Política de Logística Reversa
da
Dynamox

Prezado cliente
Sua aliança conosco é nossa razão de ser. É para clientes como você que a Dynamox se aperfeiçoa
a cada dia, e nesta oportunidade, oferece e divulga sua “Política de Logística Reversa”, mais que
uma simples melhoria, é a efetivação de um grande compromisso mútuo, que beneficia a todos e
de várias formas.
A Direção os convida a uma leitura completa para entendimento das providências preparadas e
que irão complementar os negócios de forma legal e adequada, no requisito obrigatório da
Logística Reversa.
Caso não desejem participar, e disponham de um processo particular de descarte final para os
produtos adquiridos e já esgotados, solicitamos a especial gentileza de nos informar por escrito
(ver contatos disponibilizados abaixo), para que tenhamos instrumento de controle de quais
clientes não participam e suas motivações. Inclusive poderemos aprender algum aperfeiçoamento
com essas informações.
Sua aceitação e participação serão eventualmente utilizadas junto as autoridades pertinentes, como
atenuante, caso aconteça algum tipo de autuação fiscal na natureza deste assunto.
Suas remessas serão rotineiramente registradas e informadas nos relatórios de auditoria, e pode
anular, ou atenuar, responsabilização legal por eventuais questões ambientais que eventualmente
venham a acontecer, e que são, quase sempre, de alto custo para os envolvidos, com
consequências duradouras.
Assim exposto, a Direção espera e agradece sua acolhida, na certeza de ter dado um bom termo à
questão, proporcionando descarte final adequado aos produtos Dynamox, e se compromete a fazêlo da forma legalmente indicada.

Cordialmente
Guillaume François Gilbert Barrault-CEO
Contatos:
guillaume@dynamox.net
suporte@dynamox.net
1 – Objetivo
1.1. Atender à legislação ambiental vigente (PNRS) quanto ao destino final de produtos de sua
fabricação, mesmo os comercializados por seus parceiros.
1.2. Definir compromissos ambientais de descarte de produtos em final do ciclo de vida, conforme
preceitos normativos e requisitos regulatórios pertinentes, bem como a ordenamentos locais
organizativos consequentes.
1.3. Anexar a aceitação das questões aqui tratadas às “Condições Gerais de Fornecimento”.
2 - Aplicação

2.1. A Política de Logística Reversa é aplicável a todos os clientes dos produtos da marca, nas
diversas circunstâncias que enumera sequencialmente ao longo do trabalho.
2.2. Aplicável em todo território brasileiro, sendo que para outros países, haverá orientação
específica.
3 - Legislação e vínculos opcionais
 Norma ABNT NBR ISO 14001:2015 - Gestão ambiental. (E derivativas)
 Constituição da República Federativa do Brasil-1988 – Artigos 5°, inciso XXXII, 170,
inciso V, e art. 48 de suas Disposições Transitórias.
 Lei 12.305 de 02 08 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos - Logística reversa;
 Decreto 7.404 de 23 12 2010 – Regulamenta a Lei 12.305 de 02 08 2010.
 Diretrizes e Instruções Normativas do IBAMA e do MMA.
 Procedimentos internos validados.
4. Definições
4.1. Logística reversa: A PNRS define a logística reversa como um "instrumento de
desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 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. ”
4.2. Ordenamentos Locais - Restrições legais de descarte por se tratar de empresa localizada em
uma Ilha Turística. Leis Municipais.
4.3. PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010.
5. Responsabilidades, atividades e produto
5.1. No procedimento operacional padrão interno, as responsabilidades, atividades e produto da
atividade estão descritos de forma habitual, conforme matriz de autoridade e responsabilidade do
Sistema de Gestão.
5.1.1. O presente ordenamento de disponibilidade de recepção e encaminhamento legal,
isenta a - Dynamox de responsabilidade por eventuais autuações fiscais que envolvam
descarte irregular dos produtos da sua marca, em fase final de ciclo de vida, esgotados ou
não, e que possam vir a ocorrer em qualquer local do Brasil.
5.1.2. Riscos detectados a serem evitados:
 Descarte irregular de produtos esgotados ou inoperantes;
 Descarte em áreas protegidas, com agravante de impacto visual e ambiental;
 Descarte em áreas de alagamento, inapropriadas para o tipo de material;
 Utilização ou inutilização não recomendável;
 Rompimento do encapsulamento;
 Outras questões que possam colocar o nome do fabricante e do cliente em evidência e
sob suspeita ou litígio de qualquer natureza.
Nota nº 1- O fabricante classifica esta Política de Logística Reversa como “Ponto Crítico de Controle”, pelo alto risco
envolvido nas questões ambientais e legais, considerando suas consequências duradouras e públicas, e foca no consenso para
alcançar os objetivos pertinentes.

5.1.3. Alternativa ao “Ponto Crítico de Controle”:
O cliente tem o direito de promover por sua livre iniciativa o descarte por esgotamento dos
produtos que adquiriu e, assim sendo, a equipe do fabricante deverá registrar oficialmente
a comunicação da preferência específica declarada pelo cliente e a consequente
desobrigação da Dynamox quanto aos riscos, então por ele declaradamente assumidos.
5.1.4. Oportunidades a serem efetivadas:
 Educar ambientalmente;
 Fortalecer compliance;
 Atender uma obrigação legal de várias partes (fabricante, distribuidor/cliente);
 Conhecer melhor o cliente, suas preferências e processos;

 Facilitar o entendimento do processo interno;
 Promover consenso via condições gerais de fornecimento e conscientização;
 Cumprir objetivos certificáveis, ambientais, de saúde e da qualidade.
5.2. As atividades deste ordenamento estão organizadas conforme descrição sequencial, para a
qual solicitamos a atenção do leitor.
5.3. O produto deste ordenamento é a manutenção da qualidade de vida, através da utilização
correta e menos agressiva do meio ambiente, do descarte final dos produtos passível de
certificação ambiental universalmente aceita, e a facilitação ao cliente por dar solução para estas
questões relevantes.

