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RESUMO 
 
 
Este trabalho trata da questão da logística reversa no mercado com um enfoque na 
indústria farmacêutica. A área farmacêutica vem crescendo desde seu início no 
Brasil, isso deve-se ao fato do aumento da expectativa de vida e evolução de novas 
doenças. Para se adaptar aos requerimentos ambientais e regulatórios desta área, 
as indústrias devem adotar boas práticas tanto de manufatura quanto de 
distribuição. Torna-se necessário um bom gerenciamento da cadeia de suprimento 
dos medicamentos, visto que estes impactam diretamente na vida do consumidor. 
No Brasil, é obrigado por lei as indústrias farmacêuticas gerenciarem seus resíduos 
sólidos. Isto inclui a gestão da devolução de seus produtos. O objetivo deste estudo 
foi analisar os dados de uma  empresa do ramo farmacêutico e seu processo de 
devolução e retorno. Processo este que vem apresentando gastos para a empresa. 
A metodologia utilizada, com o intuito de reduzir o número destas ocorrências, 
baseou-se em métodos de análise e solução de problemas, PDCA, juntamente com 
ferramentas da qualidade, tais como Pareto e Diagrama de Causa e Efeito. Através 
das investigações foi possível levantar hipóteses e criar um plano de ação, baseado 
no método 5W3H1S, para solucionar os maiores problemas deste processo. Os 
problemas encontrados foram: falta de prazos para cancelamento de pedidos; 
demora no embarque de cargas; erros no preenchimento dos dados no sistema da 
empresa, dentre outros. Para mitigar esses fatores, foram apresentadas algumas 
soluções, a saber, definição de prazo máximo para cancelamento; definição de 
horários limite para o envio das mercadorias aos clientes e esclarecimento dos 
motivos de retorno a equipe de logística. Estas propostas, se aplicadas, podem 
resultar em melhoria do processo e redução do número de devoluções. 
 
 
Palavras-chave: Indústria Farmacêutica, Cadeia de Suprimento, Logística Reversa, 
Ferramentas da Qualidade. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  



 

 

ABSTRACT 
 
 

This research is based on the issue of reverse logistics in the market with a focus on 
the pharmaceutical industry. The pharmaceutical area has been growing since its 
inception in Brazil, due to the increase in life expectancy and the evolution of new 
diseases. In order to adapt to the environmental and regulatory requirements of this 
area, industries must adopt good practices in both manufacturing and distribution. A 
good management of the supply chain of medicines is necessary since these directly 
impact the life of the consumer. In Brazil, pharmaceutical companies are required by 
law to manage their solid waste. This includes managing the return of products. The 
objective of this study was to analyze the data of a pharmaceutical company and its 
refusal and return process. This process has been presenting expenses for the 
company. The methodology used in order to reduce the number of these 
occurrences was based on methods of analysis and problem solving, PDCA, along 
with quality tools such as Pareto and Cause and Effect Diagram. Through the 
investigations it was possible to raise hypotheses and create an action plan, based 
on the 5W3H1S method, to solve the major problems of this process. The problems 
encountered were: lack of deadlines for order cancellation; delay in shipment of 
cargo; errors in completing the data in the company's system, among others. To 
mitigate these factors, they were presented as some solutions, namely: definition of 
maximum term for cancellation; definition of time limits for sending the goods to 
customers and clarification of the refusal reasons for the logistics team. These 
proposals, if applied, can result in improvement of the process and reduction of the 
number of returns. 
 
 
Keywords: Pharmaceutical Industry, Supply Chain, Reverse Logistic, Quality Tools. 
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1 O PROBLEMA 

1.1 INTRODUÇÃO 

Como um seguimento do setor químico recente, ao final do século XIX 

surgiu a indústria farmacêutica. Os pioneiros no ramo foram empresas químicas 

britânicas e francesas. No início do século XX, empresas americanas também 

começaram a destacar-se (MALERBA e ORSENIGO, 2015). 

Como Palmeira e Pan (2003) afirmam, o ser humano tem a necessidade  de 

estar saudável mental e fisicamente. A indústria farmacêutica, através dos 

medicamentos, contribui para esse bem estar da saúde humana. Através dela pode-

se transformar primeiramente intermediários químicos e extratos vegetais, por meio 

de  processos físicos e químicos que compõem a síntese de química orgânica, em 

princípios ativos farmacêuticos que, serão transformados em medicamentos finais. 

Outro método possível para a obtenção de medicamentos finais é a rota 

biotecnológica que, ganhou destaque no mercado farmacêutico mundial 

(CAPANEMA e PALMEIRA FILHO, 2007). 

Como discutido por Kornis et al. (2014),a partir dos anos 1940 e 1950, o 

Brasil atraiu capital estrangeiro através da vinda de indústrias farmacêuticas 

transnacionais, o que deixou as indústria brasileiras e a economia dependentes das 

mesmas. Então, a partir dos anos 1960, diversas leis e programas foram 

implementadas, ampliando as perspectivas da indústria farmacêutica brasileira. 

Com o passar dos anos, a população cresce e, com isso o número de 

idosos. Além disso, a tecnologia evolui constantemente, o que gera a necessidade 

de um aumento na produção de produtos farmacêuticos. Com o aumento da  

demanda de medicamentos, pelo fato de haver mais pessoas e, dentre elas, mais 

idosos, também há o aumento de descarte destes elementos, gerando maiores 

quantidades de resíduos (BUENO et al., 2017). 

Leite (2003) afirma que na busca por atender a esta demanda ambiental, 

regulatória e melhorar relacionamento com o cliente, a logística reversa se 

apresenta como a solução para esses problemas. Esta é definida pela Lei n° 12.305, 

de agosto de 2010 como a coleta e retorno de produtos dos consumidores as 

empresas com o objetivo de fazer o descarte adequado de resíduos ou de alguma 

maneira reaproveitá-los diminuindo impactos sociais, econômicos e principalmente 

ambientais (BRASIL, 2010). 
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A logística de devolução na indústria farmacêutica tem uma rara 

particularidade em relação a outras indústrias devido ao fato de o produto final 

influenciar diretamente a vida do paciente. Como muitas vezes não se pode garantir 

que a qualidade do produto foi mantida após a entrega ao cliente (farmácias, 

hospitais ou grandes varejistas), têm-se a necessidade de um maior cuidado com 

toda cadeia de suprimento e uma preocupação maior com o tempo, tanto de entrega 

quanto de retorno (RITCHIE et al., 2000). Estes cuidados necessários levam, 

segundo Narayana, Elias e Pati (2014), a crer que a logística reversa na indústria 

farmacêutica é mais limitada se equiparada a outros segmentos. 

Os estudos de Da Silva (2018) mostram que as corporações farmacêuticas 

apresentam um grande desafio quanto a devolução de medicamentos das 

distribuidoras: recolhimento de grandes quantidades de produtos; preocupação com 

o armazenamento; o tempo de retorno e o pessoal demandado para tal operação. 

Podendo resultar em um prejuízo à empresa em caso de insucesso nesse processo. 

Neste contexto, o presente trabalho analisa os motivos mais significativos 

para devolução de produtos na indústria farmacêutica no Brasil, através de um 

estudo de caso em uma multinacional e seu processo de logística reversa, buscando 

ações possíveis para solucionar este problema. 

 

1.2 OBJETIVO DA PESQUISA  

O objetivo geral deste trabalho é analisar o processo de devolução da 

indústria farmacêutica no Brasil através de um estudo de caso, identificando seus 

maiores problemas e desafios, buscando uma solução para minimizar esse volume 

de produtos retornados. 

Específicos:  

● Entender como funciona a cadeia de suprimentos da indústria 

farmacêutica; 

● Analisar o funcionamento do processo logístico de entrega e devolução; 

● Levantar e analisar dados de logística da multinacional escolhida para ser 

objeto de estudo; 

● Criação de um plano de ação para solucionar o problema. 
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1.3 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

A importância acadêmica deste trabalho se dá tendo em vista que o 

engenheiro químico possui uma graduação com ampla formação, podendo atuar em 

diversas áreas dependendo de suas qualificações. Mas isto não significa que este 

tenha que ficar restrito apenas a laboratórios ou fábricas. É de extrema importância 

que o engenheiro químico saiba identificar um problema, planejar, bem como 

executar planos de ação para resolvê-lo de forma eficaz e otimizada. Este estudo 

também serve de base para indútrias farmacêuticas, de pequeno a grande porte, 

avaliarem seus índices de devolução e buscarem entender os reais motivos destes 

retornos. Obtendo ao final: menos gastos, menos desperdício, gerando menor 

impacto ambiental e um melhor relacionamento com seus clientes. Sendo, desta 

forma, importante para o mercado. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

O trabalho consiste em cinco capítulos, organizados da seguinte forma: 

No primeiro capítulo, introdução do tema abordado, dando um panorama 

geral sobre o estudo de caso a ser feito. O objetivo da pesquisa e a justificativa 

deste estudo. 

O segundo capítulo é a revisão de literatura, englobando aspectos da 

Indústria Farmacêutica, como se deu seu crescimento no Brasil, como funciona sua 

cadeia de suprimentos e quais seus desafios. Em seguida, o tópico que trata sobre 

Logística nesta indústria e suas particularidades, abordando por último a questão da 

devolução na indústria farmacêutica e o porquê desta ser problemática e específica 

em relação a outros processos de logística reversa, destacando métodos de análise 

e solução de problemas.  

No terceiro capítulo consta a Metodologia utilizada na pesquisa, abordando 

métodos de gestão que buscam melhorias dos processos de logística reversa, 

importantes para encontrar a causa raíz do problema e depois, o plano de ação para 

resolvê-lo. 

O capítulo quatro contempla o estudo de caso sobre a empresa 

multinacional, instalada no Brasil, escolhida como objeto de estudo, inicialmente 

descrevendo-a e fazendo uma análise detalhada de seu processo de logística e 

processo de devolução de produtos. Com base nos dados, buscar o melhor plano de 
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ação para resolver o problema tanto qualitativo quanto quantitativo, reduzindo o 

número de produtos devolvidos e gastos para a empresa. 

A conclusão é o quinto e último capítulo, sendo feita uma análise sobre o 

cumprimento dos objetivos do trabalho e do plano de ação proposto, bem como 

sugestões para pesquisas futuras complementares. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo serão abordados temas relevantes para o estudo de caso. 

Esta pesquisa se baseou nos autores descritos na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Principais autores dos temas estudados 

Tema Principais Autores 

Indústria Farmacêutica 

Palmeira e Pan (2003); Kornis et al. (2014); Lummus e 

Vokurka (2009); Malerba e Orsenigo (2015); Capanema 

e Palmeira Filho (2007); Bueno et al. (2017); 

Progenéricos (2018); Sampaio e Csillag (2010); Gomes 

et al. (2014); Isse (2011). 

Cadeia de Suprimento 
Farmacêutica 

Narayana, Elias e Vrat (2014); Uthayakumar e Priyan 

(2013); Sampaio  e Csillag (2010); Lummus e Vokurka 

(2009); Teixeira, Romano e Alves Filho (2016); Machline 

e Amaral Júnior (1998); Zahiri et al. (2017); Shah (2004); 

Maradei Junior (2008); Heikkila, (2002); Savage, Robert 

e Wang (2006); Pedroso e Nakano (2009); Jaberidoost 

et al. (2015); Meijboom e Obel (2007). 

Logística Reversa 

Mishra e Napier (2014); Jabbour et al. (2014); Govindan 

e Bouzon (2018); Beretta et al. (2014). Leite (2003); 

Brasil (2010); Ritchie et al. (2000); Narayana, Elias e Pati 

(2014); Da Silva (2018); Battini, Bogataj e Choudhary 

(2017); De Campos et al. (2017); Leite (2002); Novaes 

(2007); Dias e Braga Junior (2015); Sellitto (2018); Motta 

(2011); Silva e Moita Neto (2011); Campos (2014); 

Murakami et al. (2015); Khor et al. (2016); Jabbour et al. 

(2014); Heydari, Govindan e Jafari (2017); Govindan e 

Bouzon (2018); Kotchen et al. (2009); Pereira et al. 

(2017); Gracia-Vásquez et al. (2014); Beretta et al. 

(2014); Falqueto, Kligerman e Assumpção (2009); 

Baquero, Martínez e Cantón (2008); Martinez (2009); 

Santos e Martins (2012). 

Métodos de Solução e Análise de 
Problemas e Ferramentas da 

Qualidade 

Campos (2014); Werkema (2013); Werkema (2014); 

Carpinetti (2012); Barnes (1977). OLIVEIRA (2017); 

Terner (2008); Campos (2014); Vieira, Lima e Sant’anna 

(2015); Mariani (2005); Da Fonseca e Miyake (2006); 

Marques (2012); Gwiazda (2006); Lins (1993); Slack et 

al. (2008); Lima (2012). 
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2.1 A CADEIA DE SUPRIMENTO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

2.1.1 Aspectos relevantes na indústria farmacêutica brasileira 

O setor farmacêutico brasileiro esteve mais voltado para a produção de 

vacinas desde o início do século XX até os anos 1930, conforme apresentado por 

Kornis et al. (2014). Ano em que, segundo Palmeira e Pan (2003), surgiram a partir 

das boticas, as primeiras indústrias farmacêuticas brasileiras com características 

industriais.  

Nos anos 1940 e 1950, foram adotadas políticas de atração de indústrias 

multinacionais em todos os setores da economia. Isto fez com que estas 

começassem a vir para o Brasil, favorecendo a entrada de capital estrangeiro no 

país como um todo. Porém, ao mesmo tempo que o capital estrangeiro  foi atraído, 

gerou-se uma dependência por parte da indústria farmacêutica brasileira, já que isto 

elevou cada vez mais a participação dessas empresas na produção farmacêutica 

nacional. Assim, as importações que antes eram de 70%, em 1953, passaram a ser 

ínfimas, pois as empresas estrangeiras, com insumos importados, passaram a 

produzir o medicamento final (KORNIS et al., 2014 e PALMEIRA e PAN, 2003). 

Nas décadas de 1960 e 1970, pode-se destacar alguns fatos que 

contribuíram para a questão de oferta de medicamentos pelo setor público brasileiro: 

a intenção de criar uma empresa estatal – A Farmoquímica Brasileira S.A. 

(Farmobrás S.A.) – que não foi implementada; a “promulgação do Código de 

Propriedade Industrial pela Lei 5.772, de 21/12/1971, que não reconhecia patentes 

nem de produtos químicos nem de processos de obtenção”, o que fez com que as 

empresas brasileiras gerassem medicamentos que propõem a mesma ação da 

droga original, porém, com custos inferiores (PALMEIRA e PAN, 2003); a criação da 

Central de Medicamentos (CEME), no ano de 1971, que teve por objetivo fornecer 

medicamentos de uso humano àqueles que não possuem condições financeiras 

para adquiri-los pelo preço de mercado e, a criação da primeira Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (Rename) em 1974 (Bermudez (1995) apud Kornis et al. 

(2014, p. 896) e PALMEIRA e PAN, 2003). 

