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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo entender o comportamento do consumidor quanto ao 
processo de descarte de medicamentos vencidos e em desuso na cidade de Curitiba 
e Região Metropolitana. Verificou-se a compreensão dos consumidores sobre os 
impactos ambientais que o descarte incorreto pode ocasionar as práticas utilizadas no 
processo de descarte, o conhecimento sobre as alternativas para o descarte correto 
e a percepção dos consumidores a respeito dos estabelecimentos que contribuem 
nesta questão e se há influência no processo de decisão de compra. A abordagem 
deste estudo foi qualitativa, por meio de entrevista pessoal, foi elaborado um roteiro 
com 26 perguntas, os entrevistados foram escolhidos por julgamento, aplicadas à 11 
pessoas, mulheres e homens, solteiros e casados, com e sem filhos, com idades entre 
20 a 57. Os resultados demonstraram que os consumidores de medicamentos têm 
engajamento ao descartar medicamentos vencidos e em desuso, porém esperam 
maiores incentivos, propagandas do governo e educação para a mudança no 
comportamento em relação ao descarte de forma adequada. Desconhecem as leis 
vigentes e programas do governo de descarte consciente, os impactos causados ao 
meio ambiente, porém conhecem sobre o descarte em farmácias e drogarias. As 
marcas dos laboratórios farmacêuticos não foram lembradas na pesquisa pelo 
consumidor, com isso abre uma abordagem mais significativa das indústrias 
farmacêuticas aliadas aos profissionais de saúde para que possam modificar 
gradativamente a cultura brasileira em relação ao descarte e assim possa aumentar a 
lembrança da marca. 
 

Palavras-chave: Descarte de medicamentos. Logística reversa. Marketing ambiental. 
 
 



ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to understand the behavior of the consumer regarding the 
process of discarding expired and outdated drugs in the city of Curitiba and 
Metropolitan Region. Consumers 'understanding of the environmental impacts that 
improper disposal has led to the practices used in the disposal process, knowledge 
about the alternatives for correct disposal, and consumers' perception of the 
establishments that contribute to this issue and whether there are influence in the 
purchase decision process. The approach of this study was qualitative, through a 
personal interview, a script was elaborated with 26 questions, the interviewees were 
chosen by judgment, applied to 11 people, women and men, single and married, with 
and without children, aged 20 to 57. The results showed that drug users are engaging 
in discarding obsolete and outdated drugs, but expect increased incentives, 
government advertising, and education to change behavior in relation to proper 
disposal. Unaware of the current laws and government programs of conscious 
disposal, the impacts caused to the environment, but know about the disposal in 
pharmacies and drugstores. The brands of the pharmaceutical laboratories were not 
remembered in the research by the consumer, this opens a more meaningful approach 
of the pharmaceutical industries allied to the health professionals so that they can 
gradually modify the Brazilian culture in relation to the discard and thus can increase 
the memory of the brand. 
 

Keywords: Drug disposal. Enviromental marketing. Reserve logistic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Dias (2014), cada vez mais as questões ecológicas vêm 

assumindo maior importância junto aos consumidores, que passaram a buscar por 

produtos e serviços que incorporam a variável ambiental. Devido a esta nova vertente 

as empresas têm procurado manter um posicionamento favorável junto aos 

consumidores, utilizando estratégias de marketing voltadas ao aspecto ecológico 

como vantagem competitiva (DIAS, 2014). 

Neste contexto surge a logística reversa que está em constante crescimento 

em parâmetros mundiais e que está sendo cada vez mais imposta em políticas 

nacionais e para as empresas. 

Para Leite (2009), a logística reversa divide-se em pós-venda e pós consumo, 

sendo que pós consumo são os produtos que resultam do fluxo de retorno, quando 

estão vencidos ou em desuso e por meio deste processo, regressam a sua fase 

produtiva. Neste sentido, nosso objeto de estudo, os medicamentos, se encaixam em 

pós consumo. Estes medicamentos como não podem ser reaproveitados, são 

enviados para locais seguros ou controlados, para que tenham a destinação correta e 

não provoquem efeitos negativos ao meio ambiente (LEITE, 2009). 

De acordo com Dias (2014), a preocupação com as questões ambientais vem 

ocupando um lugar privilegiado em todas as atividades humanas, e à medida que a 

sociedade torna-se mais sensível em relação aos temas ambientais, cresce a 

necessidade de assumir novos comportamentos em relação a temática verde. Com a 

limitação e escassez dos recursos do planeta as empresas e consumidores precisam 

encontrar opções que atendam às suas necessidades sem causar danos ao meio 

ambiente (DIAS, 2014). 

Buscar compreender como é o comportamento de descarte de medicamentos 

realizado pelos consumidores e o seu grau de conhecimento sobre o processo de 

logística reversa e seus impactos ao ambiente é uma questão de larga importância 

para a correta orientação quanto a destinação destes resíduos uma vez que, o 

insucesso no cuidado com o meio ambiente resultará nas futuras gerações. 
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1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Diante deste cenário, formulou-se o problema de pesquisa:  

 

Entender o comportamento de descarte de medicamentos dos consumidores 

da cidade de Curitiba e Região Metropolitana, e seu conhecimento em relação à 

logística reversa e impactos ambientais? 

 

A escolha do tema marketing ambiental e comportamento do consumidor se 

deu pela importância para o meio ambiente, indústria farmacêutica, distribuidores de 

medicamentos e moradores da cidade de Curitiba e região metropolitana. E serviu 

como inspiração o autor Dias (2014): 

 

O conceito tradicional de marketing tem como princípio básico a satisfação 
das necessidades do consumidor; numa concepção atual, devemos 
considerar não somente o indivíduo, mas também a sociedade como um todo 
em qualquer política mercadológica. Ou seja, o marketing deve atender às 
necessidades do consumidor e considerar ao mesmo tempo as da sociedade 
mais geral, tanto no presente como no futuro. As sociedades humanas são 
constituídas de conjuntos de pessoas e organizações que cumprem 
determinadas funções relacionadas com a divisão social do trabalho, o que 
nos tornou a espécie dominante no planeta, ou, dito de outro modo, a função 
social que cumprem as organizações e cada pessoa em particular é um 
contrato estabelecido entre estas unidades sociais e a sociedade. E uma das 
cláusulas implícitas nesse contrato é o cumprimento de objetivos sociais e a 
consequente prestação de contas do serviço prestado (DIAS, 2014, p. 103). 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Para melhor compreensão do estudo, criou-se o objetivo geral, que será a base 

para delinear a pesquisa e, os objetivos específicos como auxiliadores para alcançar 

o objetivo geral. 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Objetivo geral de pesquisa é entender o comportamento de descarte de 

medicamentos dos consumidores da cidade de Curitiba e Região Metropolitana, e seu 

conhecimento em relação à logística reversa e impactos ambientais.  
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1.2.2 Objetivos específicos  

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 

1. Entender como é realizado o processo de descarte de medicamentos 

vencidos ou desuso pelos consumidores;  

2. Identificar a compreensão do consumidor sobre os impactos ambientais que 

o descarte incorreto de medicamentos pode ocasionar; 

3. Identificar a ciência do consumidor sobre o tema: Logística Reversa e os 

programas de descarte consciente na área de medicamentos; 

4. Entender a percepção do consumidor sobre as marcas de medicamentos 

que incentivam o descarte consciente. 

 

  



 19 

2 REVISÃO LITERÁRIA 

 

O estudo vai abordar os temas de marketing ambiental, comportamento do 

consumidor, processo de decisão de comprador, fatores influenciadores internos e 

externos, canais de marketing, logística empresarial, logística reversa, legislação de 

resíduos sólidos de saúde, medicamentos e impacto ambiental.  

 

2.1 MARKETING AMBIENTAL 

 

De acordo com os autores Prakash, Calomarde e Peattie (2002; 2000; 1995, 

apud DIAS, 2014) marketing ambiental é o estudo de marketing que reduz os impactos 

sobre o meio ambiente, com um papel importante ao satisfazer as necessidades dos 

consumidores e realização dos objetivos da empresa. Criando e promovendo a troca 

entre as pessoas e a natureza, com a necessidade de evoluir de forma sustentável, 

com administração responsável completa no crescimento das instituições de forma 

rentável. 

Segundo Ottmann (1994, apud DIAS, 2014): 

 

Não é suficiente falar a linguagem verde, as companhias devem ser verdes. 
Longe da questão de apenas fazer publicidade que muitos comerciantes 
perceberam originalmente, a abordagem satisfatória de preocupação 
ambiental requer um esverdeamento completo que vai fundo na cultura 
corporativa. Somente por intermédios da criação e implementação de 
políticas ambientais fortes e profundamente valorizadas é que a maioria dos 
produtos e serviços saudáveis pode ser desenvolvida. É só por meio da 
criação de uma ética ambiental que abranja toda a empresa que estratégias 
de marketing podem ser executadas (DIAS, 2014, p. 76). 

 

Dias (2014) explica que o Marketing Verde é um conjunto de políticas e 

estratégias de comunicação, colocação no mercado, diferenciação e competitividade 

para produtos e serviços. 

Ottman (1994, apud DIAS, 2014) defende que o Marketing Ecológico não está 

apenas voltado à promoção do produto, mas envolve uma real necessidade de 

mudança dentro das organizações; trata-se de uma abordagem real de preocupação 

ambiental dentro da cultura das empresas, é por meio de princípios éticos que 

envolvem toda a empresa que as estratégias de marketing podem ser aplicadas.  

De acordo com Dias (2014) marketing ecológico pode se originar de uma 

necessidade da empresa, quando esta se vê obrigada a ajustar-se as necessidades 
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ambientais dos mercados e das organizações que revisam suas atividades em termos 

de contaminação do meio ambiente. Em um contexto Macro o Marketing ecológico 

propõe mudança nos valores sociais e atitudes que contribuam positivamente com o 

meio ambiente e a promoção do Desenvolvimento Sustentável. Dentro das empresas 

o marketing social corporativo designado Micromarketing é voltado às relações 

comerciais com as políticas que contemplem os objetivos da empresa, dos 

consumidores e do meio ambiente.  

Segundo Dias (2014) o Marketing ambiental compreende que as empresas são 

responsáveis pelos danos que sua atividade venha ocasionar, caso isto aconteça 

devem eliminar o tamanho do impacto, procurando um equilíbrio entre a necessidade 

dos clientes e também da sociedade que podem vir a ser diferente no presente e no 

futuro. Ainda que um produto seja de interesse pela sociedade se ele contamina o 

ambiente a preocupação precisa ser imediata em face da sociedade, a empresa pode 

explicar aos stakeholders sobre a preocupação da empresa primeiramente com o 

meio ambiente e logo depois que compensado os efeitos então voltar a oferecer o 

produto e isso ainda poderia ser utilizado como vantagem competitiva. Por vezes o 

marketing ecológico contribui com aumento relacionado aos custos dos produtos, 

devido às ações tomadas pela empresa, embora não influi substancialmente no 

consumo. 

Dias (2014) esclarece que os consumidores conseguem mudar de acordo com 

seu conhecimento sobre as informações que foram apresentadas em sua vida, 

portanto para que mude seu comportamento precisa de mais informações, mais 

estímulos, modificar suas crenças ou atitudes, ou seja, é necessário que ele receba 

informações, por meio de mensagens propagadas, noticiadas e modifique seu 

comportamento. Para a mudança nas ações tem que beneficiar de alguma forma o 

meio ambiente, como exemplo, usar sacolas retornáveis e não sacolas plásticas. 

