
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Ready do Brasil (categoria Flexo Cromia / trabalho: Rótulo Gin Mar)

RR Donnelley (categoria Tags e Etiquetas sem Adesivos / trabalho: TAG Santuário Nacional)

Catuaí Rótulos (categoria Sleeves / trabalho: Spring Break Cerveja Clara)

Contiplan (categoria Segurança / trabalho: selo de autenticidade)

Automação Rótulos (categorias Impressão Digital Cromia / trabalho: Rótulo Sr. Mosteiro) [À esquerda]
Automação Rótulos (categorias Impressão Combinada Cromia / trabalho: Rótulo Vinho Fino Tinto Seco - Tannat) [No centro]

Parabéns a todos os participantes e vencedores!
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FORNECEDOR

Fundada em 1984, a Colacril está entre 
as referências no mercado de autoade-
sivos para produção de rótulos no Bra-
sil. Seguindo as tendências de mercado, 
além dos tradicionais autoadesivos, a 
Colacril também fabrica soluções em 
etiquetas RFID e Office, contando com 
um dos mais modernos parques fabris 

Colacril: há 35 anos, sinônimo  
de qualidade em autoadesivos

do país e da América Latina, localizado 
em Campo Mourão (PR).

Entre os destaques, está ainda o cres-
cimento obtido pela empresa no seg-
mento de filmes autoadesivos e produ-
tos funcionais, tais como autoadesivos 
para uso em temperaturas negativas 
(-20 a -40ºC), adesivos para frutas, pro-
dutos com liner PET, bem como uma li-
nha especial para a indústria farmacêu-
tica denominada “Colacril Pharma”.

Contudo, destacar-se em um mercado 
tão acirrado é um grande desafio, confor-
me explica Ricardo Lobo, presidente da 
Colacril. “Somos uma empresa nacional 
que compete de igual para igual, e ga-
nha dos importados. Conseguimos isso 
porque temos as melhores máquinas, e 
principalmente o melhor time de produ-
ção, qualidade e P&D. Além disso, temos 
apoio do P&D dos maiores fornecedores 
globais de silicone, adesivo, papéis e fil-
mes, trazendo o que há de melhor no 

mundo para nossos produtos. Lançamos 
em média um produto por mês e mais 
de 25% do que vendemos foi lançado 
nos últimos três anos”, diz.

Parte da estratégia de se destacar no 
mercado nacional também passa por 
se associar à ABIEA, segundo Lobo. “En-
tendemos que fazemos parte de uma 
cadeia altamente tecnificada, que pre-
cisa se ajudar, entender os anseios dos 
usuários finais para que ela possa ser 
efetiva. Assim, a parceria com nossos 
clientes convertedores é fundamental, 
e uma parte muito importante disso se 
dá através do trabalho feito pela ABIEA”, 
afirma. “Creio que a ABIEA tem papel 
preponderante para divulgar tendên-
cias, disseminar conhecimentos, criar 
padrões, formar um ambiente favorável 
ao networking de clientes e fornecedo-
res, desenvolvendo assim o nosso setor 
para que ele atinja toda sua potenciali-
dade, que é gigante. Saiba mais sobre a 
Colacril: www.colacril.com.br

Sede da Colacril em Campo Mourão (PR)

Ricardo Lobo, presidente da Colacril
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SUSTENTABILIDADE

Cada ribbon inkanto é acompanhado
do Certificado de Conformidade

   
   

   
  E

sc
aneie o QR Code!

Saiba mais

Pioneira no trabalho com reciclagem dos 
resíduos do liner papel, que é a base do 
autoadesivo, a Polpel acredita no po-
tencial de  entidades associativas para o 
fortalecimento do mercado. Por isso, é 
associada da ABIEA, e, segundo seu sócio-
-proprietário, Sr. Ailton Alves, participar da 
entidade também é uma forma de traba-
lhar em prol da sustentabilidade no setor.

“Fiquei bastante entusiasmado com as 
proposta da atual Diretoria que tem se 
empenhado em divulgar e procurar 
agir principalmente nessa questão da 
sustentabilidade. Empresas agindo isola-
damente não terão sucesso duradouro. 
A ABIEA vem fazendo e tem condições 
de fazer muito pelo segmento. A Polpel 
está sempre disponível para o desenvol-
vimento de ações que fortaleçam o setor 
na questão sustentável”, disse Ailton. 