Nos anos 1980, como destaque nesta área, houve a implementação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), a implementação da Constituição Federal que, 

prioriza o acesso à saúde como um direito reservado a toda população e como um 
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dever do estado (KORNIS et al., 2014) e diversas medidas de preço e controle de 

medicamentos (PALMEIRA e PAN, 2003). 

Na década de 1990, houve a promulgação da Lei de Patentes no Brasil, o 

que forçou as empresas a buscarem alternativas inovadoras para a produção de 

medicamentos, já que não poderiam mais comercializar produtos similares. O 

controle de preço dos medicamentos foi liberado, mas após alguns anos, esta 

política de administração de preços voltou. A criação da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), em 1999, permitiu que as indústrias elevassem os 

padrões sanitários de produção no país, bem como definiu condições pré-

estabelecidas para possíveis exportações (PALMEIRA e PAN, 2003).  

A promulgação da Lei de Genéricos, em 1999, determinou que genéricos 

são medicamentos receitados e vendidos fundamentalmente com base no nome do 

princípio ativo, mas não possuem marca (SAMPAIO e CSILLAG, 2010). Esta lei 

afetou não só os medicamentos de referência, mas também os medicamentos 

similares (PALMEIRA e PAN, 2003).  

Neste ano de 2018, completam-se 18 anos da existência do mercado de 

medicamentos genéricos no Brasil. Mercado este que, segundo a IMS Health, 

corresponde a 32,75% das vendas em unidades no conjunto da indústria 

farmacêutica brasileira, movimentando cerca de 7,4 bilhões de reais no ano de 2017, 

e com a perspectiva de crescimento de mais de 10% este ano, trazendo consigo o 

crescimento de vendas de todo o resto da indústria farmacêutica brasileira, que 

também deverá aumentar suas vendas em torno de 12% em valores 

(PROGENERICOS, 2018). 

Para estimular o desenvolvimento de alguns setores da economia, dentre 

eles o mercado farmacêutico, o governo federal brasileiro adotou uma política mais 

enérgica através da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) 

e, foi em concomitância com esta que o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) lançou em 2003 a primeira fase do Programa de Apoio 

ao Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde (PROFARMA), com o intuito 

de financiar projetos empresariais, principalmente a concentração da indústria 

farmacêutica. Em 2007, o BNDES lançou a segunda fase do PROFARMA, com o 

objetivo de conciliar as necessidades de saúde do Brasil com as ações de política 

industrial. Em 2013, a terceira e última fase foi iniciada para investir a longo prazo 
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em políticas públicas voltadas para a incorporação da biotecnologia na indústria 

farmacêutica (GOMES et al., 2014). 

Segundo Isse (2011), apesar do crescimento do setor farmacêutivo, pôde-se 

notar um déficit na economia do mesmo devido ao número de importações de 

insumos para a fabricação de medicamentos: em 2009, o valor das importações 

superou o das exportações. Enquanto o primeiro somou US$ 4,47 bilhões, o 

segundo somou 1,07 bilhão, o que gerou um prejuízo de US$ 3,4 bilhões. No 

primeiro semestre de 2011, a situação manteve-se a mesma: o valor das 

importações continuou superando o das exportações: enquanto as importações 

somaram US$ 3,20 bilhões, as exportações atingiram US$ 561,69 milhões. 

  Isse (2011) ainda afirma que o aumento dos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) e técnicas de inovação consolidaria as empresas nacionais  

e, em consequência, reduziria a dependência de importações.  

A partir de todos estes fatos citados acima, pode-se inferir que desde o início 

da indústria farmacêutica brasileira há uma dependência dos países estrangeiros. 

Desafio este que ainda não foi superado e precisa de mais iniciativas por parte do 

governo e das empresas nacionais para que isto ocorra. 

 

2.1.2 Cadeia de Suprimentos  

O interesse pelo conceito de Gerenciamento de Cadeia de Suprimentos 

(GCS) deu-se a partir dos anos 1980. Ano em que as empresas deram-se conta de 

que cooperar com diferentes setores da economia poderia gerar uma relação mais 

próspera do que se a empresa restringisse suas operações ao interior de suas 

próprias organizações, trazendo benefícios para todas as partes envolvidas. Como 

exemplo disto, pode-se citar uma maior integração dos processos de gerenciamento 

da cadeia de suprimentos (LUMMUS e VOKURKA, 2009), a redução de custos e do 

tempo de espera do cliente e  o aumento da qualidade dos produtos (TEIXEIRA, 

ROMANO e ALVES FILHO, 2016). 

Lummus e Vokurka (2009) usam a definição de cadeia de suprimentos 

estabelecida pelo The Supply Chain Council (1997): é um processo que engloba 

todos os procedimentos usados desde a produção de um produto até sua entrega, 

envolvendo desde os fornecedores até o cliente final. Estes procedimentos utilizam-

se de quatro processos básicos: planejar, originar, fabricar e entregar. 
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Para Quinn (1997) apud Lummus e Vokurka (2009, p. 11), qualquer 

operação que haja o deslocamento de mercadorias é definido como cadeia de 

suprimentos. Para o autor isto inclui: o fornecimento, a produção do produto, o 

gerenciamento de toda a logística, como armazenar o produto, o transporte do 

mesmo até o consumidor final, o atendimento ao mesmo, dentre outras coisas.  

Apesar do alto interesse pelo assunto, o conceito do mesmo não é, de fato, 

aplicado na prática e, mesmo quando aplicado, sua implementação não é 

padronizada. Isto sugere que é necessário que as empresas melhorem seus 

processos internos, integrando-os cada vez mais, bem como instrua melhor seus 

funcionários (SAMPAIO e CSILLAG, 2010). 

Com o passar dos anos, o aumento da competitividade entre as empresas, 

gerou a necessidade de uma mudança nos métodos utilizados pelas mesmas, 

fazendo com que estas buscassem uma nova visão integrada dos negócios, 

englobando todas as atividades, desde os insumos de matéria-prima até o 

consumidor final. A indústria farmacêutica enquadra-se nos setores da economia 

que vêm apresentando avanços consideráveis na área de logística (SAMPAIO e 

CSILLAG, 2010). 

 

2.1.3  Cadeia de Suprimentos aplicada à indústria farmacêutica 

Como qualquer negócio é uma rede de relações interdependentes, que 

colaboram entre si através de estratégias geradas e aprimoradas para que haja 

benefício para todos os envolvidos (Chen e Paulraj (2004) apud Maradei Junior 

(2008, p.6)), assim é a cadeia de suprimentos da indústria farmacêutica. Um setor 

muito importnaryante para a área de saúde, sendo a indústria farmacêutica uma das 

principais impulsionadoras do sistema de saúde (NARAYANA, ELIAS e VRAT, 

2014).  

Todas as indústrias de cuidados de saúde têm como objetivo essencial 

suprimentos médicos que tenham um alto nível de serviço. Porém, para que isso 

aconteça, é necessário uma maior integração entre os processos, visto que muitos 

hospitais  e sistemas de saúde não têm acesso à origem dos medicamentos e como 

estes são gerenciados. Em alguns casos, o mínimo de erro em algum dos processos 

que envolve o medicamento pode ser prejudicial à saúde, ou até mesmo à vida dos 

pacientes. Isto gera a necessidade de um estudo mais aprofundado dentro das 
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áreas de saúde buscando sua melhora, reduzindo os custos com assistência 

médica, mas sem sacrificar o atendimento e a segurança do cliente, começando 

pela cadeia de suprimentos (UTHAYAKUMAR e PRIYAN, 2013). 

Handfield e Nichols (1999) apud Uthayakumar e Priyan (2013, p.52) definem 

a cadeia de suprimentos farmacêutica como “a integração de todas as atividades 

associadas ao fluxo e transformação de medicamentos desde as matérias-primas 

até o usuário final, bem como fluxos de informação associados, através de melhores 

relacionamentos na cadeia de suprimentos para vantagem competitiva sustentável ''. 

De acordo com Burns (2002) apud Uthayakumar e Priyan (2013, p.52) a 

cadeia de suprimentos é composta por cinco atores principais:  

• Produtores de serviços de saúde: empresas de manufatura e serviços, 

incluindo fabricantes de produtos farmacêuticos e biotecnológicos, 

fabricantes de dispositivos médicos, fornecedores de produtos médicos e 

firmas de tecnologia da informação; 

• Intermediários de produtos de cuidados de saúde: grossistas, 

distribuidores de encomendas por correio e organizações de compras de 

grupos; 

• Prestadores de cuidados de saúde: hospitais, médicos, redes de 

distribuição integradas e farmácias;  

• Intermediários fiscais de saúde: seguradoras, organizações de 

manutenção da saúde e gestores de benefícios de farmácia; 

• Compradores: governo, empregadores, indivíduos e coligações patronais.  

 

Segundo Machline e Amaral Júnior (1998), a cadeia de suprimentos do setor 

farmacêutico, representada pela Figura 1, “se estende desde os fornecedores de 

matérias-primas (fármacos) até o consumidor final, passando pelos fabricantes 

(laboratórios), que entregam medicamentos diretamente às redes ou, indiretamente, 

por meio de distribuidores”.  

Já para Zahiri et al. (2017), como qualquer indústria global, a indústria 

farmacêutica é responsável pela produção, desenvolvimento e distribuição de 

produtos, sendo a cadeia de suprimentos farmacêutica composta por cinco níveis, 

demonstrados na Figura 2. 
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Para o autor supracitado, entede-se por Centros de Distribuição (principais e 

locais), aqueles que estocam a mercadoria, a fim de satisfazer as demandas do 

mercado; Zonas de Demanda – São, por exemplo, farmácias, hospitais, clínicas, etc; 

Existem dois tipos de centros de fabricação que, são divididos em: 

 

Figura 1 - Cadeia de suprimentos da área farmacêutica 

 

Fonte: Machline e Amaral Júnior (1998) 

• Fabricantes primários - são encarregados do fornecimento de matérias-

primas. Através de várias etapas de síntese, estes produzem os 

ingredientes ativos que são necessários para a fabricação de moléculas 

mais complexas que farão parte do produto final (SHAH, 2004). 

• Fabricantes secundários – pode-se dizer que são os centros de 

manufatura de uma cadeia de suprimentos típica, ficando responsáveis 

por finalizar, empacotar e armazenar (uma quantidade limitada) os 

produtos, através de diversos tipos de tecnologia (SHAH, 2004). 

Segundo Maradei Junior (2008), são muitos os benefícios gerados por essa 

integração na cadeia de suprimentos, incluindo desde o fornecedor, até o 

consumidor final, já que ambos têm os mesmos objetivos em termos de orientação a 

longo prazo: compartilhamento de benefícios, riscos e comunicação aberta em 

ambos os sentidos. Esta relação está sempre em constante evolução e melhoria, 

não é algo estático. 
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Figura 2 - Fluxograma da cadeia de suprimentos farmacêutica 

Fonte: Zahiri et al. (2017) 

 

Para que os negócios fluam da melhor maneira possível, tem de haver um 

equilíbrio entre eficiência (processo produtivo) e efetividade (servir o cliente de 

maneira única) e, isto só irá ocorrer a partir do momento em que os fornecedores 

possam tratar de maneira única e singular cada um de seus consumidores, a fim de 

construir um relacionamento único, longo e duradouro, proporcionando soluções 

inteligentes para o processo operacional de seus clientes (HEIKKILÄ, 2002). 

 

2.1.4 Desafios enfrentados pela Cadeia de Suprimentos Farmacêutica  

Segundo Uthayakumar e Priyan (2013) a complexidade da Cadeia de 

Suprimento Farmacêutica se dá pela preocupação do produto chegar ao paciente no 

tempo correto e com a qualidade adequada, já que o produto afeta diretamente a 

vida do consumidor. Por estes motivos, os autores afirmam que, na indústria 

farmacêutica, não pode haver erros no que diz repeito ao atendimento cliente. 

A pesquisa de Savage, Robert e Wang (2006) sobre a fabricação e 

distribuição de produtos farmacêuticos aponta que a Cadeia de Suprimentos 

Farmacêutica se difere tanto das outras que muitas vezes não podem ser aplicadas 

as mesmas estratégias para solucionar problemas. Os desafios desta cadeia de 

suprimento, por consequência, também são diferentes. 

Uthayakumar e Priyan (2013) afirmam que um dos desafios é garantir o 

estoque adequado de medicamentos, pois a empresa necessita estar alinhado com 

fornecedores e clientes, o que implica em conhecer bem o seu mercado e a 

demanda. Pedroso e Nakano (2009) analisam que a demanda do meio farmacêutico 

não é ditada pelo consumidor e sim pela classe médica através de suas prescrições. 

É importante manter um controle do inventário de produtos, por questão 

financeira, devido à validade curta de produtos, e também pela questão da 

necessidade de medicamentos do paciente em um momento exato 
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(UTHAYAKUMAR e PRIYAN, 2013). Sendo de interesse da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) o fornecimento contínuo de remédios, é importante o gerenciamento 

da cadeia de suprimento considerar sempre as obrigações regulatórias de cada 

mercado (JABERIDOOST et al., 2015). 

Os autores Meijboom e Obel (2007) destacam que é preciso considerar o 

tempo de ciclo do processo, que nada mais é do que o período entre uma atividade 

e outra, levando em conta os possíveis problemas que podem ocorrer no 

fornecimento dos medicamentos. 

Para Sampaio e Csillag (2010), há a dificuldade de integração dos processos 

de negócios que envolvem o entrosamento entre os integrantes-chave da cadeia de 

suprimento farmacêutica. Esta conexão entre pocessos pode ser facilitada com uma 

tecnologia da informação bem estruturada. Pedroso e Nakano (2009) apontam o 

desafio de se gerenciar a tecnologia de informação, e os ganhos que geram a 

logística. Esta garante, de acordo com os autores, que os dados de demanda 

cheguem rápida e corretamente, impactando em um inventário adequado de 

produtos. 

Outro desafio que impacta a logística farmacêutica é a terceirização do 

transporte dos produtos. Para Uthayakumar e Priyan (2013) é uma estratégia 

baseada em questões financeiras e objetivando reduzir tempo. De Campos et al. 

(2017), apesar de concordarem, acrescentam que ainda não há no Brasil 

requerimentos claramente definidos para a escolha do transportador. Porém ainda 

assim é preferível a transferência do serviço a um terceiro especializado em logística 

devido ao custo e facilidade de gerenciamento. 

Portanto, a cadeia de suprimento farmacêutica deve ser pensada e bem 

estratégica, evitando problemas com o paciente, com os membros da cadeia de 

suprimento e minimizando perdas financeiras. 

 

2.2 LOGÍSTICA DE DEVOLUÇÃO 

Até o momento foi dado um panorama geral sobre a importância e 

dificuldades de se manter uma Cadeia de Suprimento bem definida e organizada 

para o ramo farmacêutico. Faz-se necessário hoje em dia do fechamento da Cadeia 

de Suprimento tornando-a um ciclo. O objetivo de tornar a cadeia de suprimento 

uma malha fechada para Battini, Bogataj e Choudhary (2017) é possibilitar menores 
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danos ao meio-ambiente dando novo valor aos produtos pós-consumo. 

Considerando o caminho inverso da cadeia e incluindo a devolução dpnrsos 

produtos. 