O marketing verde tem uma abordagem socioambiental mais ampla, equilibra 

a perspectiva produtiva e financeira de mercado, sendo necessário a reavaliar ideias 

e conceitos fundamentais do marketing: o Marketing como facilitador econômico 

estimula a demanda e é sua função a satisfação dos desejos do cliente, porém não é 

simplesmente ser sustentável, é preciso questionar-se sobre o esforço dedicado a 

satisfazer a todos os desejos dos clientes se essa satisfação for conseguida com o 

sacrifício das futuras gerações. Em relação aos consumidores as empresas precisam 

trabalhar com novas abordagens, não os considerando apenas como meios de 
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consumo; mas através de seus desejos entre consumo e conservação fazer com que 

esses consumidores busquem alternativas para satisfazer esses desejos, como 

exemplo, ao invés de comprar, consertar o produto. Antigamente a satisfação sobre o 

desempenho era considerada no momento do consumo. Atualmente um consumidor 

conscientizado pode recusar um produto ao saber sobre os danos que está causando 

durante sua produção ou descarte, ou então, por não concordar com a conduta de 

seus fabricantes, fornecedores ou investidores envolvidos. Para o conceito de produto 

a preocupação com o Meio Ambiente trouxe aspectos relacionados ao ciclo de vida 

dos produtos um assunto que não era tratado com tanta importância aos promotores 

de marketing e apenas sinalizava uma nova compra. O Marketing Verde envolve 

outros critérios além dos 4ps (Praça, Promoção, Preço e Produto) do mix de marketing 

tradicional além da satisfação das necessidades dos clientes, envolve também a 

segurança dos produtos no processo de produção e consumo, a aceitação dos 

produtos pela sociedade na sustentabilidade dos produtos e nos processos produtivos 

(DIAS, 2014). 

 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Para Solomon (2011, p. 33), comportamento do consumidor "é o estudo dos 

processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou 

descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer necessidades e 

desejos”. 

Solomon (2001) ainda cita que de início este campo de estudo envolvia 

consumidor e comprador, mas que na atualidade os profissionais de Marketing já 

concordam que o comportamento do consumidor é um processo constante e que já 

não mais se restringe as trocas. Embora as trocas ainda sejam uma parte importante 

do processo é preciso uma visão mais holística, que envolva o   processo como um 

todo  e que  considere  os assuntos que influenciam o consumidor antes, durante e 

depois da compra. 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) ainda ressaltam que a compreensão do 

comportamento do consumidor precisa ir além de distinguir entre os que consomem e 

os que não consomem, pois podem ser diferenciado de acordo com as circunstâncias 

quando, onde, como e quanto é consumido, conforme demonstra a Figura 1: 
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Figura 1 - Comportamentos de consumo: usuários e uso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: BLACKWELL; MINIARD; ENGEL 2005, p. 168. 

 

Muitas vezes o momento em que o consumo ocorre é benéfico ao mercado que 

atua, no contexto de medicamento por exemplo, pode tornar-se muito importante pois 

o horário em que   o remédio foi tomado poderá influenciar   os efeitos no tratamento. 

(BLACKWELL, MINIARD E ENGEL, 2005). 

Blackwell, Miniard e Engel (2005), afirmam que o comportamento do 

consumidor tem por definição ser uma área de estudo que foca nas ações do 

consumidor e além de estudar o comportamento de compra, passa a analisar os 

aspectos em torno do consumo, pois estudam questões pós compra. 

No próximo tópico será descrito o Processo de Decisão do Comprador (PDC). 

 

2.3 PROCESSO DE DECISÃO DO COMPRADOR 

 

De acordo com Blackwell, Miniard e Engel (2005) o modelo e Processo de 

Decisão do Comprador (PDC) age direcionando as estratégias dos profissionais do 

marketing e gerentes como um mapa, demonstrando como as forças internas e 

externas interagem e afetam as decisões e ações que os consumidores tomam para 

resolver seus problemas habituais. De forma geral, os consumidores passam por sete 

estágios na tomada de decisão de compra que são: Reconhecimento da necessidade, 

Busca de informações, Avaliação de alternativas pré compra, Compra, Consumo, 

Avaliação pós-consumo e Descarte (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL 2005). 
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Conforme demonstra a Figura do modelo Processo de Decisão do Comprador 

PDC  

 

Figura 2 - Como consumidores tomam decisões para bens e serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 73. 

 

Já para Kotler e Armstrong (2007) o Processo de Decisão do Comprador (PDC) 

possui cinco estágios o Reconhecimento da necessidade, Busca da informação, 

Avaliação das alternativas, Decisão de compra e Comportamento pós compra. Kotler 

e Armstrong (2007) deixam de referenciar as etapas de Consumo e Descarte, e dizem 

que consumidores durante o processo podem transpor alguma etapa ou podem mudar 

sua sequência em suas compras do dia-a-dia. 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2005) esta etapa de reconhecimento da 

necessidade acontece quando identifica-se a diferença entre o que se percebe ser o 

ideal em relação ao estado atual das coisas, isto é, existe a crença do consumidor que 

o fato do produto solucionar um problema tem mais valor que o custo da compra. 

O tamanho da diferença entre o estado real e o estado desejado quando é 

ultrapassada ou alcançada mesmo que minimamente, também gera o reconhecimento 

de uma necessidade e segundo os autores reconhecer uma necessidade insatisfeita 

passa a ser o passo inicial na venda de um produto (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 

2005). 
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Para Kotler e Armstrong (2007) o processo de reconhecimento da necessidade 

inicia-se quando o consumidor reconhece um problema ou necessidade que pode ser 

acionada por estímulos internos ou externos. Caso o produto de interesse esteja à 

mão e satisfaça a necessidade, o consumidor comprará, mas ao contrário disso ele 

armazenará a necessidade na memória ou irá em busca da informação. 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) continuam e dizem que após ocorrer o 

reconhecimento de uma necessidade o consumidor passa para o processo de busca 

de informação, que pode ser interno quando se recorre a informações armazenadas 

na memória ou externo por meio de opiniões de familiares, pessoas conhecidas ou 

outros consumidores. 

Nesta etapa de busca de informação os consumidores por vezes buscam 

informações passivamente ficando mais abertos às informações ao redor ou podem 

seguir em uma busca mais ativa realizando pesquisas em publicações ficando mais 

atento aos anúncios, buscando em internet ou até mesmo pessoalmente em lojas 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL 2005). 

Passando para a terceira etapa do processo, Avaliação de Alternativas Pré-

compra, de acordo com Blackwell, Miniard e Engel (2005), os consumidores procuram 

saber quais opções possuem e qual será sua melhor escolha, e passam a fazer o 

comparativo entre marcas e produtos, levando em consideração os atributos mais 

importantes para afunilar suas opções de escolha. 

Já para os autores Kotler e Armstrong (2007) a etapa Avaliação de Alternativas 

é a maneira como o consumidor faz o processamento da informação para escolher a 

marca ou um produto, e para isto ele utiliza diversos processos. Algumas vezes fazem 

compras sem nenhuma avaliação confiando no impulso ou intuição, outras vezes não 

consultam ninguém, ou podem consultar os amigos, vendedores ou guias de compras 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005) para chegar a etapa Decisão de 

Compra o consumidor precisa passar pelos três anteriores, e após decidir pela compra 

ainda passam por mais duas fases, a escolha do vendedor e do produto desejado. 

Neste estágio de compra e escolha os consumidores podem comprar algo diferente 

do pretendido ou podem optar por não comprar dependendo do que acontecer durante 

o processo, uma vez que, nas dependências da loja, o consumidor pode ser 

influenciado pelo vendedor, vitrines, descontos, ausência da marca ou produto 

desejado ou até mesmo dificuldade nos meios de pagamento. 
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Já para Kotler e Armstrong (2007) a decisão de compra do consumidor 

geralmente será por sua marca ou produto de sua preferência, porém dois fatores 

podem surgir entre a intenção e a decisão de compra, que são atitudes dos outros e 

as situações inesperadas. Sendo assim preferência de compras e intenções nem 

sempre resultam em compra real e consequentemente não há o consumo.  

Para Blackwell, Miniard e Engel (2005) nesta etapa de Consumo, o momento 

em que o consumo acontece é um enfoque importante. Sendo que, muitas vezes 

compras e consumos estão juntos, pois quando realizamos uma compra já se é 

esperado que o consumo irá ocorrer. Este consumo pode acontecer logo após a 

aquisição do produto ou posteriormente.  

A forma com que os consumidores utilizam os produtos pode afetar o grau de 

satisfação com a compra e interferir na escolha de comprar novamente ou não deste 

produto. O zelo para armazenar e utilizar o produto são determinantes para garantir 

uma duração maior para este produto antes que outra compra seja inevitável 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL 2005). 

A etapa Avaliação pós-consumo avalia as sensações de satisfação ou 

insatisfação vivenciadas pelos consumidores. Quando o desempenho percebido 

atende o que se é esperado pelo consumidor ocorre a satisfação, porém quando as 

expectativas são frustradas acontecem as insatisfações. Estes resultados são 

decisivos, pois os consumidores armazenam na memória e se baseiam neles para 

decisões de compras futuras. A emoção também tem um papel importante neste 

processo de avaliação pós-consumo, pois a satisfação depende da associação entre 

os atributos de satisfação e insatisfação e as emoções positivas e negativas 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL 2005). 

Para Kotler e Armstrong (2007) a última etapa considerada no processo é o 

Comportamento pós-compra que tem início logo após a compra e, neste estágio é 

possível identificar sobre a satisfação ou insatisfação com a compra realizada. Se o 

produto não atendeu as expectativas o consumidor fica desapontado, caso atenda fica 

satisfeito, e se ultrapassar o consumidor ficará encantando. 

Já para Blackwell, Miniard e Engel (2005) o descarte é o estágio final do modelo 

do processo de decisão do consumidor (PDC). Neste estágio os consumidores 

possuem muitas opções para se desfazer ou descartar os produtos que não atendem 

suas necessidades ou que já não fazem uso, o descarte por completo a reciclagem 

ou a revenda. O consumidor pode optar pelo descarte completo, isto é, se desfazer 
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do produto jogando fora todos os componentes como a embalagem, manuais que o 

acompanha ou o produto propriamente dito. Neste estágio quando se faz a opção do 

descarte por completo a reciclagem e a preocupação com o meio ambiente passam a 

ter um papel de muita importância nos métodos de descarte do consumidor. Os 

materiais que antes seriam destinados ao lixo permanente podem ser reaproveitados 

com a reciclagem, processo que consiste em transformar elementos usados em novos 

produtos para reutilização (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

Solomon (2011) acompanha esta mesma ideia e diz que o descarte é algo 

cotidiano na vida das pessoas, acontecendo na medida em que os produtos cumprem 

suas funções ou então não se enquadram mais no modelo de vida das pessoas que 

os utilizam. Neste processo de descarte o autor apresenta ao consumidor opções de 

manter o item reaproveitando ou deixando adequado para uso por outras pessoas ou 

em outro ambiente, descartar-se dele temporariamente, descartar-se dele 

permanentemente. 

Solomon (2011) ainda salienta que, esta questão do descarte de produtos é 

duplamente vital devido às suas grandes consequências geradas as políticas públicas, 

pois vivemos em uma sociedade de descartáveis que gera problemas e perdas 

lamentáveis ao meio ambiente. O Descarte tem se tornado um grande problema, e a 

reciclagem é uma opção para ser tratada à medida que aumentar a consciência 

ambiental dos consumidores. 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) evidenciam que os produtos são comprados 

para obtenção de forma, função e significado, a forma com que os consumidores 

usam, consomem ou descartam seus produtos são afetados por um fator influenciador 

relevante que é a cultura. Sendo assim, os profissionais de marketing precisam se 

atentar, pois essas variáveis são definidas pelo contexto cultural de consumo. Os 

autores ressaltam que neste sentido o descarte em algumas culturas, por exemplo, 

na norte-americana certos produtos como a máquina de lavar são considerados quase 

descartável, no caso de mudança ou defeito, as mesmas são deixadas para trás ou 

são simplesmente descartadas. Outras culturas como a europeia procuram comprar 

produtos mais duráveis e com frequência promovem a revenda destes produtos pós 

uso, doando para outras pessoas ou reciclando sempre que possível.  

