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A prática da logística reversa e sua relação com a Contabilidade Gerencial são temas que 

influenciam na atividade contábil e empresarial, além de contribuir para a sustentabilidade 

ambiental. Assim, é importante analisar o quanto os discentes de Ciências Contábeis 

conhecem a temática. Este estudo teve como objetivo geral analisar a percepção dos discentes 

da FAMAM em relação ao conhecimento e aplicação da logística reversa e sua relação com a 

contabilidade gerencial e, como objetivos específicos, avaliar o conhecimento dos discentes 

relacionado a Logística Reversa; coletar a percepção dos discentes sobre a questão ambiental; 

verificar a percepção dos discentes quanto a aplicabilidade e importância da logística reversa 

na redução de custos. A presente pesquisa classifica-se, quanto à sua abordagem, como uma 

pesquisa quantitativa, visto que utilizará de métodos quantitativos para descrever 

características de uma determinada população e o fenômeno investigado. Quanto ao 

delineamento trata-se de um Levantamento tipo Survey. A investigação é aplicada, ao passo 

que as conclusões do Survey embasarão nos resultados dados que poderão levar a 

conscientização maior aos estudantes no que se refere a importância de conter na grade 

curricular das faculdades de ciências contábeis, o ensino da logística reversa e a questão da 

aplicação na redução de custos. A natureza da investigação é descritiva, consistindo num 

levantamento de dados dentro de um espaço amostral. O método hipotético de investigação é 

indutivo, partindo dos dados obtidos no survey para conseguir chegar a conclusões teóricas 

sobre o tema dentro da área discente. Por último, a técnica de coleta de dados consiste na 

resolução de questionários de forma direta aos discentes, sobre o tema do trabalho. Quanto 

aos resultados, espera-se que os discentes apresentem conhecimentos satisfatórios tanto sobre 

a logística reversa quanto sobre a Contabilidade Gerencial e percebam o link existente entre as 

duas temáticas. 
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