 

2.2.1 Logística Reversa 

Segundo Mishra e Napier (2014), atualmente o mercado demanda das 

empresas medidas ambientalmente sustentáveis. Estas medidas vão além da 

redução de emissão de gases poluentes e tratamento de efluentes, o autor inclui o 

fechamento do ciclo da cadeia de suprimento como responsabilidade ambiental das 

indústrias. A Logística Revesa (LR), para ele, é o fluxo contrário da cadeia de 

suprimento, não limitando a logística apenas à entrega, mas também ao retorno dos 

produtos para reciclagem, reuso ou descarte adequado. Leite (2002) complementa 

que a função da logística reversa, no campo da logística, é planejar, atuar e 

controlar o caminho inverso do produto, levando o material, após a venda ao 

consumidor, de volta ao fabricante. Para Novaes (2007), mais do que levar do ponto 

final da cadeia ao ponto de origem, a logística reversa tem o propósito de reobter 

valor a uma mercadoria ou dar o fim adequado a ela. 

O termo Logística Reversa é definido de acordo com a Lei nº 12.305 de 

2010 como: 

“...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” (BRASIL, 2010) 

 

O estudo de Dias e Braga Junior (2015) sobre logistica reversa, conversa 

com a lei supracitada, e reconhece que a principal importância desta atividade é a 

preservação do ecossistema e diminuição da poluição. 

Sellitto (2018) estuda o retorno de produtos que não sairam do estoque de 

varejistas, por motivos de validade curta, avarias ou até vencimentos. Por esta razão 

o autor divide a Logística Reversa em quatro partes: “Reciclar, reuso, remanufatura 

e descarte”. Embora os três primeiros possam parecer semelhantes, Sellitto (2018) 

explica que a diferença entre eles é que a reciclagem seria feita por uma companhia 

especializada processando os materiais recolhidos; o reuso demanda uma lavagem 
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ou pequeno trabalho para reincorporar o material; por último a remanufatura seria 

aproveitar a parte útil do produto devolvido para a fabricação de novos produtos. Na 

Figura 3, pode-se observar a representação gráfica dos modelos de logística 

apresentados pelo autor.  

 

Figura 3 - Fluxograma de Logística Direta e Logística Reversa 

Fonte: Adaptado de Sellitto (2018) 

Motta (2011) agrupa a LR em duas partes apenas: Reciclagem e Descarte, 

porém o pesquisador separa o conceito de reciclagem entre reuso e desmanche. 

Enquanto o reuso se enquadra na venda de produtos de segunda mão, o 

desmanche é a reutilização das peças do produto já consumido. 

Silva e Moita Neto (2011) dividem a LR em duas vias: logística reversa de 

pós-venda, na qual se inclui gerenciar a logística de produtos devolvidos que não 

foram utilizados ou pouco utilizados, apresentando problemas de qualidade 

majoritariamente; a outra via seria a pós-consumo, em que a preocupação maior é o 

tratamento dos produtos já utilizados, seja por reuso de embalagens ou o descarte 

adequado. 

Estas práticas já são utilizadas e gerenciadas muito bem em países 

desenvolvidos. Campos (2014) aponta que no Brasil ainda é um desafio a integração 

do setor de descarte de resíduos sólidos, pelas péssimas condições de trabalho dos 
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funcionários desta área, pela falta de tratamento adequado do lixo e também o 

significativo aumento de descarte sem uma melhoria na coleta. 

Motta (2011) cita três vantagens da reciclagem: racionamento de substratos 

e energia, diminuição do descarte de resíduos e ganho financeiro na venda dos 

produtos reciclados. Apesar da reciclagem representar vantagens ao ecossistema, o 

estudo de Murakami et al. (2015) discutem que o meio-ambiente não é um motivo 

suficiente para ser uma atividade facilmente aceita para as grandes corporações. É 

necessário que haja muitas vezes aplicação de multas ou incentivos fiscais para que 

realizem o processo de reaproveitamento de materiais. Uma outra saída dada pela 

autora é conscientizar catadores de lixo do valor de venda dos materiais recicláveis. 

A última opção porém, pode contribuir para a redução da responsabilidade da 

empresa de realizar a sua própria coleta. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) determinada pela Lei 

12.305, de 2010, sugere que pessoas físicas e jurídicas se conscientizem das 

diversas maneiras, ecologicamente corretas, de reutilizar e desfazer-se de resíduos 

sólidos, sendo os fabricantes e distribuidores responsáveis pela logística reversa de 

seus produtos independentemente do setor público (BRASIL, 2010). Jabbour et al. 

(2014) demonstram que para países em desenvolvimento, se adequar a estas novas 

normas ainda é um grande desafio, mas que as oportunidades sociais para o 

negócio são enormes. 

Dias e Braga Junior (2015) explicam que as novas regulamentações 

relacionadas a reciclagem têm como objetivo fazer com que as grandes corporações 

façam corretamente o descarte de seus rejeitos da fábrica e dos produtos acabados 

já utilizados. Os  autores apontam ainda o fato da má utilização dos rejeitos da 

indústrias, sendo estes levados para destruição ou descartados de forma incorreta, 

causando danos ao meio-ambiente. Este fato é corroborado por Khor et al. (2016) ao 

afirmarem que mesmo havendo reuso de materiais na indústria, através da 

reciclagem, estas práticas não atingem ganhos ou diminuição de gastos suficientes 

para cobrir o custo da logistica reversa. 

A pouca lucratividade para os setores que praticam a devolução de produtos 

leva Khor et al. (2016) a crerem que o principal motivo para empresas se 

preocuparem com a logistica reversa é a pressão feita por órgãos governamentais. 

O pesquisador afirma que a criação de leis e resoluções, que visam a proteger o 

meio-ambiente reduzindo descartes de poluentes, é uma motivação para as 
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indústrias retornarem seus produtos de varejistas e clientes, já que estas são 

obrigadas a estarem em conformidade regulatória. No cenário nacional temos com o 

exemplo a nova PNRS, que obriga empresas a darem o descarte adequado a seus 

resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

Mishra e Napier (2014) concordam que a logística reversa gera aumento de 

gastos no transporte e na reutilização dos materias, sendo um benefício ambiental e 

não necessariamente financeiro. Da mesma forma que a pesquisa de Khor et al. 

(2016), também destaca que seguir as legislações do país é uma das importantes 

razões para as corporações aplicarem o processo de devolução, e além de ser uma 

pressão governamental é também uma pressão de acionistas e consumidores da 

empresa. A imagem de uma indústria hoje em dia está diretamente ligada a suas 

ações no âmbito regulatório e ambiental. 

Desde Agosto de 2014 as empresas são proibidas de descartar seus 

resíduos sólidos em aterros sanitários sem tratamento prévio, de acordo com 

Campos (2014). Isso se deve também ao PNRS, sendo apontado pela autora a 

importância do plano para a recuperação deste material descartado, reduzindo com 

isso a quantidade de lixo nos aterros.  

Jabbour et al. (2014) apontam como principais problemas o PNRS não 

abranger o controle dos órgãos públicos sobre a estratégia e desempenho das 

indústrias, não sendo claro os ganhos para a corporação; o despreparo dos 

fabricantes e distribuidores na logística também é outro desafio. A ineficiência fica 

mais evidente quando trata-se de empresas menores, Khor et al. (2016) 

argumentam que estas últimas, por não possuírem o investimento e a tecnologia 

necessários são as mais prejudicadas pelas pressões regulatórias. Jabbour et al. 

(2014) também indicam como outra falha para o mau funcionamento do PNRS a 

falta de pessoal qualificado para realização de LR e o gerenciamento de lixos 

sólidos. Para Murakami et al. (2015) a solução seria o governo brasileiro financiar o 

desenvovimento de tecnologias para gestão de resíduos sólidos, essa medida 

reduziria gastos dos pequenos empreendedores, aumentaria investimentos em 

universidades e traria retorno financeiro ao governo com a nova tecnologia. 

A realidade é que muitas empresas só realizam as cadeias reversas devido 

aos incentivos fiscais dados àquelas que cumprem a legislação (HEYDARI, 

GOVINDAN e JAFARI, 2017). É preciso divulgar os inúmeros benefícios que uma LR 

bem gerenciada pode oferecer à indústria, dentre os quais estão: ótima prática para 
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o meio-ambiente, trazendo apredizados aos gestores envolvidos no processo 

logístico; significante ajuda aos responsáveis pelo tratamento de resíduos (DIAS e 

BRAGA JUNIOR, 2015) e ainda prover a manutenção de seu potencial competitivo 

no mercado, como apontam Khor et al. (2016). 

 

2.2.2 Logística reversa na indústria farmacêutica 

Ao discutir LR, fala-se muito sobre reciclagem e reuso de materiais, porém 

não se pode afirmar que toda cadeia reversa funciona da mesma maneira, por isso é 

importante que cada caso seja analisado estrategicamente (GOVINDAN e BOUZON, 

2018), considerando o tipo de produto fornecido e o país em que se localiza o 

mercado. Neste contexto, a indústria farmacêutica se afasta da realidade dos outros 

mercados quanto à devolução de produtos, devido a legislações específicas e ao 

destino final de sua mercadoria pós consumo. 

Narayana, Elias e Pati (2014) determinam como desafios da cadeia de 

suprimento da indústria farmacêutica: constante investimento em pesquisa, grande 

duração do processo de fabricação e quantidade de lixo gerada, preocupação 

excessiva com a qualidade e tempos de validade curtos dos medicamentos. Pelo 

fato de o produto final deste meio influenciar diretamente a vida de pessoas, 

Narayana, Elias e Pati (2014) complementam que os órgãos governamentais 

tendem a ser muito mais rigorosos neste setor, sendo uma prioridade pelo alto valor 

agregado e criticidade dos produtos comercializados. 

Em março de 2018 foi publicado pela ANVISA a Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) Nº 222, que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos 

Resíduos de Serviços de Saúde, substituindo a RDC Nº 306 de 2004. Na Resolução, 

é descrito que resíduos de produtos farmacêuticos (classificados como grupo B) 

devem ser tratados ou descartados em aterro de resíduos perigosos – Classe I. 

Embalagens secundárias dos produtos, contanto que não tenham sido 

contaminadas, podem ser reutilizadas após serem descaracterizadas. Todas estas 

informações de descarte e reutilização, devem estar contempladas no Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos das farmacêuticas e distribuidoras de produtos 

farmacêuticos (BRASIL, 2018). 

A principal motivação para se dar à LR no mercado farmacêutico é a 

questão ambiental. Para Kotchen et al. (2009) uma das significativas maneiras de 
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fármacos afetarem a água que consumimos é através do descarte de produtos 

vencidos de maneira inadequada (vaso sanitário, pia e latas de lixo) e das excretas 

do nosso corpo após consumo de remédios. Estes medicamentos descartados e 

excretados são as fontes da farmacopoluição. De acordo com Pereira et al. (2017), a 

farmacopoluição é o efeito que Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA) e 

desreguladores endócrinos dispersos na água ou no solo geram na saúde e no meio 

ambiente. 

Gracia-Vásquez et al. (2014) comprovam que são encontrados IFAs na vida 

marinha, em solos e até na água que consumimos. A pesquisa de Jelic et al. (2011) 

na região da Catalunha, constata que estações de tratamento de esgoto e água não 

possuem tratamentos particulares para IFAs, levando a traços de diversos ativos na 

água ao final do processo. 

No Brasil não é diferente, como foi comprovado por Beretta et al. (2014), 

através de seus estudos na Baia de Todos os Santos (Salvador). Os pesquisadores 

encontraram traços de diversos ativos farmacêuticos na água da baia. A falta de 

saneamento básico, aterros sanitários, empresas licenciadas para realizar a 

destruição adequada de resíduos farmacêuticos e biológicos é um desafio para 

realizar-se os tratamentos corretos destes despejos (FALQUETO, KLIGERMAN e 

ASSUMPÇÃO, 2009), e esta é uma realidade em nosso país. 

Outra preocupação apontada por Martinez (2009) é sobre o crescente 

despejo de antibióticos e da possibilidade destes influenciarem no fortalecimento de 

bactérias no ambiente. Baquero, Martínez e Cantón (2008) acreditam que a falta de 

tratamento de esgoto é uma das causas para estes medicamentos estarem criando 

uma maior resistência natural das bactérias aos antibióticos. 

Ainda hoje não possuímos estudos suficientes que comprovem o quão 

danoso é o despejo de fármacos no ambiente (BERETTA et al., 2014). Porém, há 

um tempo que este assunto já tem chamado a atenção de ambientalistas e gestores 

na busca da melhor maneira de tratar e destruir resíduos sólidos (KOTCHEN et al., 

2009). afirmam que os farmacêuticos têm um grande potencial de diminuir os danos 

que os resíduos sólidos de fármaco podem trazer ao meio-ambiente, através do 

aproveitamento máximo de suas matérias-primas e com a conscientização da 

população sobre o descarte correto destes produtos finais. 

O meio de garantir o descarte consciente é através de uma LR bem 

estruturada. Para Santos e Martins (2012), isso implica diretamente em uma logística 
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direta efetuada com qualidade, possuindo atenção ao processo de carga e descarga 

e atenção no transporte, evitando afetar a composição química dos produtos e 

avarias em suas embalagens. Quando garante-se uma entrega bem feita, reduz-se 

significantemente o número de devoluções. Os autores ainda atentam ao fato de 

produtos farmacêuticos serem frágeis e possuírem uma rígida legislação. O que 

torna um risco ao paciente a venda de medicamentos com qualquer dano. Dito isto, 

os autores apresentam um fluxograma diferente para a Logística Reversa na 

indústria farmacêutica, como apresentado na Figura 4. 

A LR na indústria farmacêutica, devido a suas regulações específicas acaba 

se tornando quase que exclusivamente para descarte de medicamentos. Isso indica 

que quanto menos erros na logística de entrega e quanto melhor gerenciada a 

cadeia de suprimento da empresa, menos medicamentos serão retornados e 

consequentemente descartados.  

 

Figura 4 - Fluxograma de Logística Reversa aplicável a Indústria Farmacêutica 

 

Fonte: Santos et al. (2012) 

 

2.3 MÉTODOS DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Com a globalização do mercado, a competitividade entre as empresas 

passou a ser internacional e, não mais local ou regional. Isto exigiu que as empresas 

buscassem cada vez mais melhorias contínuas em seus processos, afim de 

maximizar os lucros e a qualidade do produto e minimizar os desperdícios em todas 

as etapas e, consequentemente os custos (OLIVEIRA, 2017). 

A eliminação de desperdícios hoje, não é apenas uma questão de gastos em 

si, mas sobrevivência para as empresas, visto que não há mais espaço para 

empresas ineficientes (TERNER, 2008). Segundo Campos (2014) esta 
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sobrevivência resume-se à competitividade que, é precedida pela produtividade que, 

por sua vez, é precedida pela qualidade do produto, como está representado na 

Figura 5. 

 

Figura 5 - Interligação entre os conceitos 

 

Fonte: Campos (2014) 

 

Diante desta necessidade de melhoria nos sistemas das empresas que vise 

a eliminar os desperdícios, reduzir as falhas e aumentar a qualidade dos produtos, a 

busca por métodos e ferramentas que aprimorem a qualidade dos produtos e 

serviços tornou-se essencial para as mesmas (OLIVEIRA, 2017). Seja qual for o 

setor da economia, sempre haverá dificuldades que impedem a solução destes 

problemas, para alcançar melhores resultados (VIEIRA, LIMA e SANT’ANNA, 2015). 