Na próxima seção será detalhado sobre os fatores influenciadores do Processo 

de Decisão do Comprador (PDC). 
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2.4 FATORES INFLUENCIADORES DO PROCESSO DE DECISÃO DO 

COMPRADOR (PDC) 

 

De acordo com Blackwell, Miniard e Engel (2005) o Processo de Decisão do 

Comprador (PDC) é afetado em todos os estágios, e a tomada de decisão é 

determinada por fatores importantes apontados em três categorias: diferenças 

individuais, influências ambientais e processos psicológicos. 

Segundo Kotler e Armstrong, (2007) a forma com que estes consumidores 

interagem entre si e com os elementos em torno, afetam suas escolhas que são 

influenciadas pelas características culturais, sociais, pessoais e psicológicas que são 

denominados fatores internos e externos. 

Os autores Blackwell, Miniard e Engel (2005) dizem que dentro das diferenças 

individuais encontra-se cinco fatores que afetam o comportamento e a maneira como 

as pessoas interagem entre si a demografia, psicografia, valores/personalidade, 

recursos do consumidor, motivação e conhecimento/atitude. 

 

2.4.1 Diferenças individuais ou fatores internos 

 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2005) os fatores demografia, psicografia, 

valores e personalidade, estão dentro das pesquisas que investigam fatores 

específicos como valores, crenças, modelo de comportamento, e suas preferências. 

É por meio da demografia que se é possível determinar o tamanho, a estrutura e como 

uma população está distribuída dentro de um espaço físico. A psicografia é utilizada 

para medir o estilo de vida que se refere aos padrões nos quais as pessoas vivem, a 

forma como gastam seu dinheiro e como utilizam seu tempo, também podendo ser 

determinado pelas atividades interesses e opiniões dos consumidores. Enquanto a 

demografia foca em identificar quem compra o produto a psicografia foca no por que 

comprar estes produtos (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). Os valores 

significam as crenças sobre a vida e os comportamentos aceitos pela sociedade, eles 

ultrapassam as situações ou eventos e são mais duráveis por estarem mais centrados 

na personalidade que é como uma resposta sólida, aos estímulos ambientais. As 

atitudes ao contrário são uma avaliação geral de uma alternativa positiva ou negativa 

e direcionam para uma escolha futura e podem ser difíceis de serem modificadas 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 
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As características pessoais ou fatores pessoais como idade e estágio no ciclo 

de vida, ocupação, situação financeira, estilo de vida, personalidade e autoimagem 

também influenciam as decisões de compra do consumidor. Igualmente as pessoas 

ao longo do tempo tendem a mudar suas compras, seus gostos quanto a vestimenta, 

comida, mobiliário e em geral estas mudanças estão relacionadas a idade, e o ato de 

comprar é adaptado de acordo com o estágio do ciclo de vida da família de acordo 

com o amadurecimento (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

Todas as pessoas em cada situação de tomada de decisão de compra trazem 

consigo três recursos básicos que são denominados recursos do consumidor, estes 

recursos mensuram o que as pessoas gastam quando compram e envolve o tempo 

cronológico, dinheiro ou recurso financeiro e a atenção que pode ser chamada 

também de recurso cognitivos (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

A situação financeira afeta a escolha do consumidor por um produto bem como, 

seu estilo de vida que se refere a como a pessoa vive, gasta seu dinheiro e tempo e 

que vão além da personalidade e da classe social, e incluem todas as ações e as 

interações do consumidor.  Bem como, sua ocupação o leva a comprar de acordo com 

o que se faz como trabalho, por exemplo, trabalhadores. 

O conhecimento influencia fortemente o processo de tomada de decisão, pois 

o indivíduo que detém o conhecimento que é uma parte do total das informações 

guardadas na memória e que são levadas em consideração para compra de um 

produto sente-se confiante na capacidade de percepção dos pontos fortes e fracos do 

que está adquirindo (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

Responder a questão do “Por que os consumidores compram?”, necessita 

compreender o que é a motivação do consumidor. Os consumidores são motivados a 

comprar de forma a satisfazer as suas necessidades fisiológicas fundamentais para a 

sobrevivência e psicológicas que são menos essenciais para viver, mas são 

relevantes para o bem-estar do consumidor (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005).  

Para Kotler e Armstrong (2007) a motivação, percepção, aprendizagem, 

crenças e atitudes afetam de forma significativa as escolhas de compra de uma 

pessoa e são definidas pelos autores e são consideradas pelos autores como fatores 

psicológicos. 

A personalidade e autoimagem são fatores muito úteis na análise de como o 

consumidor se comporta em relação à escolha de produtos e serviços, já que estão 
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ligadas ao psicológico e reúnem características particulares como a autoconfiança, 

domínio, autonomia, adaptação dentre outras (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

  

2.4.2 Influências ambientais ou diferenças externas 

 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) dizem que o ambiente onde vivem os 

consumidores é complexo e além das variáveis individuais seus comportamentos de 

tomada de decisão são influenciados por fatores ambientais como cultura, etnia, 

família influências pessoais e situações. Estes fatores determinam como o consumidor 

compra e utiliza os produtos e auxiliam no entendimento de como os grupos de 

consumidores se comportam (BLACKWELL, MINIARD E ENGEL, 2005). 

A cultura por tratar-se dos padrões de comportamentos de uma sociedade, ao 

ser disseminado entre os seus membros acaba por influenciar a maneira como os 

mesmos se comportam. Algo semelhante acontece na família que por ser um grupo 

de pessoas que vivem juntas e estão ligadas pelo sangue, pelo casamento ou adoção 

causam forte influência na compra dos produtos que serão utilizados pelos seus 

componentes (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

Kotler e Armstrong, (2007) denominam estes fatores externos como culturais e 

os subdivide em culturas, subcultura e classe social. A cultura é a principal 

determinante dos desejos e comportamento de um indivíduo, pois desde a infância os 

valores básicos são transmitidos pela família e pela sociedade em que se está 

inserido. 

Toda cultura impõe uma subcultura, ou seja, um grupo de pessoas que 

compartilham dos mesmos valores, e experiências vividas em comum, nacionalidade, 

religião e região onde se vive são tomadas como exemplo. As classes sociais que em 

geral são divisões que compartilham com os seus membros seus mesmos ou 

parecidos valores, interesses e comportamentos também é uma subcultura (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007). 

Em geral a classe social não é determinada apenas pela renda, mas sim por 

uma combinação entre renda, grau de formação, riqueza, atividade ou ocupação que 

desempenha. (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

 

2.4.3 Processos psicológicos ou influências psicológicas 
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Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005), para que sejam possíveis o 

entendimento e a influência do comportamento do consumidor, é de extrema 

importância a compreensão de três processos psicológicos básicos: processamento 

da informação, aprendizagem, mudança de comportamento e de atitude.  

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

Já para Kotler e Armstrong (2007) fatores como a motivação, percepção, 

aprendizagem, crenças e atitudes são os que afetam de forma significativa as 

escolhas de compra de uma pessoa e consideradas como influências psicológicas. 

Em dados momentos as pessoas têm muitas necessidades, sendo algumas 

destas necessidades biológicas como fome, sede, dor ou psicológicas como estigma, 

necessidade de aceitação ou de reconhecimento. A necessidade se torna uma 

motivação quando se atinge um nível de intensidade forte para que a pessoa busque 

satisfazer esta necessidade ou estímulos (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

O processo pelo qual uma pessoa seleciona, organiza, e interpreta as 

informações para formar sua visão significante do mundo é a percepção, e a partir dos 

mesmos estímulos é possível ter percepções diferentes em virtude dos três processos 

perceptivos atenção seletiva ou a tendência das pessoas em desconsiderar a maior 

parte das informações que são expostas, distorção seletiva ou tendência de a 

interpretação das informações de modo a reforçar o que elas acreditam, e a retenção 

seletiva que  faz o consumidor lembrar-se dos pontos positivos de uma marca de 

preferência e a esquecer das marcas da concorrência (KOTLER; ARMSTRONG, 

2007). 

Quando a informação é transformada, reduzida, elaborada, armazenada, 

redescoberta e recuperada, acontece o processamento da informação. A experiência 

leva a mudança de conhecimento e comportamento, sendo assim qualquer um 

dedicado a influenciar o consumidor está tentando causar aprendizado (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2005). 

As modificações no comportamento de uma pessoa, que surgem devido à 

experiência adquirida que acontecem por meio da relação entre impulsos, estímulos, 

sinais, respostas e esforços são denominadas uma aprendizagem. Por intermédio da 

aprendizagem os consumidores obtêm crenças e atitudes que influenciam seu 

comportamento de compra (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

A posição de uma pessoa em relação a algo é uma crença, as crenças podem 

ter base em opinião, conhecimento e fé e podem ou não vir acompanhado de emoção. 
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Já as atitudes fazem com que as pessoas gostem e se aproxime de algo ou não 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

Neste processo as mudanças de comportamento e atitude são importantes 

objetivos de Marketing, pois repercutem nas influências psicológicas básicas 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

Os autores Kotler e Armstrong, (2007) ressaltam que os profissionais de 

Marketing não podem ter o controle sobre estes fatores descritos, mas o entendimento 

dos mesmos deve ser considerado. Conforme ilustra a Figura 3: 

 

Figura 3 - Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 113. 

 

2.5 LOGÍSTICA 

 

De acordo com Couglhan et al. (2002, p. 19) canal de marketing possui várias 

instituições envolvidas no negócio, uma depende da outra, buscando seu melhor no 

mercado. Todo o serviço ou produto adquirido pelo usuário final envolve estes canais. 

Além disso, o consumidor não tem dimensão da problemática que envolve a entrega 

dos produtos ou serviços que utiliza em seu dia a dia. 

Para Kotler canais de marketing (2000, p. 132) “são conjunto de organizações 

interdependentes envolvidas no processo de disponibilização de um produto ou 

serviço para uso ou consumo”. 

Ele ainda ressalta que os membros dos canais de marketing possuem diversas 

funções, são elas: agrupar informações de possíveis clientes e concorrentes; propagar 

mensagens que estimulem a compra; formalizar as solicitações perante aos 
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fabricantes; gerar fundos para o financiamento do estoque em diversos pontos do 

canal de marketing; assume os riscos na operação do canal; fornece disposições para 

conservação e a transferência de bens Kotler (2000). 

Kotler e Keller (2006) apontam que os canais de Marketing apresentam níveis, 

ou seja, caminhos que o produto vai traçar até à chegada ao consumidor e classifica 

os níveis como: Nível zero ou canal direto é a venda direta do fabricante ao 

consumidor final, venda direta na porta dos clientes, como exemplo um nível: é a 

venda com apenas um intermediário, do fabricante ao varejista que repassa o produto 

ao cliente; dois níveis é a venda por um distribuidor ou atacadista, repasse direto ao 

varejista e chega até o consumidor final; três níveis é a venda com três intermediários, 

conta com distribuidores ou atacadista especializado, repassando o produto varejo até 

chegar ao cliente final. Conforme demonstra a Figura 4: 

 

Figura 4 - Canais de marketing de bens de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: adaptado de KOTLER; KELLER, 2006, p. 471. 
 

Assim como para Churchill e Peter (2003, apud HARA, 2013) que compartilham 

da mesma ideia e dizem que os canais de marketing indicam o caminho que o produto 

faz até chegar ao consumidor final, mas acrescentam e falam dos canais reversos, 

que se move para o lado oposto dos canais e são importantes para indicar caminho 

contrário para reutilização; recondicionamento; reciclagem; e o descarte dos produtos 

já consumidos pelos usuários finais. 