Grande parte do trabalho da Polpel é 
transformar os resíduos do liner papel 
em polpa celulósica, que é a matéria-pri-
ma para a produção do papel. A polpa 
produzida tem ótima aceitação no mer-
cado de papel como um todo, em par-
ticular no segmento de papel Tissue, já 
que sua composição contém percentual 
elevado de fibras longas, o que favorece 
a resistência do papel, especialmente o 
papel toalha.

“Para o segmento do autoadesivo, 
entendemos como de fundamental 
importância a reciclagem desse mate-
rial o que permite inclusive ao atendi-
mento de parte das exigências da Lei 
Nacional de Resíduos Sólidos”, afirma 
Ailton, destacando os desafios de se 
trabalhar a questão da sustentabili-
dade, principalmente na produção 
de liner para autoadesivos. “Primeiro 
acho que a divulgação e/ou a falta de 
informação ainda é um dos principais 
entraves para a alavancagem e viabi-
lização para quem está inserido nesse 
setor. A Polpel, por exemplo, poderia 
atingir um volume muito maior de cap-
tação ou recebimento deste material; 
no entanto, ainda temos percepção 
que muitas empresas não conhecem 
nosso trabalho. Acho também que 
muitas empresas não estão abertas a 
fazer um esforço para dar um destino 
correto aos seus resíduos, preferindo 
destinar esse material para aterros ou 
co-processamento, já que o trabalho 
de se fazer isso requer menor esforço.”

Sendo assim, o tema meio ambiente 
ainda é uma questão desafiadora para 
vários empresários, na opinião de Ail-
ton.  “Ainda há empresas e empresários 
que não querem se comprometer com a 
destinação correta dos seus resíduos ou 
estão esperando serem pressionados de 
fato pelos órgãos competentes para po-
derem tomar alguma iniciativa. Por outro 
lado, alguns argumentos fazem sentido 
para justificarem essa protelação: não há 
incentivos ou compensações financei-
ras por parte do Governo que estimule 
a destinação correta dos resíduos e, por 
outro lado, a sociedade, consumidores 
e empresas não estão interessadas em 
pagar um custo maior por produtos ver-
des. Como as empresas já têm custos 
de produção muito altos, acredito que 
tudo isso dificulta o engajamento de um 
maior número de empresas comprome-
tidos realmente com a questão da sus-
tentabilidade.

Cadeia produtiva 
A destinação correta dos resíduos e so-
bras de um processo produtivo encon-
tra-se no final da cadeia de produção. 
Porém, está bem longe de ser a última 
em escala de importância. 

“Todas as empresas do segmento ge-
ram resíduos de liner e podem ser en-
viados à Polpel, bem como, e principal-
mente, o consumidor final, que são as 
empresas. Acredito que temos um pa-
pel importante nesta cadeia produtiva”, 
afirma Ailton. 

Sustentabilidade e reciclagem em pauta

https://landing.inkanto.com/benefits/pt/
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NOVOS ASSOCIADOS

ADESTIQ ETIQUETAS ADESIVAS

Com sede em São Caetano, na Grande 
São Paulo, a Adestiq possui ampla tradi-
ção na fabricação de etiquetas, rótulos, 
lacres e tags em diversos tipos de papéis, 
filmes, formatos, cores e adesivos. Forne-
ce também ribbons, fitas adesivas e bobi-
nas.  É uma empresa 100% nacional, que 
sempre manteve o foco na produtividade 
para garantir a qualidade dos seus produ-
tos, o atendimento rápido e diferenciado.  
Atende todo o mercado nacional através 
de uma equipe de vendas direta e de re-
presentantes.

Para mais informações, www.adestiq.com.
br ou ligue (11) 5061-4690 ou 4108-4106.

LOARA CONSULTORIA

A  Loara tem como objetivo estruturar 
as melhores estratégias para captação 
e reestruturação de linhas de crédito no 
segmento de Pessoa Jurídica, com foco 
na implantação da Sustentabilidade em 
Crédito Bancário para Empresas. No iní-
cio deste ano, passou também a fazer 
parte das associadas da ABIEA.