Nos pontos onde há problemas ou falhas, ações corretivas devem ser 

aplicadas, a fim de corrigir defeitos, eliminando as causas dos problemas e 

implantando soluções adequadas para aumentar a eficácia dos processos. Assim,  

alcança-se a devida excelência dos produtos e/ou serviços que, englobam desde a 

base até o topo (TERNER, 2008). 

Muitas vezes, as causas dos problemas básicos, apontados por medidores 

de desempenho, têm sido diagnosticadas apenas pela experiência e intuição de 

muitos gerentes (VIEIRA, LIMA e SANT’ANNA, 2015). Para Baily et al. (2000) apud 

Vieira, Lima e Sant’anna (2015, p.116), esta percepção intuitiva é muito importante 

em qualquer sistema envolvendo pessoas e, não pode ser substituída. Porém, para 
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os autores, muitas vezes as ações baseadas apenas na intuição podem gerar 

correções inadequadas, já que a maioria das pessoas necessita complementar 

essas habilidades com a coleta e a análise sistemática de dados. 

Então para que as metas impostas pelas empresas possam ser atingidas e, 

assim, melhorar como um todo a gestão das mesmas, diversas ferramentas vêm 

sendo desenvolvidas. Dentre as propostas presentes neste trabalho estão: o ciclo de 

melhoria contínua, denominado PDCA, sigla em inglês para: “Plan, Do, Check, 

Action” que, em português significa “Planejar, Executar, Verificar e Agir” e também é 

reconhecido como Método de Análise e Solução de Problemas – MASP (MARIANI, 

2005). 

 

2.3.1 O Ciclo PDCA 

O PDCA foi criado na década de 20 por Walter A. Shewhart e difundido mais 

tarde por W. Edward Deming. É um dos métodos mais aplicados no Controle da 

Qualidade Total, baseado em projetos de melhorias e adotado por inúmeras 

empresas, gerando consideráveis efeitos positivos (DA FONSECA e MIYAKE, 2006).  

Segundo Werkema (2014) o Método ou Ciclo de Melhorias PDCA é definido 

como “um método gerencial de tomada de decisões para garantir o alcance das 

metas necessárias à sobrevivência de uma organização”, ou seja, não existe a 

possibilidade de utilizar este método sem que haja uma meta a ser atingida. Na 

Figura 6, temos uma representação gráfica do ciclo. 

De acordo com Barnes (1977) são quatro as etapas do ciclo PDCA: 

• Plan – Planejar: esta etapa é considerada a mais importante, pois é o 

início do ciclo, de onde todo o processo será derivado. Toda a eficácia do 

ciclo está baseada nesta etapa do processo que irá fornecer dados e 

informações para as fases posteriores. No primeiro momento, identifica-se 

o problema, reconhecendo sua importância e, em seguida, formula-se o 

problema claramente. Após isto, pode-se analisá-lo, dividindo o sistema 

em processos individuais, o que é chamado de mapeamento do processo, 

que deve conter as ações prioritárias para a sua execução, com o objetivo 

de idetinficar as possíveis causas da questão. Então coleta-se dados para 

análise, com o intuito de validar a causa raiz do problema. Formula-se 

hipotéses e procura-se soluções possíveis, avaliando alternativas. 
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Geralmente a melhor solução é aquela que apresenta o menor custo: 

capital empregado, execução mais rápida, melhor qualidade ou menor 

perda. Com isso, os objetivos são estabelecidos, projetando resultados 

(metas e indicadores) e meios (recursos e métodos) a serem alcançados. 

O problema estabelecido inicialmente é verificado ou revisado e planeja-

se um plano de ação que será executado em etapas posteriores. 

• Do – Fazer: é a etapa na qual ocorre a execução das ações estabelecidas 

no plano de ação definido na primeira etapa de planejamento. Em um 

primeiro momento, há o desenvolvimento da solução, em que se 

estabelece critérios de caráter experimental. O experimento é desenhado 

para testar hipóteses e, através de treinamentos, capacitam as pessoas 

para executar as tarefas. Após isto, ocorre a implementação da solução, 

executando o experimento/solução em um projeto piloto e coleta-se os 

resultados. 

• Check – Verificação: Nesta etapa ocorre a verificação dos resultados das 

ações implementadas na etapa anterior. Os dados da solução são 

agrupados e analisados; as hipotéses são validadas e os resultados 

planejados na etapa PLAN são comparados com os resultados 

executados na etapa DO, verificando se há efeitos positivos ou negativos 

- se a ação foi executada corretamente, se foi efetiva, se o resultado foi 

satisfatório. Com as análises finalizadas pode-se, assim, definir as metas 

que serão mantidas, quais devem melhorar e quais devem ser corrigidas 

e, se a causa raiz foi efetivamente encontrada e bloqueada. Então, 

decide-se quais são os próximos passos a serem seguidos, os quais 

serão colocados em prática na próxima etapa. 

• Act - Ação: É aqui que a solução revisada é implementada. Os resultados 

são comunicados; identificam-se mudanças e necessidades de 

treinamento para a aplicação completa da solução; planeja-se o 

monitoramento contínuo da solução (monitoramento do desempenho do 

processo); há a padronização dos procedimentos implementados com o 

registro do método padronizado de operação, fornecendo descrição 

detalhada da operação e das especificações para execução da tarefa, 

processo ou ação específica. Além disso, observa-se outras possíveis 

oportunidades de melhoria (melhoria contínua). 
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Figura 6  - Ciclo PDCA de gerenciamento de processos 

 

Fonte: Adaptado de Campos 2014 

 
 
2.3.2 Ferramentas da Qualidade 

Nas etapas do ciclo de melhorias PDCA são utilizadas algumas ferramentas 

da qualidade. De acordo com Marques (2012), são estas que permitem a análise de 

dados para a compreensão de um determinado problema e, sua posterior solução. 

Para o presente trabalho, foram utilizadas cinco. São elas: 

 

2.3.2.1 Diagrama de Pareto 

O Diagrama de Pareto criado pelo sociólogo e economista Vilfredo Pareto e, 

difundido na década de 20 por Joseph M. Juran, é uma técnica que serve para 

direcionar a atenção de um problema para aquilo que é prioritário para sua possível 

solução. Sua representação é através de um gráfico de colunas, em que os dados 

são distribuídos da esquerda para a direita, de forma decrescente (WERKEMA, 

2014).  

Como elaborar (CARPINETTI, 2012): 

• Decide-se o tipo de problema e o que será analisado. 

• Define-se o método e o período de tempo em que os dados serão 

coletados, de acordo com o assunto e suas possíveis causas. 

• Os dados são então agrupados em categorias para serem dispostos em 

um gráfico. 
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• O gráfico é feito em colunas, de forma que no eixo horizontal apareçam 

as categorias e, no eixo vertical suas respectivas frequências. As 

categorias que possuem maior frequência relativa ficam em ordem 

decrescente da esquerda pra direita, ou seja, os itens que aparecem com 

maior frequência localizam-se na esquerda do gráfico e, aqueles que 

possuem menor frequência localizam-se na direita, sendo que aqueles 

que aparecem com uma frequência muito baixa podem ser englobados 

dentro de uma mesma categoria nomeada como “outros”, por exemplo, e 

localizam-se na última barra do gráfico. 

• Do lado esquerdo do eixo vertical aparecem as frequências absolutas, ou 

seja, o número de vezes que uma categoria aparece e, do lado direito as 

frequências acumuladas. 

• Após a identificação da categoria que possui maior frequência, deve-se 

identificar suas possíveis causas para que haja a solução do mesmo. 

Na Figura 7 tem-se sua representação gráfica. 

 

Figura 7- Diagrama de Pareto 

 

Fonte: Adaptado de Carpinetti 2012 

 

2.3.2.2 Diagrama de Causa e Efeito 

O Diagrama de causa e efeito, criado pelo Prof. Kaouru Ishikawa em 1958, é 

uma ferramenta gráfica que permite a investigação das possíveis causas que 
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influenciam um efeito. Como o próprio nome já diz, faz com que efeitos ruins possam 

ser melhorados e os bons mantidos. Esta ferramenta também recebe o nome de 

Gráfico de Espinha de Peixe, pelo seu formato, ou Diagrama de Ishikawa, por causa 

de seu criador (WERKEMA, 2014). Na  Figura 8 apresenta-se graficamente o 

mesmo. 

 

Figura 8 - Diagrama de causa e efeito 

 

Fonte: Adaptado de Carpinetti 2012 

Como elaborar (CARPINETTI, 2012): 

• Define-se qual problema (efeito) deverá ser analisado, colocando-o em 

um retângulo à direita que, será precedido por uma seta apontada da 

esquerda para a direita, em direção ao retângulo. 

• Coleta-se as possíveis causas que influenciam este efeito. Isto pode ser 

feito através de sessões de brainstorming em que, a equipe sugere o 

maior número possível de ideias no menor tempo possível. 

• Definidas então as causas, estas são agrupadas em categorias que, 

normalmente, são denominadas de “causas primárias” e serão 

distribuídas em retângulos para serem ligadas diretamente, através de 

setas, à seta do eixo horizontal que precede o retângulo do efeito. 

Geralmente as causas primárias na indústria são denominadas fatores de 

manufatura ou 6M: matéria-prima, máquina, medida, meio ambiente, mão-

de-obra e método que, são causas gerais (GWIAZDA, 2006).  

• À essas causas primárias, são adicionadas subcausas (secundárias, 

terciárias), também através de setas. 
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• O diagrama é então analisado, de forma que as causas que realmente 

influenciam o problema sejam assinaladas. 

• Dentre as causas que foram assinaladas, trabalha-se para encontrar a 

causa principal e solucioná-la. 

 

2.3.2.3 Estratificação 

A Estratificação é muito utilizada na fase de análise e observação de dados, a 

fim de determinar o que é prioritário para agir de modo a solucionar um problema, 

verificando como diversos fatores podem influenciar o resultado de um determinado 

processo. Se estes fatores forem prejudiciais ao processo, precisa-se corrigir 

(CARPINETTI, 2012). 

Para sua elaboração, os dados são coletados através do uso de outras 

ferramentas analíticas, como o Diagrama de causa e efeito, por exemplo, e divididos 

em subgrupos, diferenciados entre eles por características que os mesmos têm em 

comum (CARPINETTI, 2012), como por exemplo insumos, equipamentos, métodos 

(WERKEMA, 2014). Esta subdivisão tem o objetivo de quantificar as causas que 

mais influenciam um problema, colocando-as em ordem (LINS, 1993). 

 

2.3.2.4 Fluxograma 

O fluxograma é um diagrama que, nada mais é do que a representação 

gráfica das operações de um processo, na qual estão presentes todas as etapas do 

mesmo. Para que haja um entendimento completo do processo como um todo, o 

fluxograma deve seguir uma sequência lógica (SLACK et al. 2008). 

Por meio deste pode-se facilmente compreender todas as operações que 

compõe o processo, localizar trabalhos desnecessários, áreas em que há falha de 

comunicação, bem como notar em que área deve-se focalizar a atenção para a sua 

melhoria (BARNES, 1977). 

 Os fluxogramas são divididos em dois tipos: o primeiro é o chamado fluxo de 

informação que, descreve os passos do processo sistematicamente, explicitando o 

que deve ser feito etapa após etapa e, o segundo de fluxo de operação que, 

descreve como cada etapa deve ser executada (BARNES, 1977). 

 Como elaborar (CARPINETTI, 2012): 
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• Para que todas as etapas do processo estejam no fluxograma, é 

necessário que todas as pessoas que vão fazê-lo participem do processo. 

• Todos os processos têm início e fim que, devem estar destacados com 

suas respectivas simbologias. 

• Todas as etapas do processo devem ser identificadas: as atividades e as 

decisões que serão tomadas. 

• Para confirmar se todas as etapas estão descritas corretamente, uma 

revisão de todo o processo deve ser feita, verificando se nada foi 

esquecido ou foi documentado de forma equivocada. 

• Após a confirmação de que está tudo correto, o fluxograma está pronto 

para ser analisado. 

 

2.3.2.5 Plano de Ação (5W3H1S) 

 O Plano de Ação está localizado na etapa Plan do PDCA. Este tem como 

objetivo acabar com as causas principais do problema, através de um conjunto de 

contramedidas (WERKEMA, 2013). Cada contramedida deve ser guiada por uma 

série de nove perguntas intituladas como 5W3H1S que, são feitas para solucionar o 

problema de forma rápida e objetiva (LIMA, 2012). A Tabela 2 apresenta as etapas 

do método. 

 

Tabela 2 - Plano de ação 5W3H1S 

5W3H1S Plano de ação 

WHAT O que deve ser feito? 

WHY Por que deve ser feito? 

WHERE Onde deve ser feito? 

WHEN Quando deve ser feito? 

WHO Quem deve fazer? 

HOW MUCH Quanto deve ser gasto (custo)? 

HOW MANY Qual a intensidade que deve ser feito? 

HOW Como deve ser feito? 

SHOW Indicador de eficiência 

Fonte: Adaptado de Lima 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 ESTRUTURAÇÃO 

Este tópico tem o objetivo de apresentar como foi estruturada a pesquisa, 

demonstrando cada etapa através do fluxograma da Figura 9, utilizando o software 

Bizagi. 

Figura 9 - Fluxograma Estrutura da Pesquisa 
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3.2 TIPOLOGIA 

De acordo com Yin (2015), o estudo de caso é “uma investigação empírica 

que investiga um fenômeno contemporâneo (“o caso”) em profundidade e em seu 

contexto de mundo real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto puderem não ser claramente evidentes”. 

Yin (2015) ainda afirma que a escolha deste método se faz necessária 

quando é preciso resolver algum problema com muitas questões. Este pode ser 

utilizado em diferentes áreas e é de grande ajuda para adquirir conhecimento na 

área estudada. 

O primeiro passo é a criação de uma metologia para guiar o estudo, e depois 

um extenso estudo literário sobre o assunto. O objetivo da revisão é relacionar com 

as possíveis causas e soluções para o estudo que será analisado. (YIN, 2015). 

Miguel (2007) descreve que este método serve como um histórico do caso 

analisado retirando de diversas fontes para obter dados relevantes do problema, 

sendo informações potenciais para a análise do caso. 

Dito isto, com o problema de alto número de devolução a ser resolvido, foi 

considerado o melhor método de aprendizado e de busca de solução, o estudo de 

caso. 

 

3.3 MÉTODO 

Tendo como base o Método de Análise e Solução de Problemas, explicitado 

anteriormente no capítulo 2, foram propostas as etapas da Tabela 3 visando 

solucionar o problema de devolução em questão. O objetivo principal é diminuir os 

erros e melhorar a qualidade do processo, por meio de ferramentas da qualidade, 

buscando ações corretivas e preventivas que eliminem as causas do problema e 

tornem o processo mais eficiente e eficaz. O método foi dividido em etapas desde a 

investigação da análise do problema até a proposta de soluções. 