Kotler e Armstrong (2007) expõem que mesmo tendo um canal de marketing 

adequado, é necessária a ajuda da logística para disponibilizar seus produtos ao 

usuário final, e definir qual a melhor procedimento a ser adotado na armazenagem e 
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transporte de seus produtos fazendo com que os mesmos estejam na hora certa, no 

lugar certo. 

Segundo Faria e Costa (2007, apud KUHLL, 2011) tinha-se a ideia que o papel 

da logística era apenas o de auxílio ao marketing servindo como caminho para levar 

os produtos ao consumidor final, armazenar, transportar disponibilizar bens para os 

usuários.  

Esta e muitas outras ideias sobre logística de canal mudaram radicalmente 

desde meados da década de 1980 (COUGHLAN, 2002, p. 393). 

Leite (2009) expressa que a logística é uma das mais antigas e essenciais 

atividades para as pessoas, com a função principal de oferecer bens e serviços 

gerados por uma sociedade, nos pontos, período, quantidades e atributos ideais e são 

indispensáveis aos usuários. 

Já para Hara (2013) e Caxito (2014) a logística é uma prática importante de 

qualquer empresa, tornando-se fundamental para os negócios da empresa, demanda 

ajuste estrutural em todos os setores da empresa. Quando o marketing pretende 

lançar um produto no mercado, alterar uma embalagem, ou qualquer que seja a 

decisão estratégica relacionada aos 4 Ps (Preço, Produto, Praça e Promoção) ocorre 

a interação com a logística, não para reparar medidas tomadas nas estratégias, e sim 

para conduzir e executar, para atingir a expectativa do consumidor. 

Ballou (2006) define que a logística empresarial é um campo de estudo 

relativamente novo da gestão integrada, das áreas tradicionais das finanças, 

marketing e produção. Durante muito tempo as atividades logísticas foram exercidas 

pelos indivíduos e empresas em atividades de transporte-estoque. A novidade então 

deriva do conceito de gestão coordenada de atividades inter-relacionadas, em 

substituição a prática histórica de administrá-las separadamente, e do conceito de que 

a logística agrega valor a produtos e serviços essenciais para a satisfação do 

consumidor e o aumento das vendas (BALLOU, 2006, p. 26). 

Na logística empresarial recente apresenta quatro áreas operacionais: a 

logística de suprimentos responsável em prover os insumos materiais para criação e 

desenvolvimento dos produtos; a logística de apoio à manufatura é responsável por 

planejar, armazenar e controlar os fluxos internos, a logística de distribuição, que se 

preocupa na entrega dos pedidos recebidos, e a logística reversa responsável pelo 

regresso de produtos de pós-venda e de pós-consumo e de direcionamento dos 

produtos a vários locais. Conforme demonstra a Figura 5. 
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Figura 5 - Áreas de atuação da logística empresarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: adaptado de LEITE, 2009, p. 4. 

 

A Logística do Marketing “envolve todo o gerenciamento da cadeia de 

suprimento” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 318) segundo os autores as 

organizações pensam a lógica da logística centrada no cliente, que se inicia com o 

mercado e retornando novamente até ponta do fornecimento e conforme demonstra a 

Figura 6: 

 

 

 

 

Figura 6 - Gerenciamento da cadeia de suprimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado Kotler e Armstrong, 2007, p. 319. 

 

O método logístico apresenta uma nova percepção para logística reversa, com 

o regresso de resíduos sólidos que vem do pós-venda e pós-consumo para a indústria. 
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Sendo bem direcionada é capaz de colaborar para a diminuição de gastos, fidelização 

de clientes, melhorando significativamente o nome da marca segundo Guarnieri 

(2011). 

Logística reversa conforme os autores Rogers e Tibben-Lembcke (1998, apud 

SHIBAO; MOORI; SANTOS; 2010) é como a programação, execução e o 

monitoramento efetivo, incluindo custos de produtos acabados, atendendo a exigência 

no resgate para o descarte correto. 

Council of Logistics Management (CLM) (2005, apud HARA, 2013) estabelece 

logística reversa como a parte do processo que planeja, implementa e controla de 

modo eficaz o fluxo direto e reverso e o estoque de bens, serviços e informação entre 

o ponto onde foi criado e o ponto onde será consumido, com o propósito de atender 

os requisitos dos clientes, ou seja, transporta o produto do destino final ao ciclo de 

negócios. 

Já o método logístico apresenta uma nova percepção para logística reversa, 

com o regresso de resíduos sólidos que advém do pós-venda e pós-consumo para a 

indústria. Sendo bem direcionada é capaz de colaborar para a diminuição de gastos, 

fidelização de clientes, melhorando significativamente o nome da marca (GUARNIERI, 

2011). 

De acordo com Leite (2009) a logística reversa pode ser dívida de duas 

maneiras, sendo pós-consumo que é composta pelo fluxo reverso por produtos que 

vem do descarte após sua utilização, e regressam a sua fase produtiva. Quando não 

pode ser reaproveitado, são enviados para locais seguros ou controlados, que não 

provoquem efeitos negativos ao meio ambiente. No pós-venda, quando o produto foi 

utilizado poucas vezes ou nenhuma, e precisa retornar ao fabricante devido a 

problemas de qualidade, retornando ao ciclo de negócios. 

Conforme apresenta a Figura 7 segundo Leite (2009) logística reversa compõe 

duas etapas, sendo pós-consumo e pós-venda. Pós-consumo possui reciclagem 

industrial; desmanche; reuso; consolidação; coleta. Pós-venda possui: 

seleção/destino; consolidação e coleta. O medicamento deve ser considerado produto 

de pós-consumo, pois são descartados pela população por estar vencido ou em 

desuso após consumo.  
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Figura 7 - Logística reversa – área de atuação e etapas reversas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: adaptado de LEITE, 2009, p. 19. 

 

Leite (2009) define a logística reversa como área da logística empresarial: 

 

Logística reversa 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 
valores de diversa natureza: econômico, de prestação de serviços, ecológico, 
legal, logístico, de imagem corporativa, dentre outros (LEITE, 2009, p. 17). 

 

Dornier et al. (2000, apud LEITE, 2009) indica que a logística é o gerenciamento 

de fluxos na operação dos negócios. Conforme a Figura 8 apresenta informações de 

como os fluxos logísticos se movimentam de acordo com o procedimento a ser 

realizado, como exemplo, fluxo reverso de peças a serem reparadas, ou então, de 

produtos usados ou consumidos a serem reciclados ou descartados pelo fabricante. 

Fluxo direto fornecimento de materiais e componentes para produção de um produto. 

Os fluxos logísticos englobam os diretos e reversos da logística. 

 

Figura 8 - Diferentes tipos de fluxos logísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: LEITE, 2009, p. 17. 
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Para Xavier (2013) tem aumentado à importância dos fluxos reversos, ou seja, 

fluem contra a corrente dos fluxos diretos funcionando da ponta do consumo para trás, 

compondo os produtos e processos que, após sua utilização ou consumo são 

novamente coletados e transportados para trás nas redes de suprimento sendo 

reciclados e incorporados novamente para a mesma cadeia. 

 

2.6 LEGISLAÇÃO PARA O DESCARTE DE MEDICAMENTOS  

 

De acordo com a resolução do Conselho Nacional do meio ambiente 

(CONAMA, 1986), descreve que o impacto ambiental é a modificação de propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, que possam gerar danos direta ou 

indiretamente de natureza humana, na saúde, segurança e bem-estar da população; 

nas funções sociais e econômicas; na biota1; as circunstâncias estéticas e sanitárias 

ambientais; a qualidade das soluções ambientais. Conforme a resolução do CONAMA 

foi a aprovada a Lei no 12.305 (2010 Cap. III, seção I) que diz: 

 

A logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 
para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, Art.13, cap. III, seção I). 

 

Diante desta lei o Senador Cyro Miranda elaborou projeto de lei n°148, de 2011 

para a inclusão dos medicamentos de uso humano e animal na Política de resíduos 

sólidos e para que seja realizada a reeducação da população, indústria farmacêutica, 

farmácias e drogarias, distribuidores de medicamentos, ou seja, todos os envolvidos 

no descarte de medicamentos. 

Conforme o decreto n° 7.404 (BRASIL, 2010), foi criado um Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos o Comitê Orientador para a 

Implementação dos Sistemas de Logística Reversa (CORI), presidido pelo Ministério 

do Meio Ambiente, juntamente com o Ministério da Saúde; Ministério da Fazenda; 

Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para servir como base a elaboração e, 

implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em sua competência orientar 

_______________  
 
1 Biotas são conjuntos de seres vivos de uma dada região. 
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como será realizada a devolução dos resíduos a indústria, bem como a reciclagem, 

em sua etapa, ou em outras etapas produtivas.  

A resolução da diretoria colegiada (RDC) n° 306/2004 da ANVISA (BRASIL, 

2004) centraliza sua gestão na separação, adequação, armazenamentos, transporte, 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, e a Resolução CONAMA 358/2005 

(BRASIL, 2005) atuam na gestão da preservação dos recursos naturais e do meio 

ambiente. As referidas resoluções objetivam orientar o Plano de Gerenciamento dos 

Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) servindo como orientador para programar 

o plano de gerenciamento adequado para não prejudicar a saúde da população e o 

meio ambiente. 

Segundo a resolução do CONAMA (2005) n° 358, Resíduos de Serviços de 

Saúde (RSS) são considerados em cinco grupos: Grupo A - potencialmente 

infectantes: lâminas e placas de laboratório, bolsas de transfusão de sangue, entre 

outros; Grupo B – químicos medicamentos, resíduos contendo metais pesados; Grupo 

C - rejeitos radioativos: radioterapia, serviços de medicina nuclear; Grupo D -resíduos 

comuns: sobras de alimentos, resíduos das áreas administrativas; Grupo E- materiais 

perfuro cortantes: lâminas de bisturi, agulhas. Os resíduos pertencentes ao Grupo B, 

com características de periculosidade, quando não forem submetidos a processo de 

reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos a tratamento e 

disposições finais específicos. Ou seja, os resíduos do Grupo B se localizam os 

produtos farmacêuticos (medicamentos) descartados por serviços de saúde, 

farmácias, drogarias e distribuidores. 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2004), órgão responsável 

pela regulamentação dos meios de descarte dos medicamentos, na resolução RDC 

n°306, requer que estabelecimentos de serviços de saúde disponham do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS), programar a logística 

reversa na cadeia do medicamento, ou seja, essa resolução não se refere aos 

medicamentos que os consumidores adquirem somente os medicamentos que são 

utilizados nas farmácias, com injeções e vacinas, hospitais, clínicas, atendimento 

médico domiciliar. 

Anvisa (2009) editou a RDC 44, permitindo a participação de drogarias e 

farmácias em programas de coleta de resíduos domiciliares de medicamentos no 

Brasil. De acordo com a legislação, no capítulo 8, trata-se das disposições finais e 

transitórias, conforme descrito no art. 93: 
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Fica permitido às farmácias e drogarias participar de programa de coleta de 
medicamentos a ser descartados pela comunidade, com vistas a preservar a 
saúde pública e a qualidade do meio ambiente, considerando os princípios 
da biossegurança de empregar medidas técnicas, administrativas e 
normativas para prevenir acidentes, preservando a saúde pública e o meio 
ambiente. (RDC n°44, cap. 8, art. 93, 2009) 

 

Diante destas resoluções da ANVISA, no Paraná o Deputado Luiz Eduardo 

Cheida (2011) elaborou o projeto que dispõe sobre a responsabilidade da destinação 

dos medicamentos em desuso e vencidos, sendo então aprovada a lei n° 17.211 no 

dia 03/07/2012 que estabelece a responsabilidade compartilhada pelo recolhimento e 

destino ambiental adequado doa medicamentos e, as farmácias/drogarias 

responsáveis por coletar os medicamentos vencidos ou em desuso descartados pela 

população entre os fabricantes, distribuidores, varejistas de medicamentos.  