Para mais informações, acesse: www.loara.
com.br ou ligue (11) 2548-5836 | 2548-5865.

REINAFLEX MÁQUINAS INDUSTRIAIS

A Reinaflex, uma empresa especializada na 
fabricação de máquinas impressoras fle-
xográficas, rebobinadeiras, troqueladoras, 
revisoras e cortadoras de tubetes, também 
entra para o rol dos associados da ABIEA. 
Tradicionalmente, a Reinaflex investe em 

tecnologia para atender, com eficiência e 
alta qualidade, o segmento por meio de 
projetos padronizados, peças fabricadas 
com tecnologia de precisão através de in-
fraestrutura de usinagem própria. Seu par-
que fabril dispõe da mais moderna tecno-
logia, com equipamentos automatizados, 
centros de usinagem, tornos etc. E, para dar 
suporte a toda essa tecnologia, conta com 
estrutura de assistência técnica em todo o 
Brasil e América Latina, suporte de peças 
com serviços customizados de reformas e 
retrofiting de máquinas, além de execução 
de projetos especiais.

Saiba mais em www.reinaflexmaquinas.
com.br ou ligue: 11 2341-3323

JAUFORM TECNOLOGIA GRÁFICA

A JAUFORM é especializada em soluções 
gráficas para sua empresa, atuando há 
mais de 30 anos no segmento gráfico em 
geral, etiquetas e rótulos adesivos, bobi-
nas de PDV, formulários contínuos e pla-
nos. Provedora de produtos e serviços de 
alta qualidade, busca sempre a inovação 
de processos e o aprimoramento profis-
sional como diferencial competitivo.

Fone : (14) 3621-1328. E-mail: atendimen-
to@jauform.com.br

COLA AQUI ETIQUETAS ADESIVAS

A Cola Aqui é  uma empresa voltada ao 
segmento de etiquetas adesivas, com 
portfólio amplo que abrange etiquetas 
neutras para balanças, etiquetas para gôn-
dolas, para códigos de barras etc. Como 
diferencial, a empresa investe constante-

mente para analisar e entender as neces-
sidades dos mercados e dos clientes, de 
modo a oferecer sempre a melhor solução.

Saiba mais sobre uma das novas asso-
ciadas da ABIEA pelo telefone (11) 2507-
3705, ou pelo e-mail: colaaquietiquetas@
gmail.com (contato Claudio Silva).

LISBOA TURISMO

A Lisboa Turismo está há mais de 50 anos 
no setor de Viagens e Turismo, e atuando 
fortemente nos pacotes de viagem para 
feiras de negócios na Europa, USA e Ásia 
onde são realizadas as grandes feiras que 
motivam os empresários brasileiros em 
expor nestes eventos ou visitar visando 
atualizar-se com as novas tecnologias. 

Entre em contato: (11) 3218-7911 – (11) 
9-8950-8409 – email: lisboa@lisboaturis-
mo.com.br

DANIEL BUSCARIOLO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO

Tradição e qualidade na comercialização 
de peças para grandes players do segmen-
to de flexografia e label, como Nilpeter, 
Markandy e Gew. Trabalha com itens como 
lâmpadas UV, soluções X-Rite Pantone, ca-
beças de impressão para códigos de bar-
ras, impressoras, leitores scanners, cilindros 
anilox, facas planas Wink e RotoMetrics, 
Sick, Vetaphone, entre outras. Importações 
simples com rapidez e baixo custo.

Obtenha mais informações pelo e-mail 
daniel@importexportltd.com ou +13 
146297890 (Whatsapp).

http://www.zsl.com.br
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Marcelo Boaventura 
Assessor jurídico da ABIEA

Empresas e Associações do Setor de Rótulos e Etiquetas são 
Alvo de Ações Judiciais Promovidas pelo Ministério Público

JURÍDICO

O setor de rótulos e etiquetas está sendo 
alvo de várias ações judiciais promovidas 
pelo Ministério Público, em especial no 
estado do Mato Grosso do Sul. Nessas 
ações o MP pretende a implantação do 
sistema de logística reversa instituída 
pela Lei nº 12.305/2010. Contudo, as em-
presas e as associações do setor não es-
tão inseridas na obrigatoriedade instituí-
da pela referida legislação e não devem 
responder pelos prejuízos descritos nas 
ações judiciais promovidas.