A Tabela 3 apresenta as etapas que serão realizadas ao longo do estudo de 

caso proposto. 
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Tabela 3 - Descrição das etapas do estudo de caso 

Etapa Descrição 
Ferramentas 

Utilizadas 

Definição de 

Conceitos 

O primeiro passo foi realizar uma revisão literária sobre os 

assuntos que serão abordados no estudo de caso. Esta revisão 

compreende: panorama da indústria farmacêutica no Brasil; 

definições e desafios de Cadeia de Suprimento farmacêutica; 

definições e especificidades da logística reversa farmacêutica; 

métodos de análises de soluções de problemas; ferramentas de 

qualidade que podem ser aplicadas no estudo de caso. 

Google 

Acadêmico e 

Portal Capes 

Funcionamento 

da empresa 

Será feita pelos integrantes do trabalho uma pesquisa sobre a 

empresa do estudo de caso. Entendendo como funciona a 

indústria, sua cadeia de suprimento e outros aspectos 

relevantes para a análise de seus dados. 

Não aplicável 

Coleta de 

dados 

qualitativos 

Através de leitura de procedimentos da empresa e entrevistas 

com funcionários, os membros organizarão como são feitos os 

processos de entrega e devolução de produtos. 

Fluxograma 

Coleta de 

dados 

quantitativos 

Ocorrerá o recolhimento dos dados de devolução da empresa, 

contendo todas as informações de produtos devolvidos nos 

últimos anos. 

Não aplicável 

Análise dos 

dados 

quantitativos 

Após a coleta de dados será possível analisá-los. Para isso, 

serão separados, por motivos/justificativas, os dados de 

retornos de produtos farmacêuticos. Utilizando a ferramenta de 

qualidade Diagrama de Pareto, serão definidos os maiores 

problemas. Com os motivos de maior ocorrência estabelecidos, 

será feita uma estratificação, com o objetivo de levantar 

hipóteses e possíveis causas para aqueles erros. 

Estratificação 

e Diagrama 

de Pareto 

Análise dos 

dados 

qualitativos 

Esta etapa visa a encontrar a causa raiz das hipóteses 

levantadas. Depois de identificar as hipóteses, será necessário 

separá-las e para isso será utilizado o Diagrama de Causa e 

Efeito. Juntamente com os funcionários relacionados ao 

processo de devolução serão feitas reuniões para compreender 

como são realizados os processos e buscar a causa raíz do 

problema de cada hipótese. 

Diagrama de 

Causa e 

Efeito 

Plano de Ação Tendo identificado as causas raiz dos problemas, serão criadas 

ações corretivas e preventivas com o intuito de reduzir o 

número de retornos da empresa. 

5W3H1S 

 

Estas etapas da Tabela 3 conduzem a análise e resolução do problema 

apontado no sentido de um encadeamento lógico desde o levantamento dos dados 

até a proposição das ações com base nas análises realizadas. 
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4 ESTUDO DE CASO/APLICAÇÃO DO MÉTODO 

4.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

O trabalho foi baseado na empresa X, uma importante indústria da área 

farmacêutica. É uma multinacional que atua no ramo farmacêutico há mais de 100 

anos globalmente, e no Brasil há mais de 40. Seu negócio consiste na venda de 

vacinas, produtos farmacêuticos (produtos que necessitam receita médica) e 

produtos de consumo (produtos que não necessitam receita médica). 

A sede da organização está localizada no Rio de Janeiro, juntamente com a 

fábrica, que só produz artigos da área de consumo. Há dois Centros de Distribuição 

(CD) de produtos acabados da empresa, um no Rio de Janeiro e outro em São 

Paulo. O CD de São Paulo (CD-SP) só é responsável pela distribuição de 

cosméticos e não realiza devolução de produtos, portanto só será analisado no 

presente trabalho o CD do Rio de Janeiro (CD-RJ). 

O CD-RJ recebe e entrega vacinas, produtos farmacêuticos e de consumo. 

Este local recebe em sua maioria produtos importados, porém também armazena e 

vende produtos da fábrica. 

O CD conta com os funcionários da empresa X, da área de Logística e de 

Qualidade, além de duas empresas terceirizadas. Todo o trabalho operacional do 

CD é realizado por uma empresa de logística terceirizada, e os outros terceiros 

efetuam o trabalho de informações logísticas, que é o contato com os clientes 

varejistas e com as transportadoras. 

Para a distribuição de produtos, a empresa X conta com em torno de 10 

transportadoras terceirizadas, que se diferem em tipo de produtos transportados e 

regiões do país para onde entregam. Estas empresas logísticas mencionadas 

passam por um processo de qualificação realizado pela própria organização X, no 

qual apresentam todos os documentos regulatórios e são auditadas com frequência 

em seus processos e em suas instalações. Caso as transportadoras não estejam no 

padrão requerido pela instituição X, não são utilizados os seus serviços. 

O Centro de Distribuição do Rio de Janeiro é o principal CD e realiza 

entregas em todo o Brasil, portanto há sempre um grande fluxo de entrada e saída 

de produtos. Neste local também são armazenados os produtos retornados pelos 

clientes. Estes fármacos ficam acondicionados até serem decididos seus destinos 

finais: destruição ou reincorporação. 
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4.2 PROCESSO DE ENTREGA 

Para entendimento do processo de Devolução na empresa X, deve-se 

analisar sua cadeia de suprimento desde a entrega do produto acabado ao cliente 

até o seu retorno ao CD, para que desta forma encontrem-se os erros e acertos do 

processo. 

O procedimento de entrega se inicia com o pedido dos consumidores ao 

time de Serviço ao Cliente (SC), esta equipe recebe as ordens de compra através do 

contato do varejista (via eletrônica ou telefone). Outra forma de recebimento de 

ordens de compra é pela prospecção da equipe de Vendas, que contacta o cliente 

diretamente. 

O colaborador de Serviço ao Cliente (SC) realiza os pedidos e inclui estas 

solicitações no Sistema J. Este sistema contém informações de todos os produtos 

disponíveis no Centro de Distribuição, como quantidade, códigos, lotes, local exato 

de armazenamento e transações realizadas de cada produto (entende-se por 

transação: compra, venda, alocação entre outras áreas ou destruição de produtos). 

Ao incluir no Sistema J, o funcionário de SC faz as alocações de lote de 

acordo com a quantidade que se tem disponível daquele produto no CD. Em casos 

em que o cliente solicita uma quantidade maior do que se possui no sistema, é 

emitido o pedido do volume que há disponível e a parte faltante é emitida e enviada 

assim que entra no Sistema J. Esta prática é conhecida como envio de saldo 

posterior. Ao referir-se que não há produto disponível no sistema, isso não indica 

necessariamente que o medicamento não está disponível fisicamente no CD, muitas 

vezes o medicamento está bloqueado no Sitema J por motivos de análises e 

conferências da área de Qualidade e desta forma estes produtos ainda não estão 

liberados para venda. 

A área de Informações Logísticas (IL) recebe então os pedidos do Serviço 

ao Cliente. O time de IL é responsável por garantir que os produtos cheguem 

corretamente ao cliente. Esta equipe envia os pedidos aos funcionários de 

Faturamento, estes têm a função de processar todas as Notas Fiscais (NF) 

recebidas de todos os clientes e pedidos, juntamente com as Picking Lists (PL) e os 

Mapas de Separação. Picking Lists são listas que dividem as NFs em região ou 

transportadora e Mapas de Separação são notas utilizadas para separar o pedido de 

cada cliente, contendo o nome do produto, quantidade e a posição em que este 
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produto se encontra no Centro de Distribuição. Após gerar a PL e o Mapa de 

Separação, o colaborador do Faturamento também aloca no Sistema J a retirada 

daqueles medicamentos do estoque. 

 É entregue, então, ao time de Operação os Mapas de Separação. Os 

operadores realizam a retirada dos pallets das devidas posições, especificadas no 

mapa, e separam os produtos por PL, colocando em suas caixas as etiquetas com o 

número das Notas Fiscais (NF) do Faturamento. Estes pallets prontos ficam 

aguardando a chegada dos caminhões na área de Expedição do CD, área destinada 

a expedir produtos. 

Ao chegar o caminhão da transportadora, ocorre uma conferência por parte 

da empresa terceirizada e mais uma conferência realizada pelo funcionário 

responsável da transportadora. O objetivo destas conferências é garantir que está 

sendo carregado ao caminhão as caixas e quantidades corretas de produto de 

acordo com as NFs, sem que haja avarias. Atentando ao fato de que caso encontre 

avarias após a saída do caminhão, a responsabilidade da carga e, portanto, o 

prejuízo é da transportadora. 

A transportadora pode levar o produto diretamente do CD ao cliente da 

empresa X ou leva a carga para algum de seus hubs para que sejam separados por 

região ou cliente. Nos casos  em que o produto é transportado de “porta-a-porta”, 

porta da empresa à porta do cliente, reduz-se o preço do frete e o tempo de entrega, 

mas ocorre apenas quando há pedidos de grande volume. O mais comum é o 

produto ser levado até uma das filiais da transportadora e ser reorganizado nos 

fretes. Esta transferência ocorre em um período de algumas horas. 

A empresa de varejo recebe o caminhão com os produtos solicitados e um 

de seus funcionários realiza a conferência da carga, checando se o pedido está de 

acordo com a NF e se não há danos nas caixas. Ao aceitar a carga recebida, o 

cliente realiza o pagamento da Nota Fiscal e os produtos passam a ser de sua 

responsabilidade. Em caso de não aceite, inicia-se o processo de Devolução. 

Na Figura 10 encontra-se o Fluxograma do Processo de Entrega, feito no 

software Bizagi. 
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4.3 PROCESSO DE DEVOLUÇÃO 

Para entender o processo de Devolução da empresa X é necessário definir e 

separar o processo em Retorno e Devolução. Basicamente, os produtos recebidos 

pelo processo de Retorno, podem ser reincorporados, pois foram mantidos sob a 

responsabilidade da transportadora, e os produtos de Devolução não têm a 

possibilidade de reincorporação, pois a empresa X não garante que estes estavam 

armazenados no padrão da companhia. 

 

Figura 10 - Fluxograma Processo de Entrega 

 

 

4.3.1 Retorno 

O Retorno ocorre antes da confirmação de recebimento da NF de origem, 

quando o cliente deseja devolver os produtos recebidos no momento da entrega da 

transportadora, podendo ocorrer por diversos motivos como erro no pedido, na 

distribuição e atraso na entrega. 

O processo inicia quando o cliente entra em contato com o time de 

Informações Logísticas da empresa X notificando a devolução. Esta equipe negocia 

com o cliente e envolve a área de Serviço ao Cliente com a abertura do Valor de 

Retorno (VR) no Sistema J. O VR representa o andamento do processo de 

Devolução/Retorno, sendo possível acompanhar em qual parte do procedimento 

estão. O time de SC tem um prazo de cinco dias para realizar uma tratativa e 
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autorizar ou não o retorno. É importante ressaltar que estes cinco dias são o prazo 

máximo para a resposta da área de SC, após este prazo é considerada autorizada a 

recusa. Durante este período, os produtos ficam armazenados no depósito da 

transportadora responsável por aquele pedido. 

Em caso de aprovação, é gerada a Autorização de Retorno de Mercadoria 

(ARDM) que é um formulário com os dados da não-venda, que é incluído 

diretamente no Sistema J pelo time de SC para a área de Vendas autorizar a 

devolução. O responsável de IL envia esta ARDM para a transportadora. No caso de 

Retorno total, como está sendo devolvida toda a carga, não há necessidade de 

emissão de uma nova NF, é entregue ao motorista da transportadora a mesma NF 

de origem, apenas com um apontamento informando a devolução. Em casos de o 

cliente recusar parcialmente o pedido, faz-se necessário a emissão de uma nova NF 

pelo cliente, contendo os dados da NF de origem, mas com datas e quantidades 

referentes ao retorno. O transportador só tem permissão de retornar a carga após o 

recebimento da ARDM. 

Ao chegar no Centro de Distribuição, os operadores da empresa X devem 

conferir se as informações da NF e da ARDM estão de acordo e transferir os pallets 

para a área de devolução, tanto fisicamente quanto no Sistema J, aguardando a 

conferência da equipe de Qualidade. 

A conferência da Qualidade tem o intuito de reincorporar produtos 

retornados. São analisados a quantidade e o lote dos produtos retornados (frente à 

nota fiscal); evidência de não violação de lacre da caixa de embarque e selo de 

segurança dos cartuchos; ausência de dano físico na caixa de embarque/cartucho; 

temperatura dos lotes no período de entrega e retorno, sendo comparadas com os 

estudos de estabilidades de cada medicamento; e prazos para retorno de acordo 

com a região. Estes prazos são contabilizados desde o momento de saída do CD 

até a chegada novamente do medicamento (Sul, Centro Oeste e Sudeste 45 dias 

corridos e Norte e Nordeste 60 dias corridos). 

Caso a Qualidade não encontre problemas no medicamento, este é 

reincorporado, se não, são transferidos para área de Obsoletos do depósito, área 

destinada a medicamentos para incineração. Após este processo, o Departamento 

Fiscal realiza a restituição do imposto, pois como não ocorreu a venda a empresa X 

tem que ser ressarcida dos impostos pagos. 
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A última etapa é o cancelamento do boleto do cliente, já que não foi efetuada 

a venda, pela área de Crédito e Cobrança. 

Em casos de Retornos Parciais, é criada uma nova NF por parte do cliente, 

contendo apenas os medicamentos a serem retornados, e a equipe de Crédito e 

Cobranças mantém a cobrança apenas dos medicamentos que foram aceitos. 

Na Figura 11 está a representação do Fluxograma de Retorno da empresa 

X., criado com a utilização do software Bizagi. 

 

Figura 11 - Fluxo de Retorno de Mercadoria da empresa X 

 

 

4.3.2 Devolução 

A Devolução ocorre quando a mercadoria é devolvida pelo cliente após o 

recebimento da Nota Fiscal de origem, por motivos como embalagens avariadas 

dentro da caixa de embarque, defeito de fábrica ou vencimento de produtos. 
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Medicamentos oriundos de Devolução têm como destino final a incineração, logo, 

não são reincorporados 

O processo inicia quando o cliente envia à área de Informações Logísticas 

um e-mail com informações dos produtos que possuem em estoque a serem 

devolvidos. O responsável da empresa X, checa primeiramente se há entre as 

empresas um Acordo de Mercadorias Danificadas (AMD), acordo que passa a 

responsabilidade de destruição da mercadoria ao varejista, em caso de dano. Caso 

haja AMD, o cliente se encarrega da incineração, caso contrário, continuam o 

processo de Devolução. A AMD garante uma economia para a empresa X, por não 

ser necessário o pagamento do frete de devolução para incineração daqueles 

produtos. 

Também checam se houve algum Acordo Comercial, acordos realizados 

quando a indústria X vende medicamentos com validade curta, oferecendo desconto 

ao cliente. A checagem destes acordos tem o objetivo de verificar  se haverá 

necessidade de dar crédito ao cliente pela devolução, visto que, se o motivo for um 

erro da organização X, ela arca com o transporte, incineração e ressarce o prejuízo 

do cliente. Porém, se houve algum pré acordo, o ressarcimento não se faz 

necessário, pelo fato de a venda já ter sido realizada com desconto. 