A lei municipal n°13.978/12 do Vereador Felipe Braga Cortes (2012) estabelece 

que o consumidor seja responsável por descartar os resíduos medicamentosos nas 

farmácias e drogarias, ou em pontos de coletas que estiver à disposição da população. 

Após o descarte a indústria farmacêutica e distribuidores, ou seja, todos os 

estabelecimentos que fazem parte dos canais de distribuição ficam responsáveis pela 

coleta, transporte, tratamento e destinação ambiental adequado dos medicamentos 

vencidos ou em desuso. 

Para Witsuba et al. (2013) perante as leis vigentes no Paraná e no município 

de Curitiba, e lei de resíduos sólidos n°12.305/10 de âmbito nacional, foram criados 

dois grupos, sendo eles Grupo de Trabalho de Medicamentos do Paraná (GMT-PR) 

formado por representantes da indústria farmacêutica e várias entidades 

farmacêuticas e Grupo de Temático de Trabalho de Medicamentos Nacional pela 

ANVISA (GTT- ANVISA), o GMT-PR realiza o gerenciamento do Projeto piloto para 

descarte de resíduos sólidos de medicamentos domiciliares no município de Curitiba, 

com a campanha “Medicamento não é lixo: Descarte no lugar certo”. Projeto espera 

que a população para descarte os medicamentos vencidos e em desuso, as farmácias 

e drogarias recolham e a indústria farmacêutica e distribuidores transporte e deem 

destinação adequada aos resíduos coletados, esperam que a adesão seja voluntária 

dos envolvidos na cadeia de medicamentos, pelo período de seis meses até a 

conclusão do acordo setorial, que está em discussão nos órgãos federal competentes. 
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 Javier Gamarra responsável pelo GMTPR e membro da GTT – ANVISA 

comenta em reportagem da revista, ANA; SCUSSEL (2014, p. 29) a importância dos 

grupos de apoio para a logística reversa de medicamentos “foi dado que o setor 

farmacêutico contribua de modo decisivo com a diminuição do lançamento de 

resíduos de medicamentos no meio ambiente, especialmente nas águas, reduzindo 

possíveis impactos ambientais”. 

Segundo Witsuba et al. (2013) projeto piloto de descarte de resíduos sólidos de 

medicamentos domiciliares disponibiliza em seu site a localização dos pontos de 

coleta, atualmente são ao todo 44 farmácias e drogarias em Curitiba, não possuí 

pontos de coletas na região metropolitana. Os pontos de coleta são destinados ao 

recolhimento de medicamentos vencidos e em desuso domiciliares, descartados pelos 

moradores de Curitiba, pode ser descartado também as embalagens e qualquer tipo 

de medicamento, menos perfuro cortantes como agulhas e lâminas, possui limite de 

descarte, pois os coletores tem a capacidade de receber até 5 kilos em cada 

compartimento, totalizando 20 kilos, é proibido o descarte por parte de setores 

privados como clínicas médicas, consultórios médicos e hospitais. Estação coletora 

elaborada com alta tecnologia (BHS, 2017), com padrões de segurança determinados 

pela vigilância sanitária para o descarte adequado, localizada em 44 pontos de coleta 

na região de Curitiba, possui instruções para a população com a fase de separação 

no domicilio, após levar até a estação coletora e seguir os procedimentos registrando 

o código de barras no leitor até escutar o bip, descartar separadamente das 

embalagens os medicamentos líquidos, sprays, comprimidos e pomadas, inserir no 

local indicado. Conforme a Figura 9: 

 

Figura 9 - Estação coletora de medicamentos em desuso e vencidos  
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Fonte: DESCARTE CONSCIENTE, 2017.  

 

Realizada visita na estação coletora em um dos locais que estavam na lista no 

site Descarte Consciente, conforme a Figura 10: 

 

Figura 10 - Estação coletora de medicamentos em desuso e vencidos – foto real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: DROGA RAIA BACACHERI, 2017. 
 

Segundo Guarnieri (2011) ao mesmo tempo em que as legislações obrigam as 

empresas a reverem seus processos, o gerenciamento ambiental agrega valor de 

marketing positivo, pois o mercado consumidor requer produtos elaborados a partir de 

processos mais limpos. 

 

2.7 MEDICAMENTOS 

 

De acordo com a Anvisa (2010) existe diferença entre remédios e 

medicamentos. Os remédios estão relacionados a qualquer tipo de cuidado para curar 
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ou aliviar problemas de saúde, sintomas e indisposições. Já os medicamentos são 

princípios ativos produzidos em farmácias ou indústrias farmacêuticas, e possuem as 

obrigações de seguir normas técnicas e requisitos legais de segurança, eficiência e 

características ideias para a comercialização.  

É consenso entre os autores Bila, Dezotti (2003) e Marcantonio (2011) que os 

cientistas conhecem que os medicamentos possuem substâncias poluidoras ao meio 

ambiente, pode ser prejudicial em ambientes aquáticos e indicam que não tem uma 

definição completa sobre a saúde das pessoas, dos animais, mas mostra 

modificações em diversas espécies de peixes machos que se tornam femininos.  

De acordo com Spina e Aquino (2015, apud SILVA; MARTINS, 2017). 

 

O fácil acesso aos medicamentos é um fenômeno que acontece 
mundialmente, a automedicação, o abuso, o alto número de prescrições são 
situações que colocam a disposição dos usuários uma variedade de 
possibilidades (SILVA; MARTINS, 2017, p. 59). 

 

Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2010) afirma que 

na pesquisa realizada pela IMS MARKET PROGNOSIS (2011, apud ABDI, 2013) o 

Brasil ocupava o 8° posição no ranking internacional de vendas de medicamentos. 

Crescimento se deve ao segmento de medicamentos genéricos.  

Dados da Sindusfarma (2012 apud ABDI, 2013) ressalta que em 2011 foram 

vendidas 2.340.535.661 unidades pela indústria farmacêutica. O número de farmácias 

e drogarias segundo o CFF (2012 apud ABDI, 2013) 70.576 mil no Brasil e no Paraná 

total de 4.749 mil farmácias e drogarias.  

Em outro estudo realizado pela ABDI (2010) comenta que a população 

brasileira gera mais de 10,3 mil toneladas por ano em resíduos de medicamentos, 

considerando uma população de 190,7 milhões de habitantes, sem nenhum sistema 

de descarte adequado. 

Estudo realizado entre 2008 e 2009 no Brasil pelo (POF) do IBGE (2010) obteve 

os dados referente à região sul (RS, SC e PR) do Brasil, essas informações indicam 

que o gasto médio mensal com medicamento foi de R$89,06 por família.  

No mesmo estudo (POF, 2010) dados indicam o gasto médio mensal com 

medicamento por classes de rendimentos por família, no Paraná famílias com salário 

base até R$ 830,00, o gasto médio com medicamentos é de R$ 43,17; salário mensal 

de R$830,00 até R$ 1.245,00, o gasto médio com medicamento é de R$ 56,44; salário 
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mensal de R$ 1245,00 até R$ 2.490,00, o gasto médio com medicamentos é de R$ 

76,66; salário mensal R$ 2.490,00 até R$ 4.150,00, o gasto médio com medicamento 

é de R$ 109,08; salário mensal R$ 4.150,00 até R$ 6.225,00 – gasto médio com 

medicamento é de R$ 145,57; salário mensal R$ 6.225,00 até R$ 10.375,00 – gasto 

médio com medicamento é de R$ 152,07; salário mensal acima de R$ 10.375,00 – 

gasto médio com medicamento é de R$ 372,27. Pode ser identificado nestes dados, 

mesmo a família tendo o salário base de R$830,00 consome R$ 43,17 (5,3%) do seu 

rendimento em medicamento, porém na classe oposta, com o salário base acima de 

R$ 10.375,00, consome R$ 373,27 (3,6%) do rendimento em medicamento. 

 

2.8 PERCEPÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

De acordo com Ueda el at. (2009) os elementos químicos medicamentosos são 

considerados um risco enorme a saúde da população e no meio ambiente, por ter em 

sua composição componentes resistentes, com difícil decomposição, podendo então 

contaminar o solo e a água. Análises realizadas em diversos países no esgoto 

doméstico da população foram encontrados medicamentos como antibiótico, 

anestésicos, hormônios, anti-inflamatórios e outros. As implicações causadas pelos 

medicamentos bem como o estrógeno, hormônio feminino encontrado nos 

anticoncepcionais e em repositores hormonais pós-menopausa, pode prejudicar 

espécies de peixes, com a feminização de peixes machos que estão nestes ambientes 

contaminados.  

Conforme Figura 11 pode-se verificar o que ocorre quando os medicamentos 

são descartados no lixo domésticos e vasos sanitários, bem como infiltração pelo solo, 

prejudicando o lençol freático e aquífero. 

 

Figura 11 - Cadeia não ecológica de medicamentos descartados no meio ambiente 
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Fonte: DESCARTE CONSCIENTE, 2017. 

 

Ortiz, Boer e Rocha (2014) (2013, apud MARTINS; SILVA, 2017) é unânime 

entre os autores que são várias as motivos que levam as sobras e descartes de 

medicamentos, pode estar sendo descartado no meio ambiente ou ter sobras devido 

à entrega elevada de amostras grátis aos profissionais de saúde, a quantidade maior 

de medicamentos nas embalagens que são necessárias para o tratamento de 

doenças e a automedicação.  

Para Dias (2014) as empresas precisam entender o impacto negativo ou 

positivo gerado na produção dos seus produtos. Neste contexto, nossa pesquisa 

aborda os impactos ambientais gerados pelas indústrias farmacêuticas na fabricação 

de embalagens com quantidade maiores de medicamentos que é necessário para o 

tratamento de saúde e na entrega de amostras grátis aos profissionais de saúde, 

também a política de logística reversa que não possui uma abordagem clara do que 

pode ser feito, e aborda o plano de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde na 

lei n° 12.305 e as resoluções ANVISA 306/04, a edição da RDC n°44/09 E 17/10, 

unindo forças com o CONAMA RDC n° 358/05, que está em fase de discussão com 

as classes de trabalho, após essas discussões segue para a consulta pública, ou seja, 

a população vai indicar o que pode ser feito na logística reversa de medicamentos 

vencidos e em desuso. 

Dias (2014) também comenta que no contexto atual a população está mais 

preocupada com as questões ambientais, nessa abordagem da sociedade cresce 

também a exigência de políticas públicas e visão mais ecológica das empresas.  
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3 METODOLOGIA 

 

Este estudo tem por objetivo entender o comportamento de descarte de 

medicamentos dos consumidores da cidade de Curitiba e região metropolitana e seu 

conhecimento sobre logística reversa e impactos ambientais. De acordo com Malhotra 

(2012) ”pesquisa qualitativa é metodologia exploratória, não estruturada, baseada em 

pequenas amostras com objetivo de proporcionar ideias e entendimento do ambiente 

do problema”.  

A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas qualitativas, do tipo 

semiestruturado (Bauer e Gaskell, 2008). Segundo Faar (1982, apud, Bauer e Gaskell 

2008) esta técnica contribui para descoberta de perspectivas ou pontos de vista sobre 

os fatos, além da pessoa que inicia a entrevista. Com este método é possível a 

construção de conhecimentos dentro de um processo social, uma interação, onde as 

palavras são o meio principal de troca (Bauer e Gaskell, 2008, p. 73) ou ainda, uma 

inter-relação e troca de ideias e significados para perceber e explorar a realidade 

(Bauer, Gaskell, 2008, p. 73).  