O MP/MS promoveu centenas de ações 
com o objetivo de buscar a implantação 
da logística reversa, bem como o ressarci-
mento dos prejuízos causados pelas asso-
ciações e empresas que geraram resíduos 
sólidos, mas não implementaram ações 
suficientes para o recolhimento desse 
material. Alegou que diante desse fato 
causaram prejuízos econômicos, ambien-
tais e sociais à população daquele estado.

Calculou que no estado de Mato Grosso 
do Sul o custo total de implementação 
da logística reversa gira em torno de R$ 
39.688.786,72. Além disto, há o custo 
mensal de funcionamento do sistema su-
portado pelo Estado de R$ 2.999.733,88. 
Segundo o entendimento do MP esse 

custo deveria ser suportado pelas empre-
sas e associações de toda cadeia produti-
va de embalagem e não pelo Estado.

A logística reversa vem baseada no princí-
pio da responsabilidade pós-consumo, cujo 
próprio nome já estabelece seu conteúdo, 
consagrado na logística de retorno dos pro-
dutos ou embalagens pós-consumo à sua 
cadeia produtiva, fazendo o caminho inver-
so do consumidor ao fabricante.

Em 2010 foi aprovada a Lei nº 12.305/2010 
que instituiu a Política Nacional de Resí-
duos Sólidos. A referida legislação des-
creve a responsabilidade pós-consumo 
que consiste no dever dos fabricantes, im-
portadores, distribuidores e comerciantes 
de coletar, transportar e dar destino final 
adequado aos resíduos sólidos gerados 
pelos produtos ou por suas embalagens.

Entretanto a Política Nacional de Resí-
duos Sólidos, aprovada pela Lei Federal 
12.305/10, em seu artigo 33, define de 
forma taxativa quais são os produtos a 
serem consumidos, que se sujeitarão a 
estruturação e implementação do siste-
ma de logística reversa, são eles: I – agro-
tóxicos; II – pilhas e baterias; III – pneus; 
IV – óleos lubrificantes; V – lâmpadas 
fluorescentes; VI – produtos eletroeletrô-
nicos e seus componentes.

Os setores produtivos mencionados no 
dispositivo transcrito acima estão ads-
tritos a apresentação de um Plano Na-
cional. O setor de Rótulos e Etiquetas 
não possui obrigação de apresentar um 
plano de logística reversa ou indenizar 
eventuais danos absolutamente estra-

nhos e desatrelados do seu objeto de 
atuação, diante da falta de previsão legal.

Do mesmo modo, o referido artigo em 
seu parágrafo primeiro, descreve que ou-
tras embalagens poderão ser incluídas 
na obrigatoriedade, desde que disposto 
em regulamento ou em acordos setoriais 
e termos de compromisso firmados en-
tre o poder público e o setor empresarial, 
o que não ocorreu no setor de rótulos e 
etiquetas, pelo fato de não estar inserido 
na cadeia produtiva de embalagens. 

Impossível também incluir como res-
ponsáveis pela logística reversa as asso-
ciações que não fizeram parte de acordo 
setorial, pois não produzem e não geram 
resíduos sólidos passíveis de redirecio-
namento de seu descarte nos termos da 
legislação em vigor.

Portanto, não existe obrigatoriedade de 
implementação de plano de logística 
reversa por parte das empresas que não 
figuram no rol taxativo do artigo 33, da 
Lei nº 12.305/2010. Forçar a implantação 
de referida logística àqueles que não 
estão inseridos como responsáveis na 
legislação, consagra-se em evidente ato 
abusivo e ilegal, com o nítido objetivo 
de coagir as empresas que não possuem 
qualquer responsabilidade legal.

Diante desses aspectos e com as devidas 
defesas apresentadas, espera-se que o 
Poder Judiciário tratará o tema com a de-
vida legalidade, absolvendo as empresas 
e associações envolvidas de forma ina-
dequada nas ações judiciais promovidas 
pelo Ministério Público.
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