O Gestor Logístico deverá analisar as informações de acordo com as 

condições descritas no Procedimento de Devoluções. No procedimento se encontra 

uma tabela que determina prazos e motivos aceitáveis para autorizar a devolução de 

produtos. Casos como avarias, por exemplo, se o responsável do varejo receber a 

mercadoria e alocar dentro do depósito, não poderá mais receber crédito pelo 

retorno. 

O responsável Logístico envia um formulário de aceite ao cliente informando 

o valor de concessões de crédito, ou da não concessão, com a respectiva emissão 

da Nota Fiscal Eletrônica de Devolução por parte do cliente. Após o aceite, o 

funcionário da empresa X segue com a abertura de uma VR no sistema, aguarda a 

Autorização de Retorno de Mercadoria e, caso autorizado, envia esta ARDM para a 

transportadora recolher os produtos no varejista. 

A transportadora desloca os produtos do cliente até o Centro de Distribuição. 

Ao chegar no CD, os pallets com as mercadorias são inseridos e incorporados no 

sitema e fisicamente na área de Devolução, aguardando a conferência da 

Qualidade. O responsável da Qualidade neste caso, tem a função de transferir os 
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produtos utilizando o sistema para área de Obsoletos. Caso a devolução venha a ser 

por falha no produto, são enviadas algumas amostras para análise em laboratório. 

Após a conferência, o Departamento Fiscal faz a restituição do imposto e por 

último, a área de Crédito e Cobrança dá crédito ao cliente em questão, caso tenha 

sido acordado junto ao setor de Informações Logísticas. 

Na Figura 12 está a representação do Fluxograma de Devolução da 

empresa X, criado utilizando o software Bizagi. 

 

Figura 12 - Fluxo de Devolução de Mercadoria da empresa X 
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É importante ressaltar que o processo de Logística Reversa, por ser uma 

obrigatoriedade nas indústrias, é custeado pela empresa X. Mesmo que o cliente em 

questão não receba crédito, o transporte e a incineração são responsabilidade da 

mesma. Os casos em que a farmacêutica não necessita custear acontecem quando 

há um Acordo de Mercadorias Danificadas ou quando a avaria ocorre enquanto 

responsabilidade da transportadora contratada, neste último, a tratativa é paga por 

este terceiro. 

 

4.4 ANÁLISE DE DADOS 

As Devoluções e Retornos ocorrem por erros ao longo do processo de 

entrega. Estes erros foram mapeados e classificados pela empresa X com o objetivo 

de criar trativas para que não se repitam. 

A Tabela 4 apresenta os motivos detalhados de retorno especificando a área 

responsável pela falha e por tratá-la. Nesta análise crítica foi considerado apenas o 

processo de Retorno por se tratar de um processo que resulta na maioria das vezes 

em reincorporação de produtos. Ressalta-se que só foram analisados produtos de 

origem Farma por terem alto impacto financeiro. 

 

Tabela 4 - Motivos Detalhados de Retorno 

Motivo 
Setor 

Responsável 
Detalhe 

Atraso na entrega Logística 
Retorno onde o transportador comunica o atraso da 
entrega no prazo solicitado pelo cliente ou a não 
realização da entrega. 

Avaria da 
Mercadoria 

Logística 
Retorno por motivos de caixas de embarque danificadas 
pela transportadora durante o transporte. 

Defeito de Fábrica Fábrica 

Retorno em casos que há um erro no produto como: 
produto com presença de vazamento; ausência do selo 
de segurança e ou onde o cliente alegar ausência de 
unidade em caixa fechada/lacrada; ausência da 
informação do número do lote e/ou validade. 

Erro de 
Faturamento – 

Saldo 
Comercial 

Retorno ocasionado por envio de Saldo Posterior a 
clientes que não aceitam esta prática. 

Erro de Pedido – 
Cancelado 

Comercial 
Retorno onde o cliente alega o cancelamento do pedido e 
o time Comercial não realizou o cancelamento, sendo da 
entrega efetuada. 

Erro de Pedido – 
Digitação 

Comercial 
Retorno devido a algum erro de digitação do pedido 
relacionado a CNPJ ou Centro de Distribuição do cliente, 
feito pela área Comercial. 

Erro de Pedido – 
Duplicado 

Comercial 
Retorno onde o cliente alega a entrega de um 
item/produto já recebido. Casos em que o cliente ou time 
Comercial fizeram duas vezes o mesmo pedido.  

Erro de Pedido – Comercial Inconsistência na confecção dos pedidos de forma geral. 
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Motivo 
Setor 

Responsável 
Detalhe 

Outros Erros de pedido que não se aplicam aos já classificados. 

Erro de Pedido – 
Prazo Pagamento 

Comercial 
Retorno por motivo de divergência no prazo do 
pagamento. O time Comercial insere a data na NF de 
pagamento diferente da acordada. 

Erro de Pedido – 
Preço/Desconto 

Comercial 
Retorno por inconsistência nas condições comerciais 
e/ou preços lançados no pedido, gerando divergência no 
valor da NF. 

Erro de Pedido – 
Quantidade 

Comercial 
Retorno por inconsistência nas quantidades lançadas no 
pedido do cliente, ocasionando divergência na 
quantidade da entrega. 

Erro Fiscal Fiscal 
Retorno onde o cliente alega inconsistência na NF 
referente a cálculos de impostos por parte da empresa X. 

Erro na Distribuição Logística 

Retorno por erro na confecção da carga, o cliente ou o 
transportador informam que a caixa está intacta e ao abri-
la falta algum volume ou possui algum produto diferente 
do pedido. 

Erro no Sistêmico 
Tecnologia 

da 
Informação 

Retorno devido a inconsistência relacionada ao sistema 
J. 

Erro Sistema 
Cliente 

Comercial 
Retorno por algum erro ocasionado por divergência no 
sistema do cliente. 

Extravio de 
Mercadoria 

Logística 
Retorno onde o transportador comunica o extravio ou 
perda da carga. 

Faturamento 
Cancelado pela 

Empresa X 
Comercial 

Ocorre quando a empresa não cancela o pedido no 
tempo máximo determinado de 24h para cancelamento. 
O pedido não chega a ser enviado ao cliente, mas como 
já foi gerada a NF, é considerado um Retorno e passa 
por todo o processo de Retorno. Sem impactos de custo 
logístico para empresa X. 

Pedido Inexistente Comercial 
Retorno devido ao envio de um pedido ao cliente sem 
este ter solicitado.  

Política Prazo de 
Validade 

 
Comercial 

Retorno devido a uma divergência de informação na qual 
o cliente possui acordo comercial com a empresa X, mas 
seu sistema não aceita o recebimento de produto 
próximo ao vencimento. 

Prazo de Validade 
Curto 

Comercial 
Retorno de produto faturado abaixo da validade curta 
esperada pelo cliente. 

Produto Fora da 
Temperatura 

Logística 
Retorno de produtos que possuem controle de 
temperatura entre 2 e 8°C devido a excursão de 
temperatura durante o transporte. 

Sem Condições de 
Comercialização 

Comercial 
Retorno devido a embalagem do produto avariada 
identificada após o recebimento pelo cliente. 

 
Sinistro/Roubo 

 
Logística 

Retorno devido a Extravio total ou parcial da carga, 
cargas envolvidas em acidente ou cargas sinistradas pelo 
transportador. 

 

4.4.1 Análise Quantitativa 

A Estratificação foi realizada com base nos dados cedidos pela empresa X. 

A planilha é preenchida pelos funcionários do time de Informações Logísticas 

sempre que ocorre algum Retorno ou Devolução. Esta base de dados contém as 

informações relativas ao pedido realizado e à devolução dos produtos. 
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A análise foi feita com base apenas em produtos Farma e Retornados, desta 

forma, da base de dados original, foram excluídos os demais registros. Considerou-

se apenas os anos de 2017 e 2018, pois antes de 2017 a contabilização das 

devoluções não era feita de forma padronizada pela empresa, podendo gerar 

conclusões não condizentes com a situação atual. . 

Na Tabela 5 encontram-se os motivos de retorno ocorridos nos anos 2017 e 

2018 (até setembro), separados por quantidade de Notas Fiscais (NF) retornadas de 

cada motivo, o percentual do valor destas NFs em cada ano e o total para os dois 

casos. O valor da NF corresponde ao valor da venda daquele pedido, ou seja, o 

preço que foi vendido o produto vezes a quantidade solicitada. Neste valor 

computado da NF não estão incluídos os impostos que seriam pagos no caso da 

venda, também não estão incluídos os gastos com o transporte do produto para o 

cliente e os gastos gerados com as movimentações internas no CD da empresa X. 

Os valores não consideraram a correção da inflação. 

Pode-se observar que de 2017 para 2018 (considerando até setembro) houve 

uma redução no valor de NFs retornado total de 40,78%. Ocorreu também uma 

redução de aproximadamente 50% no número de NFs retornadas de um ano para o 

outro. Estas reduções podem ser explicadas por um melhor gerenciamento pela 

parte do time logístico e comercial. Entretanto, o problema permanece, ainda com 

pedidos retornando ao CD, o que acarreta prejuízos financeiros e à imagem da 

companhia, o que onera toda a cadeia produtiva. 

Na Tabela 6 apresenta-se uma ordenação dos motivos de retorno por 

número de Notas Fiscais e valores envolvidos. 

Pode-se observar que Faturamento Cancelado pela empresa X e Erro de 

pedido Cancelado representam os motivos de maiores problemas tanto em 

quantidade de notas fiscais quanto em valores das mesmas. O Erro Fiscal e o Erro 

na Distribuição também foram problemas que tiveram alto índice nos dois anos. 

Provavelmente não ocorreram tratativas para estes quatro motivos. 

O Erro de Pedido – Duplicado embora alto em 2017 em relação ao número 

de NFs retornadas, reduziu neste ano, demonstrando uma ação corretiva por parte 

da empresa X. Já o Erro de Pedido – Digitação teve um aumento considerável de 

retornados, isso se deve ao fato de que, em 2017, este erro estava incluído como 

um Erro de Pedido – Outros, não havendo classificação própria. 
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 Tabela 5 - Quantidades de NF retornadas e valor percentual das NFs por Motivo em 2017 e 2018 

 

Mesmo ocorrendo diferenças como as analisadas anteriormente, nota-se 

que os motivos de retorno mantêm um padrão de ordem nos dois anos.  

 

  2017 2018 Total 

Motivos de Retorno 

Quanti

dade 

de NF 

Valor  

Percentual  

da Venda de 

Pedidos 

Quanti

dade 

de NF 

Valor  

Percentual  

da Venda de 

Pedidos 

Quanti

dade 

de NF 

Valor 

Percentual 

Atraso na Entrega 26 0,67% 9 6,40% 35 2,80% 

Avaria da Mercadoria 22 0,67% 10 0,92% 32 0,76% 

Defeito de Fábrica 4 0,29% 1 0,03% 5 0,19% 

Erro de Faturamento 

– Saldo   

 

22 7,93% 22 2,95% 

Erro de Pedido – 

Cancelado 214 15,42% 59 6,58% 273 12,13% 

Erro de Pedido – 

Digitação   

 

41 17,51% 41 6,51% 

Erro de Pedido – 

Duplicado 81 4,02% 25 3,33% 106 3,76% 

Erro de Pedido – 

Outros 60 5,17% 8 1,38% 68 3,76% 

Erro de Pedido - 

Prazo Pagamento 8 0,74%   

 

8 0,47% 

Erro de Pedido - 

Preço/Desconto 56 4,06% 33 3,71% 89 3,93% 

Erro de Pedido – 

Quantidade 11 1,06% 3 0,85% 14 0,98% 

Erro Fiscal 50 11,76% 86 14,48% 136 12,77% 

Erro na Distribuição 74 6,89% 36 5,42% 110 6,34% 

Erro Sistema Cliente 25 2,40% 6 0,23% 31 1,59% 

Erro Sistêmico 12 1,76% 11 0,77% 23 1,39% 

Extravio de 

Mercadoria 45 2,48% 26 1,43% 71 2,09% 

Faturamento 

Cancelado pela 

Empresa X 196 27,15% 100 25,58% 296 26,56% 

Pedido Inexistente   

 

3 0,27% 3 0,10% 

Política Prazo de 

Validade 2 0,20% 11 0,64% 13 0,36% 

Prazo de Validade 

Curto 18 4,58% 8 0,52% 26 3,07% 

Produto Fora da 

Temperatura 23 1,96% 5 1,76% 28 1,89% 

Sem Condicões de 

Comercialização 3 0,04% 2 0,20% 5 0,10% 

Sinistro/Roubo 79 8,69% 2 0,05% 81 5,47% 

Total Geral 1009 100% 507 100% 1516 100% 
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Tabela 6 - Ordem de quantidades de NF retornadas e de valor total das NFs por Motivo em 2017 e 
2018 

  2017 2018 

Motivos de Retorno 

Ordem por 

Quantidade 

de NF 

Ordem por 

Valor da 

Venda 

Ordem por 

Quantidade 

de NF 

Ordem por 

Valor da 

Venda 

Erro de Pedido - Cancelado 1 2 3 3 

Faturamento Cancelado pela 

Empresa X 2 1 1 1 

Erro de Pedido - Duplicado 3 9 8 8 

Sinistro/Roubo 4 4 20 20 

Erro na Distribuição 5 5 5 5 

Erro de Pedido - Outros 6 6 14 14 

Erro de Pedido - 

Preço/Desconto 7 8 6 6 

Erro Fiscal 8 3 2 2 

Extravio de Mercadoria 9 10 7 7 

Atraso na Entrega 10 16 13 13 

Erro Sistema Cliente 11 11 16 16 

Produto Fora da 

Temperatura 12 12 17 17 

Avaria da Mercadoria 13 17 12 12 

Prazo de Validade Curto 14 7 15 15 

Erro Sistêmico 15 13 10 10 

Erro de Pedido - Quantidade 16 14 18 18 

Erro de Pedido - Prazo 

Pagamento 17 15  23 23 

Defeito de Fábrica 18 18 22 22 

Sem Condicões de 

Comercialização 19 20 21 21 

Política Prazo de Validade 20 19 11 11 

Erro de Pedido - Digitação 21 21 4 4 

Erro de Faturamento - Saldo 21 21 9 9 

Pedido Inexistente 21 21 19 19 

 

Para que se pudesse atribuir uma métrica para priorização, considerando os 

problemas mais significativos à empresa X fez-se uma nova análise, através do 

Diagrama de Pareto, tomando como ponto de partida o ordenamento pelo total de 

NF retornadas. Quando a ordenação era feita pelo Valor os resultados mantinham-

se iguais, à exceção da inclusão de um outro erro, o que fazia o total ultrapassar o 

ponto de corte de 80% no acumulado, tornando-se irrelevante, sob o ponto de vista 

da priorização, utilizar os dados das NF ou dos valores envolvidos. 