A entrevista qualitativa fornece dados para o desenvolvimento e busca 

compreender sobre crenças, atitudes, valores e motivações em relação ao 

comportamento das pessoas em contextos sociais específicos (Bauer, Gaskell, 2008, 

p. 65). Para atender os critérios da pesquisa utilizou-se  o método de entrevista 

qualitativa para coleta de dados com  amostra não probabilística por julgamento 

(MALHOTRA, 2012). 

Foi elaborado um roteiro semiestruturado com 26 perguntas para a pesquisa, o 

local para aplicação das entrevistas foi definido pelos entrevistados, sendo que no 

início todos foram comunicados que a entrevista seria gravadas, bem como do sigilo 

dos dados e a finalidade do uso dos mesmos apenas para fins acadêmicos. As 

entrevistas foram gravadas por meio de gravador de voz em aparelhos smartphones, 

entre os dias 03 a 10 de outubro.  

Os entrevistados possuem idade entre 20 e 57 anos, a média das entrevistas 

foi de 8 minutos e 45 segundos, totalizando o tempo de 1 hora e 33 minutos. Os dados 

foram codificados utilizando as seguintes categorias de análise: Consumo de 

medicamentos; Cuidados e preocupação com a saúde; Preocupações em fazer o 

descarte correto e Motivações e Incentivos para fazer o descarte correto. 
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A população foi composta por homens e mulheres, casados e solteiros, com 

filhos e sem filhos consumidores de medicamentos de Curitiba e região metropolitana 

com uma amostra de 11 respondentes, e o nome de todos os entrevistados foram 

substituídos na transcrição por entrevistado 01, entrevistado 02, entrevistado 03, 

entrevistado 04, entrevistado 05, entrevistado 06, entrevistado 07, entrevistado 08, 

entrevistado 09, entrevistado 10 e entrevistado 11. Conforme demonstra o Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Perfil dos entrevistados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: as autoras, 2017. 

 

Conforme o Quadro 2 a divisão dos entrevistados ficou entre homens e 

mulheres, casados e solteiros, com filhos e sem filhos: 

 

Quadro 2 - Divisão dos entrevistados 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: as autoras, 2017. 

 

Realizado o Critério Brasil dos 11 entrevistados conforme o Quadro 3: 
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Quadro 3 - Critério Brasil dos entrevistados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: adaptado CRITÉRIO BRASIL, 2017. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

De acordo com as entrevistas, os entrevistados em sua maioria conseguiram 

dizer qual o tipo de medicamento tem em casa, conforme sua forma farmacêutica, 

como exemplo, comprimidos, drágeas, líquidos, pomadas, cremes e cápsulas. A 

resposta vem espontânea por ter sido apresentado o significado do termo forma 

farmacêutica, pois não é conhecido pelo consumidor. Por não conhecer a forma 

farmacêutica os respondentes falam o nome da marca e composto dos medicamentos 

e reforçam que o tipo de medicamento que possuem em casa são líquidos para 

crianças e comprimidos ou cápsulas para os adultos, como exemplo do entrevistado 

03 “Os das crianças são líquidos xarope que é novalgina xarope e os outros ai. Adultos 

é comprimido... é cápsula... é comprimido [...]”. 

Para entender se os entrevistados consomem somente medicamentos 

prescrito pelo médico, foi apresentada a questão, e obtivemos a informação que os 

entrevistados consomem medicamentos que são isentos de prescrição médica (MIP), 

nesta abordagem fica aberta quanto a informação que eles possuem sobre aos 

medicamentos, pois os medicamentos isentos de prescrição (MIP) tem a venda livre 

nas farmácias, indicados em muitos casos para aliviar dores de cabeça, musculares, 

colírios, resfriados, entre outros. 

Segundo Anvisa (2017) “Medicamentos isentos de prescrição são 

medicamentos disponíveis ao autosserviço e que, dessa forma, não necessitam de 

prescrição médica para que sejam dispensados”. Nesta abordagem é importante 

observar que o consumo pode ser maior de medicamentos e posteriormente indicar a 

possibilidade de descarte do medicamento no meio ambiente, pois seu uso pode ser 

para aliviar dores, não para tratar uma doença, pode indicar a possibilidade de sobras 

ou medicamentos com prazo de validade excedido. O entrevistado 08 afirma: 

 

[...] hummm. Não, na verdade, único que tomo sobre indicação medica como 
comentei lá no início, [...] colírio antibiótico, o resto é só remédio pra dores 
mesmo, que seria a pomada pra dor na perna e mais um remédio pra dor de 
cabeça [...]. 

 

Referente ao consumo de medicamento de uso contínuo segundo a (ANVISA, 

2017) cada medicamento é indicado para determinada doença, indicado dia e horários 

que devem ser administrados conforme orientação médica. A maioria dos 
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entrevistados utilizam medicamentos para o tratamento de doenças já detectadas por 

exames e clínica médica. Os entrevistados foram questionados se tinham em casa 

medicamentos de uso continuo, para alguns entrevistados usam medicamentos como 

exemplo, enxaqueca, renite, asma, problema oftalmológico, antialérgico e insônia, o 

entrevistado 08 comenta “[...] Eu tenho pra dor no corpo pra dor de cabeça, tenho 

antialérgico e medicamento de asma [...]” e completa “[...] Ah o da bombinha é sim 

para uso contínuo do meu namorado que as vezes fica em casa [...]”. O entrevistado 

09 afirma que compra somente medicamentos com prescrição médica após realizar 

exames e ser constatada a doença e explica: 

 

[...] Eu tenho.... faço tratamento de enxaqueca né, então eu tomo medicação 
quase que sempre, eu tenho assim acompanhamento médico né  pra 
tratamento de enxaqueca...daí eu tomo duas medicações pra enxaqueca que 
são assim: pra dor e uma pra mim ter bom sono, porque eu não consigo 
dormir direito né ... por causa da minha dor de cabeça as vezes se eu durmo 
mal, aí  minha cabeça começa a doer então eu tomo essas medicação, duas 
são pra dor que são o Dorflex e o Ibuprofeno, que é pra tirar a dor e uma que 
é pra relaxar pra mim poder ter... uma noite... nortriplina [...].  

 

Pode ser observado que no meio da fala o entrevistado 09 entra em contradição 

e comenta sobre medicamentos que são isentos de prescrição médica, como 

exemplo, com o nome comercial Dorflex e composto do medicamento Ibuprofeno, não 

sendo indicado para o tratamento de enxaquecas, é indicado somente para alívio de 

dores comuns. 

A frequência de visita a farmácia para comprar medicamentos foi respondida 

pelos entrevistados, e serve como observação do quanto maior a frequência, maior a 

disposição e exposição a compra de medicamentos. Para o entrevistado 03: 

 

[...] Sempre que precisa! Não tem assim ah vo sempre um dia da semana 
não... Sempre que é preciso que eu vejo que acabou ou que eu preciso ou, 
por exemplo, uma das crianças ficou doente eu vejo que eu preciso eu vou á 
e compro o medicamento [...].  

 

Pode ser observado no relato do entrevistado 04 abaixo a necessidade de ter 

a farmácia domiciliar sempre abastecida de medicamentos, por isso vai à farmácia 1 

vez ao mês: 

 

[...] Ah acabou o remédio em casa eu vou, isso dá o que paracetamol eu 
compro quatro ah depende da dor de cabeça eu vou pra farmácia uma vez 
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por mês eu faço uma visita na farmácia sim dá pra dizer uma vez por mês pra 
manter a farmacinha! [...]. 

 

Para o entrevistado 10 indica que possui a disposição em comprar outros 

produtos além dos medicamentos, sendo realizada a visita na farmácia 1 ou 2 vezes 

ao mês: 

 

[...] Bem, essa semana eu fui antes de ontem e ontem já fui lá comprar soro 
fisiológico e ontem fui comprar xarope pra tosse, mas eu vou em média umas 
duas vezes no mês pra comprar analgésico. [...]” ... “[...] Compro, compro 
dependendo da estratégia apelativa das gôndolas e oferta né?! Risos... 
normalmente eu vou pra comprar alguma coisa que eu tô precisando e ai 
acabo saindo com mais coisas por conta de ofertas [...]. 

 

De acordo com a Anvisa (2010) existe diferença entre remédios e 

medicamentos. Os remédios estão relacionados a qualquer tipo de cuidado para curar 

ou aliviar problemas de saúde, sintomas e indisposições. Já os medicamentos são 

princípios ativos produzidos em farmácias ou indústrias farmacêuticas, e possuem as 

obrigações de seguir normas técnicas e requisitos legais de segurança, eficiência e 

características ideias para a comercialização.  

 Todos os entrevistados dizem que possuem remédios e medicamentos em 

casa  em suas farmácias domésticas e boa parte deles são os responsáveis por 

comprar estes medicamentos para manter abastecidas suas caixas de remédios, e 

terem sempre a mão quando precisarem e não serem pegos de surpresa no caso de 

uma dor ou desconforto.  Observa-se que os entrevistados que possuem filhos são os 

principais compradores de remédios da casa, uma delas, aliás, relata que como possui 

três filhos com idades diferentes em casa, sempre é ela quem vai a farmácia e 

raramente seu esposo tem esta tarefa e diz também que procura ter todo o tipo de 

medicamento para suprir a necessidade da família. Os solteiros sem filhos compram 

remédios, porém com uma frequência bem menor inclusive uma das entrevistadas 

comenta que por morar com sua mãe vai a farmácia somente quando necessário 

deixando está rotina por conta dela. Outro entrevistado também solteiro sem filhos 

relata que já comprou medicamentos, porém não tem este hábito de abastecer a caixa 

de remédio e diz que quem o faz na maioria das vezes é sua mãe. 

Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2010) afirma que 

na pesquisa realizada pela IMS MARKET PROGNOSIS (2011, apud ABDI, 2013) o 
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Brasil ocupava o 8° posição no ranking internacional de vendas de medicamentos e 

este crescimento se deve ao segmento de medicamentos genéricos. 

Foi indagado aos entrevistados se faziam as verificações da data de validade 

dos medicamentos que tem em casa e todos eles disseram que sim, que fazem a 

verificação e consideram isso muito importante.  Uma delas ainda salienta que para 

ela esta prática é muito comum, e que faz isso até mesmo quando realiza compras de 

alimentos no supermercado. Para o Entrevistado 09: 

 
[...] risos hoje mesmo eu tava olhando rs”... é eu olho tudo, eu olho tudo rs a 
data de vencimento se ta... [...] Sempre olho, sempre olho, tudo, eu tenho 
hábito de até no mercado vou comprar as coisas meu marido fala, “Você 
demora muito”, porque eu olho tudo observo tudo rs ‘[...]. 

 

Para Blackwell, Miniard e Engel, 2005, o zelo para armazenar e utilizar o 

produto são determinantes para garantir uma duração maior antes que  outra compra 

seja necessária. Ao ser perguntado aos entrevistados  quanto ao local onde 

armazenam seus medicamentos em casa, responderam de forma muito similar que 

guardam em caixas de material plástico ou papelão e que estas caixas são exclusivas 

para armazenar seus remédios, para mantê-los organizados e conservados por mais 

tempo. Apenas uma das entrevistadas diz guardar em uma gaveta, mas que também é 

destinada só para guarda de medicamentos. A maioria dos pesquisados apresentam 

preferência em guardar as caixas com os medicamentos em locais mais altos como em 

cima de armários da cozinha, ou em cima das geladeiras boa parte deles faz isto por 

segurança e bem como uma delas diz que convive com crianças em casa que podem 

consumir o medicamento de forma acidental. Entrevistado 09 comenta: 

 

[...] Depois na realidade assim! eu verifiquei foi na realidade um xarope pra 
tosse eu tomei a tosse não melhorou ai eu fui olhar o porque que de repente 
a tosse não melhorou e consultei que o remédio tava vencido né! Eu tinha 
comprado a pouco tempo na farmácia e eu achei que a validade ia ser maior, 
mas na realidade o remédio já tava prestes a vencer e eu nem me toquei 
nisso não fazia muito tempo que eu tinha comprado ele e eu acabei 
consumindo ele vencido, por causa disso [...]. 