6. Procedimentos
6.1. Circunstâncias e ordenamento:
6.1.1. Devolução para substituição em garantia
 Registro anterior de contato via Suporte Técnico (ST) e confirmação da garantia;
 Remessa identificada do produto e do cliente;
 Envio pago e documento fiscal de devolução;
 Conformidade com os Termos de Garantia do produto devolvido.
6.1.2. Remessa para salvamento de dados do DynaLogger
 Registro anterior de contato via ST e confirmação da garantia;
 Remessa identificada do produto e do cliente;
 Envio pago e documento fiscal de devolução;
 Conformidade com os Termos de Garantia do produto devolvido;
 Este tipo de atendimento inutiliza o hardware e implica em seu descarte final.
Nota nº 2 – Caso a remessa esteja fora do período da garantia, por sua complexidade e utilização de equipe especializada,
esta atividade poderá vir a ser cobrada. Realizar a consulta com o Suporte Técnico antecipadamente.

6.1.3. Logística reversa do produto esgotado-PCC*
*PCC: Ponto Crítico de Controle.
 Contatar anteriormente o ST, agendar a remessa por sua conta e risco;
 Identificar e documentar a remessa, empresa e local de origem;
 Identificar os produtos;
 Quantificar os produtos, por unidade e peso;
 Aproveitar oportunidade de outras remessas para envio dos esgotados;
 Solicitar a comprovação do recebimento e providências.
6.1.4. Logística Reversa de produto adquirido de Distribuidor-PCC
 Agendar este atendimento com o Distribuidor ou com o ST do fabricante;
 Ver obrigações do Distribuidor nas Condições Gerais de Fornecimento;
 Identificar unidade e local onde os produtos estavam alocados;
 Identificar que tipo de produto está enviando para descarte;
Responsabilidade do remetente:
 Não misturar produtos de diversas plantas na mesma embalagem;
 Separar por Município/Estado, filiais e etc.;
 Utilizar embalagens separadas e identificadas quanto a seu conteúdo e origem
específica.

Justificativa:
 As comprovações de participação do cliente na Política de Logística Reversa do
fabricante é defesa de ambos contra possíveis autuações fiscais e perderão o efeito
legal se não houver correta identificação da origem nos relatórios.

Responsabilidade do Distribuidor:
 Promover a conscientização a respeito da importância legal e circunstancial desta
Política;
 Não negligenciar os riscos de permanecer com os produtos esgotados em seu poder,
caso os receba. (Não recomendável);

 Dar regularidade a temporalidade da remessa sob sua orientação;
 Emitir e-mail de agendamento e confirmação, que fará parte dos comprovantes
para o cliente.

Justificativa:
 Ao Distribuidor é atribuído zelar pelo bom nome de seu Contratante, e promover suas
políticas, tanto de benefícios ao cliente quanto de compliance, fazem parte do contexto de
sua atuação.
 Os riscos de permanecer com os produtos descartáveis vão desde a possibilidade de
contaminação não conhecida, possível odor desagradável no ambiente, embalagens
danificadas, identificações podem ser perdidas, e principalmente, avaliação negativa para o
tempo entre o recebimento e a documentação do descarte, prejudicando eventualmente a
todos os envolvidos.
 A regularidade no agendamento da remessa para o fabricante é considerada regra e
respeitada como acerto.
6.1.5. Avaliação dos produtos enviados para descarte final
Oportunamente, a Dynamox poderá avaliar as condições finais dos produtos enviados para
descarte, em prol de melhorias das matérias primas e do sistema de informação de utilização
dos mesmos, desta forma, é importante que o cliente não o danifique totalmente, nem
eventualmente, nem de forma contumaz. Sua aparência final ainda serve como parâmetro
para interpretação e medição da sua qualidade.

6.2. Armazenamento e descarte
6.2.1. Containers e seus controles
A Dynamox armazena os itens enviados em containers isolados, numerados e identificados,
especificamente adquiridos para este fim, devidamente etiquetados e lacrados, isto depois
dos respectivos e importantes registros de entrada, que dão origem aos relatórios e
comprovações da participação dos clientes.
O respectivo container será esgotado quando seu peso atingir o limite contratado para o
descarte especializado, e só então haverá disponibilidade da documentação final do descarte
para cada participante, caso a requeiram.
6.2.2. Responsabilidades da Dynamox
 Estabelecer, instruir, publicar, responsabilizar e manter a Política de Logística Reversa;
 Agendar recebimento quando cabível;
 Receber os esgotados, identificar o remetente e local e registrar;
 Pesar e registrar o peso na planilha para o MTR/relatório e controle do container;
 Armazenar de forma adequada;
 Qualificar, contratar e remunerar o fornecedor do serviço especializado de descarte;
 Promover o descarte contratado regularmente;

Comprovar descarte para o cliente quando e se solicitado.
A Dynamox receberá com satisfação a aquiescência de seus clientes e distribuidores para esta
Política de Logística Reversa, e se declara aberta às considerações de todos os envolvidos.
A Direção.
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