Esta priorização é importante pois, a identificação dos motivos de maior 

prevalência permite formular hipóteses sobre as razões destes ocorrerem. 
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Também se analisou a necessidade de considerar a base de dados 

completa, isto é, com os dados de 2017 somados a 2018 ou apenas 2018, já que 

algumas medidas corretivas foram implementadas, gerando resultados 

significativamente diferentes para o ano vigente – embora seja preciso considerar 

que não se tem os dados de outubro, novembro e dezembro deste). 

Na Tabela 7 temos todos os motivos de retorno dispostos em ordem de 

maior número de ocorrências, a porcentagem destas quantidades pelo total de 

ocorrência, para visualizar a relevância do erro e a porcentagem acumulada para 

analisar o quanto os maiores problemas impactam no processo de retorno. Na 

Tabela 8, fez-se da mesma forma, mas tomando como base o valor, com o intuito de 

analisar quais os maiores impactos financeiros. 

 

Tabela 7 - Pareto da Quantidades de NF retornadas por motivo acumulado em 2018 

Motivos de Retorno 
Quantidade 

de NF 
Pareto pela 
quantidade 

Pareto acumulado 

Faturamento Cancelado pela 
Empresa X 

100 20% 20% 

Erro Fiscal 86 17% 37% 

Erro de Pedido – Cancelado 59 12% 48% 

Erro de Pedido – Digitação 41 8% 56% 

Erro na Distribuição 36 7% 64% 

Erro de Pedido - Preço/Desconto 33 7% 70% 

Extravio de Mercadoria 26 5% 75% 

Erro de Pedido – Duplicado 25 5% 80% 

Erro de Faturamento – Saldo 22 4% 84% 

Erro Sistêmico 11 2% 87% 

Política Prazo de Validade 11 2% 89% 

Avaria da Mercadoria 10 2% 91% 

Atraso na Entrega 9 2% 93% 

Erro de Pedido - Outros 8 2% 94% 

Prazo de Validade Curto 8 2% 96% 

Erro Sistema Cliente 6 1% 97% 

Produto Fora da Temperatura 5 1% 98% 

Erro de Pedido – Quantidade 3 1% 98% 

Pedido Inexistente 3 1% 99% 

Sem Condicões de Comercialização 2 0% 99% 

Sinistro/Roubo 2 0% 100% 

Defeito de Fábrica 1 0% 100% 

Erro de Pedido - Prazo Pagamento   0% 100% 

Total Geral 507 100% 100% 
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Tabela 8 - Pareto do valor das NFs retornadas por motivo acumulado em 2018 

Motivos de Retorno 
Pareto pelo 

Valor 
Pareto 

acumulado 

Faturamento Cancelado pela Empresa X 26% 26% 

Erro de Pedido - Digitação 18% 43% 

Erro Fiscal 14% 58% 

Erro de Faturamento - Saldo 8% 66% 

Erro de Pedido - Cancelado 7% 72% 

Atraso na Entrega 6% 78% 

Erro na Distribuição 5% 84% 

Erro de Pedido - Preço/Desconto 4% 88% 

Erro de Pedido - Duplicado 3% 91% 

Produto Fora da Temperatura 2% 93% 

Extravio de Mercadoria 1% 94% 

Erro de Pedido - Outros 1% 96% 

Avaria da Mercadoria 1% 96% 

Erro de Pedido - Quantidade 1% 97% 

Erro Sistêmico 1% 98% 

Política Prazo de Validade 1% 99% 

Prazo de Validade Curto 1% 99% 

Pedido Inexistente 0% 99% 

Erro Sistema Cliente 0% 100% 

Sem Condicões de Comercialização 0% 100% 

Sinistro/Roubo 0% 100% 

Defeito de Fábrica 0% 100% 

Erro de Pedido - Prazo Pagamento 0% 100% 

Total Geral 100% 100% 

 

Utilizou-se o valor acumulado para a criação de um diagrama de Pareto: a 

Figura 13, um Pareto relativo a quantidade de NF retornadas e a Figura 14 relativa 

ao valor. O diagrama foi criado com o objetivo de identificar os motivos que 

acumulados geraram 80% dos retornos da empresa X nos últimos dois anos. 
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Figura 13 - Pareto da Quantidade de NF pelo total 

 

 

Figura 14 - Pareto do Valor da NF pelo total 

 

 

Na Tabela 9 estão organizados os motivos que representam 80% dos 

problemas que ocorreram de retorno em 2018 em questão de valor e de quantidade. 
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Considerou-se de igual importância a análise por número de ocorrência e por valor 

das NF não vendidas, então compilou-se os motivos e determinou-se os dez motivos 

de maior relevância a serem analisados e criadas hipóteses. 

 

Tabela 9 - Maiores Motivos de Retorno 

Maiores Motivos de 
Retorno por Valor de 

NF 

Maiores Motivos de 
Retorno por 

Quantidade de NF 

Maiores Motivos 
Reunidos 

Faturamento Cancelado 
pela Empresa X 

Faturamento 
Cancelado pela 

Empresa X 

Faturamento 
Cancelado pela 

Empresa X 

Erro Fiscal 
Erro de Pedido - 

Digitação 
Erro Fiscal 

Erro de Pedido – 
Cancelado 

Erro Fiscal 
Erro de Pedido – 

Cancelado 

Erro de Pedido – 
Digitação 

Erro de Faturamento 
– Saldo 

Erro de Pedido – 
Digitação 

Erro na Distribuição 
Erro de Pedido – 

Cancelado 
Erro na Distribuição 

Erro de Pedido - 
Preço/Desconto 

Atraso na Entrega 
Erro de Pedido - 
Preço/Desconto 

Extravio de Mercadoria Erro na Distribuição 
Extravio de 
Mercadoria 

Erro de Pedido – 
Duplicado 

 

Erro de Pedido – 
Duplicado 

  

Erro de Faturamento 
– Saldo 

  

Atraso na Entrega 

 

4.4.1.1 Faturamento Cancelado pela Empresa X 

De acordo com a Tabela 9, o motivo que gera mais retornos à empresa X é 

o faturamento cancelado depois do tempo hábil de cancelamento do pedido (24 

horas). Este caso ocorre quando cliente cancela o pedido feito, porém o time 

Comercial não faz este cancelamento no prazo de 24 horas, determinado pela 

política da empresa. Após este tempo, os produtos que já estão prontos para serem 

expedidos, mas ainda não saíram do CD-RJ, não podem simplesmente retornar a 

suas posições anteriores no depósito. Os medicamentos são tratados como um caso 

de Retorno de produto, logo, são segregados juntos aos outros medicamentos 

retornados. 

Dada esta situação, entende-se que: os produtos não causam impacto de 

custo logístico externo, já que não houve gasto com frete; a reincorporação destes 

produtos é completa, visto que os medicamentos não sairam do depósito, local este 
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que a empresa tem controle constante da temperatura e umidade; porém, há um 

custo de mão-de-obra e gasto de tempo devido ao retrabalho que ocorre.  

Na Tabela 10 apresenta-se  a quantidade de ocorrência de notas fiscais e o 

valor percentual do total que estas notas geraram nos anos de 2017 e 2018. Mesmo 

sendo utilizado apenas o ano de 2018 como base para definir os motivos a serem 

analisados, é importante a inclusão dos dados de 2017 também quando analisados 

separadamente os dez motivos escolhidos, pois a maior quantidade de dados dá 

uma visão mais ampla possibilitando o levantamento de hipóteses mais concretas. 

 

Tabela 10 - Quantidade de NF retornadas e valores percentuais de NF do total de Faturamento 

Cancelado pela Empresa X - 2017 e 2018 

2017 2018 Total 

Quantidade 
de NF 

Valor  
Percentual  

da Venda de 
Pedidos 

Quantidade 
de NF 

Valor  
Percentual  
da Venda 

de Pedidos 

Quantidade 
de NF 

Valor 
Percentual 

196 27,15% 100 25,58% 296 26,56% 

 

Deve-se levar em conta que este tipo de erro pode ser ocasionado tanto pelo 

time Comercial que não cancelou o faturamento no prazo de 24 horas, quanto pelo 

cliente, que pode ter cancelado seu pedido em um tempo muito próximo do prazo 

estipulado. A partir desta segunda hipótese, foi analisado o número de Retornos 

ocorridos por cliente. A Tabela 11  inclui os cinco maiores casos de cancelamento e 

os clientes responsáveis. 

 

Tabela 11 - Quantidade de NF retornadas e valores percentuais de NF do total de Faturamento 

Cancelado pela Empresa X separadas por cliente - 2017 e 2018 

Cliente 

Total 

Quantidade 
de NF 

Valor 
Percentual 

Drogaliga 39 26,87% 

Pharma BR 32 14,21% 

Medfa 28 4,35% 

Dádiva LTDA 21 8,67% 

Saúde BR Pharma 19 2,50% 
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Ao colocar em ordem pode-se observar quais clientes têm mais NFs de 

retorno por Faturamento Cancelado. Selecionou-se os cinco clientes com maior 

ocorrência e criou-se tabelas para analisar a tendência em relação aos meses dos 

anos em questão, buscando se estes cancelamentos ocorrem com frequência ou 

são casos pontuais. A Tabela 12 representa o número de NFs devolvidas de acordo 

com mês do ano referentes aos clientes: Drogaliga, Saúde BR Pharma, Dádiva 

LTDA, Medfa  e Pharma BR.  

 

Tabela 12 - Quantidade de NF retornadas por mês por Faturamento Cancelado pela Empresa X por 

cliente 

Cliente/Mês 
Quantidade 

2017 2018 

Drogaliga 39   

Jan 7   

Jul 32   

Saúde BR Pharma 16 3 

Fev 5   

Abr 1   

Jun 7 3 

Jul 3   

Dádiva LTDA 12 9 

Mai   9 

Jun 12   

Medfa 5 23 

Jan   1 

Fev   1 

Jun 2 2 

Ago   18 

Set 1   

Out 1   

Dez 1 1 

Pharma BR 18 14 

Jan   2 

Mar   4 

Abr   2 

Jun 18 3 

Ago   3 
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Na Tabela 12 observa-se que os casos dos clientes Drogaliga e Dádiva 

LTDA ocorreram em apenas dois meses distintos nos últimos dois anos. Logo, 

representam casos pontuais, que não acontecem com frequência. A Saúde BR 

Pharma apesar de seus retornos serem em meses diferentes, teve uma redução de 

81,25% de 2017 para 2018, indicando uma melhora com este cliente. 

Para os clientes Medfa e Pharma BR, a Tabela 12 indica uma certa 

continuidade. Para melhor analisar essa continuidade foram criadas a Figura 15, 

relacionando o número de ocorrências de retorno do cliente Medfa por mês e a 

Figura 16, relativa ao cliente Pharma BR. 

 

Figura 15 - Relação de Quantidade de NFs retornadas por mês Medfa por Faturamento Cancelado 

 

 

Pela Figura 15, a frequência dos retornos se manteve com maior constância 

em 2017. Em 2018, ela foi observada em quatro dos nove meses, sendo agosto o  

mês com maior dos problemas. Na Figura 16, observa-se um pico em junho de 

2017, indicando um caso em particular, mas uma certa constância em 2018. 

Salienta-se que o custo da mão-de-obra não está incluído nos valores do 

retorno, mas para este motivo há grande relevância, pois impacta em todo o 

processo de faturamento. A movimentação interna acontece do mesmo modo como 

se o produto estivesse vendido,  o que onera o processo. Em seguida, é necessário 

realizar todo o processo de Devolução, mesmo o produto não saindo do depósito. A 

redução deste motivo de retorno poderia gerar menos gastos internos no CD e 

melhorar  o aproveitamento do tempo dos funcionários. 

 

2 1 1 2 1 1 2

18

MEDFA
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Figura 16 - Relação de Quantidade de NFs retornadas por mês da Pharma BR por Faturamento 
Cancelado 

 

 

Hipótese 1.1: Os clientes Pharma BR e Medfa realizam cancelamentos 

próximos ao prazo final estipulado de 24 horas, impactando em NFs canceladas 

ainda no faturamento. 

Hipótese 1.2: O time Comercial não realiza os cancelamentos solicitados no 

tempo determinado de 24 horas. 

Causa provável: Os prazos de cancelamento oferecidos ao cliente são 

concomitantes aos prazos que a área Comercial possui para incorporá-los ao 

sistema. Esta sobreposição gera erros. 

Tipo de erro provável: Processo. 

 

4.4.1.2 Erro Fiscal 

Os Retornos por Erro Fiscal ocorrem quando o cliente alega que há alguma 

inconsistência na Nota Fiscal referente a cálculos de impostos. Casos em que o 

imposto é calculado de forma incorreta pelo time Fiscal da empresa X.  

Na Tabela 13 encontra-se a quantidade de ocorrência de NFs e o valor 

percentual do total que estas notas geraram nos anos de 2017 e 2018. De acordo 

com a tabela houve um aumento de retorno de 72% relacionado a este motivo, 

porém em impacto financeiro o valor diminuiu. Isso pode-se explicar por erros nos 

pedidos de menores valores das NFs no ano de 2018 em comparação ao ano de 

2017, e não por uma melhoria em si. 

 

18
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Tabela 13 - Quantidade de NF retornadas e valores percentuais de NF do total de Erro Fiscal - 2017 
e 2018 

 

Para entender melhor que tipo de problemas podem estar gerando este erro, 

foi dividido por quantidade de retorno referente a cada cliente. Na Tabela 14 estão 

dispostos os clientes que retornaram produtos por Erro Fiscal. Foram colocados em 

ordem de quantidade de número de NF retornadas. 

 

Tabela 14 - Quantidade de NF retornadas e valores percentuais de NF do total de Erro Fiscal 

separadas por cliente - 2017 e 2018 

Cliente 

Total 

Quantidade de 
NF 

Valor 
Percentual 

Medfa 61 45,17% 

Saúde BR Pharma 15 9,63% 

Remédios Mil 13 4,69% 

Remedinhos SA 12 0,34% 

Disque Farma 10 33,81% 

Gaste Menos Medicamentos 7 1,64% 

Medistribuição 5 0,13% 

Maracanã Med 4 0,37% 

Dádiva LTDA 3 0,68% 

Drogaria Assistência 3 0,60% 

CSA Pharma 2 0,06% 

Marajó Farma 1 2,88% 

Total Geral 136 100% 

 

Percebe-se que a Medfa representa 44,8% das NFs que voltaram por Erro 

Fiscal e 45,2% em relação ao valor total, sendo o cliente com maior número de 

retornos deste motivo. A Disque Farma, apesar de ter retornado apenas dez vezes 

por inconsistência nos impostos, teve um valor que equivale a 33,8% do total desta 

2017 2018 Total 

Quantidade 
de NF 

Valor  
Percentual  

da Venda de 
Pedidos 

Quantidade 
de NF 

Valor  
Percentual  

da Venda de 
Pedidos 

Quantidade 
de NF 

Valor 
Percentual 

50 11,76% 86 14,48% 136 12,77% 
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notas. Escolheu-se esses dois clientes para análise por representarem 78,8% do 

valor total das NFs. 

Na Tabela 15 estão os dois clientes separados por quantidade de 

ocorrências mensalmente. A tabela mencionada nos indica que a Disque Farma 

teve todos seus retornos pelo motivo fiscal apenas no mês de maio de 2017, 

levando a crer que foi um erro pontual, já que não apresenta continuidade. 