 

A maioria deles também tem por hábito fazer esta inspeção antes de utilizar o 

medicamento, ou então quando estão realizando uma faxina e aproveitam para fazer 

estas verificações das caixas de remédios e descartar aquilo que está vencido ou que 

não poderá mais utilizar. Dois dos entrevistados ressaltaram que fazem isto de olhar 

a validade logo quando compram na farmácia, sendo que um deles diz fazer isto por 
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considerar importante já que normalmente compra o remédio para usar em longo 

prazo. A outra entrevistada que compartilha desta mesma ação deixa claro que age 

desta maneira para evitar qualquer tipo de transtorno e caso um fato assim venha 

acontecer tem a quem recorrer. Assim como diz a entrevistada 06: “[...] Quando eu 

compro!... Porque acho importante ver a validade e se tiver vencido iria até alguém e 

reclamava! [...]”. 

Ao serem perguntados quanto ao local onde armazenam seus medicamentos 

em casa os entrevistados responderam de forma muito similar que guardam em caixas 

de material plástico ou papelão e que estas caixas são exclusivas para armazenar 

seus remédios, para mantê-los organizados e conservados por mais tempo. Apenas 

uma das entrevistadas diz guardar em uma gaveta, mas que também é destinada só 

para guarda de medicamentos. A maioria dos pesquisados apresentam preferência 

em guardar as caixas com os medicamentos em locais mais altos como em cima de 

armários da cozinha, ou em cima das geladeiras boa parte deles faz isto por 

segurança e bem como uma delas diz que convive com crianças em casa que podem 

consumir o medicamento de forma acidental. O Entrevistado 09 comenta: 

 

[...] meus remédios? É guardado num armário dentro de uma caixinha no alto 
porque tem a minha neta, tem o meu netinho então eu tenho medo né deles 
alcançarem... fica lá escondidinho dentro de uma caixa de sapato no alto rs 
bem na porta do armário [...]. 

 

Apesar da preferência dos entrevistados em armazenar os seus remédios no 

alto por medida de segurança, também observa-se que os mesmos também prezam 

por tê-los sempre à disposição quando necessário. Uma delas ressalta que deixa seus 

medicamentos em dois locais diferentes, dependendo da frequência que precisa usá-

los, colocando aqueles que usa esporadicamente em cima da geladeira e em um 

armário na cozinha três de suas vitaminas que são de uso diário pois para ela fica 

mais prático. A Entrevistada 03 diz: 

 

[...] Tem. É os medicamentos ficam numa caixinha própria plástica em cima, 
num armário um lugar alto, com exceção minhas vitaminas que ficam num 
lugar mais fácil assim dentro de um armário na cozinha né! porque eu uso 
continuo todos os dias, então esse eu deixo separado são três medicamentos 
os demais sempre lá nesse armário de cima! [...]. 

 

Ao ser levantada a questão sobre manter suprida e organizada suas 

“farmacinhas” todos os entrevistados julgam como imprescindível, e procuram fazer 
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isto sempre que sentem falta de algum remédio ou quando vem que está acabando 

aqueles que costumam usar. A maioria deles citou que não esperam acabar para fazer 

a reposição e afirmaram que sempre têm medicamentos para todo tipo de situação 

para evitar qualquer tipo de intercorrência. Os homens, no caso dos solteiros que 

moram sozinhos, abastecem a farmacinha quando está acabando, os casados 

compram, mas quando necessário. As mulheres casadas demonstram uma 

preocupação maior neste sentido, uma delas diz que assim que começa a ter algum 

sintoma já procura fazer a compra para não ter faltas e a entrevistada 4 deixa claro 

que deixar sua “farmacinha” desabastecida é sinônimo de dor de cabeça, então ela 

prefere não arriscar “[...] Ah acabou o remédio em casa eu vou, depende da dor de 

cabeça eu vou pra farmácia uma vez por mês eu faço uma visita na farmácia pra 

manter a farmacinha. [...]”. 

Para Silva, Martins, 2017, p.59 “O fácil acesso aos medicamentos é um 

fenômeno que acontece mundialmente, a automedicação, o abuso, o alto número de 

prescrições são situações que colocam a disposição dos usuários uma variedade de 

possibilidades”. 

A entrevistada 09 também prefere a prevenção e abastece sua farmácia 

doméstica sempre que vai realizar suas compras de rotina: 

 

[...] e a gente vai e faz aquela comprinha é... que o médico dá a receita então 
todo tipo assim dia 5,6 a gente vai e faz a comprinha do mês de medicação e 
geralmente eu compro assim os remédios receitados pelo médico e mais 
aquela comprinha básica de algodão, band Aid, Água oxigenada assim, essas 
coisinhas assim [...]. 

 

Percebe-se que o descarte de medicamentos vencidos ou em desuso é comum 

no cotidiano dos entrevistados. Alguns demonstraram ser mais conscientes se 

preocupando em devolver seus medicamentos em local adequado para a destinação 

segura dos resíduos, já outros não expressaram tanta importância a esta questão e 

mesmo inibidos, admitem descartar seus rejeitos de forma espontânea na pia da 

cozinha, nos lixos comuns da casa e no vaso sanitário, conforme explicou o 

entrevistado 10 “[...] Eu jogo... se for líquido eu descarto na pia da cozinha se for 

comprimido (que fique entre nós, risos) eu jogo no vaso sanitário e dou descarga [...]”. 

De acordo com os entrevistados, a entrega dos medicamentos vencidos e em 

desuso geralmente é realizada nos postos de Saúde e nas farmácias que possuem 

local para o descarte, já os que não fazem a devolução, afirmam não ter conhecimento 
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e informação sobre esse tipo de descarte. Percebe-se a falta informação a respeito 

dessa possibilidade por parte dos entrevistados 

O entrevistado 10 diz que “[...] Sinceramente não conheço e nunca ouvi falar 

dessa pratica já ouvi em pilha, descarte de pilha, descarte de outras coisas de óleo de 

comida, de medicamentos não, se existe, não há divulgação dessa prática [...]”. 

 

Quando perguntados sobre quais medicamentos teriam em casa, o 

Paracetamol e o Dorflex foram os medicamentos mais citados pelos entrevistados, 

seguidos da Dipirona, Ibuprofeno, Nortriptilina, Neosaldina e colírio Moura Brasil, que 

geralmente são comprados na farmácia sem receita médica. Quando da ocorrência 

de já terem tomado acidentalmente algum medicamento vencido, praticamente todos 

os entrevistados afirmaram não ter acontecido; apenas um disse ter utilizado colírio, 

conforme explicou a entrevistada 10 “[...] já aconteceu isso com remédio otológico né 

quando eu percebi já tinha... e como não fez mal, continuei usando [...]”.  

Percebeu-se que a motivação dos consumidores para fazerem o descarte 

correto é a preocupação da ocorrência de consumo inapropriado desses 

medicamentos por idosos, crianças e também trabalhadores do Lixão. O Entrevistado 

01 afirma:  

 

[...] Sim, sim eu acho que tem este problema por causa que se você jogar no 
lixo doméstico pode parar no lixão e acaba que as pessoas que fazem a 
coleta seletiva no lixão acabam pegando este medicamento e podem acabar 
dando pra uma criança que pode acabar pegando e tomando este 
medicamento e ocasionar um problema maior... então é melhor jogar num 
lugar que você sabe não sabendo pra onde que ele vai mas você sabe que é 
o lugar certo. Melhor que você jogar de qualquer jeito de uma forma 
inadequada; [...]. 

 

Os entrevistados relataram que geralmente compram os medicamentos nas 

farmácias mais próximas de suas casas conforme explicou o entrevistado 03 “[...] na 

mais perto de casa, tem vários estabelecimentos [...]”. As farmácias mais citadas pelos 

entrevistados foram as farmácias Nissei, seguido de outras DrogaRaia, Morifarma, 

Pacheco, PagMenos, Maxifarma e farmácia popular. 

De uma forma geral os consumidores reconhecem a importância de realizar o 

descarte correto. Em alguns casos percebe-se uma pré-disposição a esta pratica, 

porém percebe-se que eles se sentem pouco informados e incentivados. Durante as 

entrevistas ficou claro que em alguns casos o que está faltando é a divulgação e 
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publicidade referente ao tema, a questão deveria ser melhor divulgada para que as 

pessoas pudessem se conscientizar e fazer o descarte correto. Poderia ser um 

trabalho realizado pelo Governo conforme explicou o entrevistado 02 “[...] Então 

não existe uma publicidade e na verdade é até recente este conhecimento que eu tive 

de que há coleta de remédio quase do lado da minha casa, acho que falta publicidade 

do governo não sei referente a isso [...]”. E o entrevistado 04 cita que: 

 

[...] Falta conhecimento mesmo... acho que nas escolas porque as crianças 
são os incentivadores do futuro então trabalhando a cabeça das crianças a 
criança vai chegar em casa : Mãe você tá jogando no lixo não não pode ai a 
mãe vai dizer que vergonha tô aprendendo com o meu filho .. eu acho que 
nas escolas mesmo.. a base tá na educação escolar! [...]. 

 

Quando perguntados sobre o conhecimento a respeito dos danos causados ao 

Meio Ambiente, a análise das falas demonstrou que existe o conhecimento básico. 

Este tipo de conhecimento também poderia servir como incentivo para que os 

consumidores realizem o descarte correto de acordo com exemplo na fala do 

entrevistado 04: 

 

[...] saber exatamente qual é a unidade química disso eu não sei, mas eu 
creio que não da né porque querendo ou não a água vai pro solo vai ser 
absorvida no esgoto... vai pro solo, vai pra planta e é um produto químico é 
uma droga né o remédio é uma droga [...]. 

 

O Ponto de coleta para recolhimento dos medicamentos nos estabelecimentos 

apresentou relevância em aspectos relacionados à motivação, como por exemplo a 

compra de itens adicionais no ponto de venda além do descarte, conforme explicou o 

entrevistado 10 “[...] e além de eu levar, ainda, eles além de descartar e fazer benefício 

para natureza ainda iam dar lucro para o farmacêutico, porque certamente eu levaria 

mais alguma coisa[...]”. 

De uma forma geral e específica, ter um ponto de coleta nas farmácias, não 

necessariamente seria uma forma de fidelização dos clientes, mas demonstram achar 

interessante a abordagem ao tema conforme enfatizou o entrevistado 02 “[...] Fiel ao 

estabelecimento não, mas é interessante esta proposta deles recolherem sempre este 

tipo de produto [...]”. 

Os pontos de coleta para recolhimento dos medicamentos nas farmácias 

seriam interessantes, mas não seriam motivo exclusivo para o retorno do cliente ao 

ponto de venda. Os consumidores atuais buscam comodidade como, por exemplo, 
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estabelecimentos mais próximos de suas casas, além disso, o incentivo para que os 

consumidores realizem o descarte nas farmácias viria por meio de vantagens 

financeiras voltadas a este tipo de cliente como ofertas vinculadas e produtos com 

desconto, como disse o entrevistado 03. 

[...] Por exemplo, o laboratório fazer uma campanha com desconto na 
farmácia que você compra próximo a sua casa que você possa informar seu 
CPF que você está descartando e lá você vai ter algum tipo de benefício, 
acho que seria interessante. [...]. 

 

Por outro lado, o ponto de coleta dentro dos estabelecimentos também pode vir 

a ser percebido pelos consumidores como uma estratégia de mercado e podendo ser 

atrativo aos clientes, conforme explicou a entrevistada 11 “[...] é, acho que é uma 

estratégia né da farmácia, daí a gente vai deixa o remédio, mas pra mim acho que é 

uma estratégia pra eles, né ter o cliente né, cativar o cliente né; [...]”.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo principal deste trabalho de conclusão de curso é de compreender o 

comportamento de descarte de medicamentos dos consumidores de Curitiba e região 

Metropolitana e seu conhecimento sobre a logística reversa e impactos ambientais. 

Para alcance do objetivo foram traçados os objetivos específicos para entender como 

é realizado o processo de descarte pelos consumidores de medicamentos vencidos 

ou desuso; identificar a compreensão sobre os impactos ambientais que o descarte 

incorreto de medicamentos pode ocasionar; a ciência do consumidor sobre o tema: 

Logística Reversa e os programas de descarte consciente na área de medicamentos 

e pôr fim a avaliação da percepção do consumidor sobre as marcas de medicamentos 

que incentivam o descarte consciente. 

Por meio das entrevistas qualitativas foi possível encontrar algumas diferenças 

no comportamento de descarte de medicamentos realizados pelos entrevistados na 

ocasião do vencimento ou em caso de desuso, observa-se que todos que compram e 

consomem medicamentos, possuem engajamento e, acreditam que possa estar 

jogando de forma correta o medicamento em vasos sanitários, pias ou lixo comum, 

por ter pouco conhecimento ou nada sobre as leis federais, estaduais e municipais, 

sobre os impactos causados ao meio ambiente, a saúde da população que pode 

ocasionar do descarte inadequado. 

As indústrias farmacêuticas, distribuidores de medicamentos, farmácias e 

drogarias, junto ao governo precisam de um plano de ação, para definir qual a 

responsabilidade de cada um na logística reversa de medicamentos e como vai 

comunicar a seus consumidores. Diante desse plano de ação a principal finalidade 

será a mudança de comportamento em relação ao descarte dos medicamentos em 

desuso e vencidos pelos consumidores. 

O governo já deu o passo inicial e pode-se citar o exemplo do projeto piloto 

Descarte Consciente que teve início em Curitiba, com 44 farmácias e drogarias 

credenciadas para recolher os medicamentos vencidos e em desuso. Já foram 

implantadas em outras cidades, porém será necessária uma abordagem com mais 

ênfase junto aos consumidores de Curitiba e Região Metropolitana, pois segundo o 

IBGE (2017) a cidade de Curitiba tem aproximadamente 1.908.359 pessoas, a 

importância de ter maior alcance dos pontos de coletas nas farmácias e drogarias é 
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de extrema relevância para o consumidor de medicamentos e para a empresa que 

realiza a coleta. 

Percebe-se a relevância do tema, porém a necessidade de comunicação mais 

ampla, com informações claras voltadas aos consumidores, existe o interesse da 

comunidade em realizar o descarte correto, mas ainda falta o incentivo do governo e 

dos agentes que participam do canal reverso, a divulgação pode ser realizada com a 

ajuda do poder público, nos postos de saúde e até mesmo nas escolas, como 

exemplo, pode-se abordar dentro de matérias e temas das questões sociais e 

proteção do Meio Ambiente. 

Ainda por ser um tema importante, porque envolve a sociedade como um todo, 

indústria, farmácias, governo e os consumidores de medicamentos, sendo necessário 

uma aceleração nas discussões referente a programas de descarte que ainda são 

pouco explorados com os consumidores para que ele seja consultado de como quer 

realizar o descarte dos medicamentos. As empresas desempenham um papel 

importante na sociedade, buscam constantemente novas formas de satisfazer os 

consumidores, e precisam assim estar alinhadas ao que se refere a questões 

sustentáveis. Portanto, a indústria farmacêutica tem um papel muito importante neste 

processo, pois é responsável pela produção dos medicamentos, então é necessário 

que o plano de ação tenha início no marketing da empresa e seja estendido aos 

consumidores e agentes dos canais de marketing. 

Pode-se apresentar os custos que as estações implicam para as farmácias, 

neste contexto a indústria farmacêutica pode contribuir, pois são as fabricantes dos 

medicamentos, sendo assim, a indústria pode oferecer incentivos fiscais e descontos 

para as Redes de farmácias, promovendo o credenciamento aos programas de 

descarte e a lembrança de marca. Embora constatado que o ponto de coleta nas 

farmácias não traz fidelização, podem ser vistos como um estímulo para a captação 

de clientes, agregando valor e consequentemente aumentando as vendas.  

A pouca informação e o desconhecimento das leis por parte dos consumidores, 

faz com que a pratica do descarte correto não ocorra de maneira adequada, frente a 

isso sugere-se ao Governo a ampliação na divulgação de suas políticas públicas, por 

exemplo, criando uma Lei de rotulagem nas embalagens para que o consumidor se 

torne mais atento à esta prática. Ações podem ser feitas em parceria a Programas 

Sociais como o Programa Saúde da Família com a participação direta dos agentes 
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comunitários de Saúde. Outro fator importante a ser considerado é a questão cultural 

das pessoas e a cidade que não oferece toda infraestrutura necessária para incentivo.  

Para aprofundamento deste tema sugere-se estudos mais aprofundados, para 

entender comportamento dos consumidores, cultura e novos parâmetros, e a partir 

disso construir novos conhecimentos. Sendo assim é importante a exploração do tema 

nas escolas, com profissionais capacitados e conscientizados sobre este assunto. 

Os Pontos de Coleta nas farmácias, nesta primeira abordagem não tem grande 

influência para a fidelização de clientes, porém pode ser atrativo e funcionar como 

uma “isca” para novas vendas, um algo a mais dentro do ponto de venda, para 

compras por impulso. Segundo Churchill (2012) venda por conveniência possui 

distribuição ampliada, com produtos de preço baixo, compras realizadas com alta 

frequência, com público heterogêneo.  

Os consumidores citaram o nome comercial e composto dos medicamentos, 

bem como genéricos e similares, não teve lembrança da marca do laboratório 

farmacêutico, neste contexto os canais de marketing precisam envolver o médico na 

cadeia de clientes, pois o trabalho diretamente com o paciente em consultório pode 

ser de extrema importância, o paciente procura o médico para identificar doenças, 

realizar check-up, por ter confiança em seu conhecimento e estudos, inclusive sendo 

esse médico que decidirá pela compra sendo ele o responsável pela prescrição da 

marca de medicamento. O médico pode ser um grande aliado na mudança da cultura 

brasileira em descartar os medicamentos em locais inadequados. 

A indústria farmacêutica precisa incluir os profissionais de saúde, com maior 

proximidade com o médico, pois o mesmo trabalha diretamente com o paciente em 

consultório, normalmente o paciente procura o médico para identificar doenças, 

realizar check-up, por ter confiança em seu conhecimento e estudos, inclusive sendo 

esse médico que decidirá pela compra, haja visto que é o responsável pela indicação 

(prescrição) da marca de medicamento, ou seja, responsável pela indicação do 

laboratório farmacêutico. O médico pode ser um grande aliado na mudança da cultura 

brasileira em descartar os medicamentos em locais inadequados. Esta interação pode 

ser realizada com propagandistas da indústria farmacêutica, que realizam a visitação 

médica, sendo a melhor abordagem para unir indústria farmacêutica (marca), 

profissionais de saúde (médicos) e consumidores (pacientes). Neste contexto a marca 

estará sendo lembrada pelo consumidor por estar engajada em causas ambientais e 

com a saúde da população. Os consumidores podem fazer suas escolhas nas 
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farmácias e drogarias do laboratório farmacêutico fazendo esse comparativo se 

souberem qual empresa atua de forma correta no descarte de medicamentos vencidos 

e em desuso. 

Algumas limitações também foram sentidas durante este estudo, o tema 

Descarte de Medicamentos vencidos e em desuso embora sendo um tema muito 

importante, é um assunto novo com poucas respostas e sentido durante a pesquisa 

qualitativa, nas entrevistas, não conseguimos tratar o tema com profundidade mesmo 

com perguntas abertas, as respostas foram de forma objetiva, sem deixar espaço para 

uma abordagem maior, por ser um tema que a resposta do consumidor será sempre 

“do politicamente correto”. Durante as entrevistas as respostas dos entrevistados 

foram objetivas e não deixaram espaço para uma abordagem maior, até mesmo por 

ser um tema em que a resposta do consumidor será sempre o do “politicamente 

correto”. 

O trabalho foi baseado em pesquisa exploratória, porém deixa margem para 

estudos futuros, pode-se usar a pesquisa quantitativa para coletar dados que possam 

ser respondidos de forma mais objetiva pelos consumidores, a pesquisa qualitativa, 

com entrevistas em profundidade com os profissionais de saúde (médicos, 

enfermeiras), realizar grupos focais com consumidores de medicamentos. 

Fica a questão sobre como fazer com que os protagonistas dos canais de 

marketing, entre a Lei vigente no Brasil e indústrias farmacêuticas possam assumir 

essa questão de forma justa, responsável e sustentável para que toda a sociedade 

seja beneficiada e os impactos ambientais sejam minimizados, dado a sensibilidade 

desse tema proposto. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Somos acadêmicos do 8 período do curso de Marketing da PUCPR e estamos 

realizando uma pesquisa sobre descarte de remédios.  

 

A entrevista será gravada e as informações coletadas serão utilizadas apenas para 

fins acadêmicos.   

 

Caso não se sinta confortável em responder qualquer uma das perguntas, sem 

problemas passamos para a próxima. 

 

1. Você tem medicamentos em sua casa? 

2. Quem geralmente compra os remédios em sua casa? 

3. VC consegue listar para mim os medicamentos que você tem? Tipo para que 

eles servem (deixa a pessoa falar se são xaropes drágeas, etc.) 

4. Sabe dizer quais as marcas destes remédios? (Se ela falar nome do remédio 

não corrigir. (Deixar que a pessoa fale) 

5.  Dos medicamentos que você falou tem algum de uso continuo? (Explicar no 

geral o que é uso continuo, mas ver se o que ela listou é continuo) 

6. Quantas vezes vai até a farmácia comprar os medicamentos? 

7. Dos medicamentos que tem em casa, a maioria você toma até o final ou acaba 

sobrando? 

8. Quando acaba sobrando? você deixa guardado? 

9. Onde você guarda os remédios em sua casa? 

10. Quando você olha a validade do remédio? 

11. Pense em uma situação em que você foi olhar sua farmacinha e viu que 

tinham medicamentos vencidos você... 

12. Já teve alguma situação que tomou o remédio vencido?  

13. Em algum momento você joga fora os remédios?  

14. E como você faz para jogar os remédios fora? Você pode me dar um exemplo 

de como você faz isso? (Ver se ela faz diferença ao descartar remédio liquido 

de comprimido e puxar uma nova pergunta neste sentido) 

15. Você acredita que o formato que você joga fora o medicamento é o mais 

indicado? 

16. Você sabe se tem algum problema descartar estes medicamentos no lixo 

doméstico, na pia, ou no vaso sanitário?  

17. Você conhece algum ponto que recolhe os medicamentos vencidos? 

18. Como você ficou sabendo que tinha isto? 

19. Você já fez o descarte neste local? 

20. O que você entende de descartar os medicamentos vencidos neste local? 

(Fazer esta pergunta caso ela tenha feito)  
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21. O que você acredita que seja importante para incentivar que as pessoas 

joguem fora corretamente os remédios?  

22. Você ter um ponto de coleta de medicamentos vencidos na farmácia vai fazer 

você escolher somente ela para comprar medicamentos para sua casa? Por 

quê? 

23. Qual a farmácia você compra seus medicamentos? 

24. Qual incentivo acredita que pode ser importante para escolher a farmácia para 

descartar seus remédios? 

25. Pode citar as marcas de remédios que tem em casa? 

26. Se a marca do remédio tiver um posto de coleta você passa a comprar 

somente dela? 

 