Diferentemente das NFs devolvidas pela Medfa, que teve um aumento de 235,7% 

das ocorrências de 2017 para 2018, e sempre mantiveram uma continuidade. 

 

Tabela 15 - Quantidade de NF retornadas por mês por Erro Fiscal por cliente 

Cliente/Mês 
Quantidade 

2017 2018 

Disque Farma 10 
 Mai 10 
 Medfa 14 47 

Jan 2 8 

Fev 
 

1 

Mar 7 
 Abr 1 23 

Mai 
 

13 

Jun 3 
 Ago 

 
2 

Out 1 
  

A Figura 17 foi criada com o intuito de visualizar a frequência dos retornos 

por este motivo de acordo com os meses dos anos analisados. 

Tendo em vista que é um problema recorrente durante o ano de 2018, se viu 

a necessidade de uma análise mais aprofundada dos casos de retorno da Medfa por 

Erro Fiscal. 
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Figura 17 - Relação de Quantidade de NFs retornadas por mês Medfa por Erro Fiscal 

 

 

Hipótese 2.1: O cliente Medfa possui alguma particularidade em seus 

impostos que causa erros por parte da área Fiscal da empresa X. 

Causa provável: Especificações diferentes para clientes que não estão 

sendo acompanhadas pelo time Comercial. 

Tipo de erro: Processo. 

 

4.4.1.3 Erro de Pedido - Cancelado 

O caso deste motivo é quando o cliente alega o cancelamento do pedido. O 

cliente emitiu o pedido, mas desistiu, do pedido e por algum motivo a empresa X não 

viu o cancelamento e faturou. É um problema ocasionado pelo time Comercial. É 

muito similar ao primeiro problema analisado, sendo a diferença apenas do ponto de 

vista logístico. Para o primeiro caso, o produto não sai do CD e neste, o produto é 

entregue ao cliente, o que gera custos logísticos maiores. 

Na Tabela  16 encontra-se a quantidade de ocorrência de NFs e o valor 

percentual do total que estas notas geraram nos anos de 2017 e 2018 relativos ao 

Erro de Pedido - Cancelado. Segundo as informações da tabela, este é um erro 

que reduziu 72,4% em quantidade e 74,7% financeiramente comparando os anos. 

Assim como na análise do Faturamento Cancelado, examinou-se as 

ocorrências por cliente para compreender se há algum padrão relacionado aos 

clientes ou não. Na Tabela 17 apresentam-se os dados de número de NFs 

retornadas e seus respectivos valores para os clientes com maior número de 

retorno, relacionados apenas ao motivo de Erro Pedido – Cancelado.  
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Tabela 16 - Quantidade de NF retornadas e valores percentuais de NF do total de Erro de Pedido - 

Cancelado 

 

 

 

 

 

 

Tabela 17 - Quantidade de NF retornadas e valores percentuais de NF do total de Erro Pedido - 

Cancelado separadas por cliente - 2017 e 2018 

Cliente 

Total 

Quantidade de 
NF 

Valor 
Percentual 

Baudrogaria 110 11,02% 

Drogaria Suprax 62 25,56% 

Medfa 29 21,65% 

 

Verifica-se que o cliente Baudrogaria é responsável por 40,3% dos retornos 

deste motivo, Drogaria Suprax, por 22,7% e Medfa, por 10,6%. Como estes três 

representam 73,6% do total destas devoluções, foram analisados separadamente 

com o objetivo de identificar alguma regularidade. 

Na Tabela 18 observa-se os meses das ocasiões dos retornos por Erros de 

Pedidos – Cancelados relativos aos três clientes descritos anteriormente. A 

Baudrogaria teve todos os seus retornos em janeiro de 2017 e a Drogaria Suprax,  

em janeiro e setembro do mesmo ano, representando casos específicos. Para 

investigar a sazonalidade da Medfa, foi construída a Figura 18 com o número de 

retornos por mês no período analisado por este estudo.  

Apesar de parecer recorrente quando examinamos a tabela, ocorreram com 

uma certa constância em 2017, mas em 2018 indica ser casos pontuais em fevereiro 

e julho. Desta forma não identificou-se um padrão relacionado a este motivo com a 

Medfa. 

A investigação realizada por cliente de Erro de Pedido – Cancelado não foi 

suficente para tirar conclusões, porém, este motivo está como terceiro na Tabela 9, 

que consta os maiores motivos de retorno. Por razão de ocorrer sob 

2017 2018 Total 

Quantidade 
de NF 

Valor  
Percentual  

da Venda de 
Pedidos 

Quantidade 
de NF 

Valor  
Percentual  

da Venda de 
Pedidos 

Quantidade 
de NF 

Valor 
Percentual 

214 15,42% 59 6,58% 273 12,13% 
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responsabilidade do time Comercial, indica que o processo de cancelamento não 

tem um controle efetivo ou não é realizado com urgência com que é necessário. 

 

Tabela 18 - Quantidade de NF retornadas por mês por Erro Pedido - Cancelado por cliente 

Cliente/Mês 
Quantidade 

2017 2018 

Baudrogaria 110 
 Jan 110 
 Drogaria Suprax 62 
 Jan 38 
 Set 24 
 Medfa 20 9 

Fev 1 5 

Mar 5 
 Abr 3 
 Mai 1 
 Jul 

 
4 

Set 9  

Out 1  

 

Figura 18 - Relação de Quantidade de NFs retornadas por mês Medfa por Erro de Pedido - 
Cancelado 

 

 

Hipótese 3.1: Equipe Comercial não controla o cancelamento de pedidos de 

forma efetiva ou há alguma falha no processo, implicando no não cancelamento a 

tempo. 
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Causa provável: Os prazos de cancelamento oferecidos ao cliente são 

concomitantes aos prazos que o Comercial possui para incorporá-los ao sistema. 

Tipo de Erro: Processo. 

 

4.4.1.4 Erro de Pedido – Digitação 

Este erro se refere a alguma linha de digitação no pedido incorreta cometido 

pela área Comercial. Esta classificação foi criada no início deste ano pela empresa 

X. Antes, era classificado como Erro de Pedidos – Outros. Isto reduz o número de 

dados para análise já que não se tem informação das ocorrências de 2017. Esse 

erro considera apenas os casos em que há digitação incorreta nos campos de 

informação do cliente. Isso acarreta equívocos no local de entrega do pedido, o que 

vai gerar custos logísticos de entrega e devolução posterior ao CD.  

Na Tabela 19 apresenta-se o número de vezes que sucedeu este erro. 

Neste caso, o valor das NFs não representa de fato, o prejuízo incorrido, apenas 

quando o pedido é cancelado pelo cliente original que não o recebeu  no prazo. 

Entretanto há um impacto financeiro com o custo logístico externo (transporte do 

produto), e vai dar inicio ao processo logístico interno de Devolução, o que reduz a 

disponibilidade deste produto em estoque – ele só retorna ao sistema quando o 

processo de Devolução estiver completo –, podendo gerar atrasos na entrega ao 

cliente original. Para se ter uma ideia, os custos  de frete para produtos Farma 

variam de 0,86%  a 3,24% do valor da NF. Essas taxas mudam de acordo com a 

transportadora e estado. 

 

Tabela 19 - Quantidade de NF retornadas e valores percentuais de NF do total de Erro de Pedido - 
Digitação 

 

 

 

Averiguou-se quais clientes foram responsáveis por estes retornos e as 

datas em que ocorreram, para identificar se este era um caso de recorrência com 

algum cliente, pois isso indicaria que foi um erro que não houve tratativa. Como é 

um problema que ocorre em sua maioria por erro de digitação, a repetição deste erro 

com algum cliente, poderia indicar o porquê dos erros apresentados. 

2018 

Quantidade de NF 
Valor  Percentual  da Venda de 

Pedidos 

41 17,51% 
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A Tabela 20 apresenta os clientes que retornaram por este motivo e as datas 

dos retornos.  

 

Tabela 20 - Quantidade de NF retornadas por mês por Erro Pedido - Digitação por cliente 

Cliente/Mês 
2018 

Quantidade 

Pharma10 7 

Fev 7 

Produtos Pharma 33 

Fev 33 

Pharmão 1 

Maio 1 

 

Analisou-se que todos os casos que ocorreram com cada cliente foram no 

mesmo dia, e afetou apenas três clientes no total. Isto nos indica que este erro, 

apesar de valor considerável, não possui uma regularidade, sendo difícil levantar 

hipóteses pela falta de dados. A quantidade insuficiente de informações se deve ao 

fato de ser um motivo criado em 2018, não sendo mapeado anteriormente já que era 

classificado como Erro de Pedidos – Outros. Talvez seja importante uma melhoria 

para ajustes dos dados no sistema, com o objetivo de evitar futuros erros. 

 

4.4.1.5 Erro na Distribuição 

Esta classificação se refere ao recebimento pelo cliente de volumes com 

identificação inconsistente ou volumes diferentes da nota fiscal. Casos em que o 

cliente confima o recebimento da carga intacta e ao abrir a caixa falta alguma 

unidade ou contém um medicamento diferente do solicitado. Esta falha tem sua raíz 

no Centro de Distribuição no momento da preparação do pedido. 

Na Tabela 21 encontra-se a quantidade de NFs retornadas e o valor 

percentual do total delas. Verifica-se que houve uma redução de 51,4% do número 

de NFs retornadas e 53,4% de diminuição em relação ao valor.  

A redução de mais da metade pode ser explicada pela mudança da empresa 

H terceirizada que operava até setembro de 2017 e foi substituida pela empresa V. A 

empresa V também é do do ramo logístico como a H, porém é especializada em 

logística de saúde o que pode contribuir para o melhor entendimento das 

necessidades do processo. 
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Tabela 21 - Quantidade de NF retornadas e valores percentuais de NF do total de Erro na 

Distribuição 

 

Na Tabela  22 estão as quantidades devolvidas de notas  por mês. Pode-se 

observar que no período de nove meses de janeiro a outubro de 2017, a empresa X 

recebeu 67 retornos de Erro na Distribuição e de outubro de 2017 a setembro do 

ano de 2018,  em um período de 12 meses foram apenas 43 retornos. Isso 

representa que desde a troca de gestão logística o número de retornos por este 

motivo reduziu em 35,8%. Esta análise incluiu o mês de outubro de 2017 com seis 

retornos por Erro na Distribuição. Este mês foi de transição entre as empresas. 

Embora os resultados tenham melhorado, um número chama atenção: no 

mês de maio há um total de 21 erros. É importante verificar porque isto ocorreu, para 

propor medidas de prevenção a estas falhas.  

 

Tabela 22 - Quantidade de NF retornadas por mês por Erro na Distribuição 

Mês 
Quantidade 

2017 2018 

Jan 1 1 

Fev 2 1 

Mar 1 2 

Abr 
 

3 

Mai 1 21 

Jun 46 3 

Jul 3 1 

Ago 
 

4 

Set 13 
 Out 6 
 Dez 1 
  

Hipótese 5.1: A mudança da empresa terceirizada logística no Centro de 

Distribuição foi benéfica à empresa X impactando em redução de Retornos por conta 

2017 2018 Total 

Quantidade 
de NF 

Valor  
Percentual  

da Venda de 
Pedidos 

Quantidade 
de NF 

Valor  
Percentual  
da Venda 

de Pedidos 

Quantidade 
de NF 

Valor 
Percentual 

74 6,89% 36 5,42% 110 6,34% 
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de Erros na Distribuição. Porém é preciso compreender o comportamento do CD e 

dos pedidos durante o mês de maio, a fim de levantar possíveis causas a um 

número elevado de falhas neste período. 

Causa provável: Maio e junho são meses de alto pico de distribuição de 

produtos. 

Tipo de erro: Pessoas. 

 

4.4.1.6 Erro de Pedido – Preço/Desconto 

O Erro de Pedido – Preço/Desconto é uma classificação de Retorno 

quando ocorrem inconsistências nas condições comerciais e/ou preços lançados no 

pedido. A equipe Comercial coloca o valor final errado na nota fiscal, sendo por erro 

no preço do pedido ou do desconto acordado. Esse erro só é percebido quando o 

produto chega ao cliente. Gerando custos logísticos internos e externos. 

Na Tabela 23  encontram-se as quantidades de NFs retornadas e o valor 

percentual do total dessas notas de cada ano. Houve uma redução de 41,1% do 

número de retornos, sendo uma diminuição considerável. 

 

Tabela 23 - Quantidade de NF retornadas e valores percentuais de NF do total de Erro de Pedido – 

Preço/Desconto 

 

Esta falha é relacionada a algum problema no processo de cálculo do valor 

da venda, que pode ser gerado devido à má comunicação entre o departamento 

comercial e o financeiro. 

Hipótese 6.1: O time Comercial realiza o processo de cálculo da venda 

incorretamente. 

Causa provável: Problema de comunicação entre as partes/áreas dos 

departamentos comercial e financeiro. 

Tipo de Erro: Processo. 

2017 2018 Total 

Quantidade 
de NF 

Valor  
Percentual  
da Venda 

de Pedidos 

Quantidade 
de NF 

Valor  
Percentual  

da Venda de 
Pedidos 

Quantidade 
de NF 

Valor 
Percentual 

56 4,06% 33 3,71% 89 3,93% 
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4.4.1.7 Extravio de Mercadoria 

O Retorno gerado por falha da transportadora, em que o transportador 

comunica o extravio ou perda da carga da empresa X é um caso em que o produto 

ainda não chegou ao cliente, logo, não se fez necessário análises por cliente. 

A Tabela 24 compreende a quantidade de NFs e o valor percentual do total 

destas pelo motivo de Extravio de Mercadoria. A redução por número de NF foi de 

42,2% e de 65,9% em valor de 2017 para 2018. Embora seja responsabilidade da 

transportadora o pagamento dos produtos perdidos ou extraviados, a imagem da 

empresa X fica em risco já que não se sabe qual foi o destino destes medicamentos 

perdidos. 

 

Tabela 24 - Quantidade de NF retornadas e valores percentuais de NF do total de Extravio de 

Mercadoria 

 

 

 

 

 

A investigação dos números deste motivo foi realizada como mostra a 

Tabela 25, em que compreende-se as quantidades de NFs e os valores percentuais  

destas por transportadora.  

 

Tabela 25 - Quantidade de NF e valores percentuais de NF do total de Extravio de Mercadoria por 

transportadora 

Transportadora 

2017 2018 

Quantidade Valor 
Percentual 

Quantidade Valor 
Percentual 

Caminhão Próprio 1 1,52%  
 Transportadora A 9 45,89% 1 32,41% 

Transportadora B 24 40,59% 10 37,09% 

Transportadora C 9 10,39% 14 17,33% 

Transportadora D 2 1,61% 1 13,17% 

Total 45 100% 26 100% 

 

2017 2018 Total 

Quantidade 
de NF 

Valor  
Percentual  
da Venda 

de Pedidos 

Quantidade 
de NF 

Valor  
Percentual  
da Venda 

de Pedidos 

Quantidade 
de NF 

Valor 
Percentual 

45 2,48% 26 1,43% 71 2,09% 
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Segundo os dados da tabela, as transportadoras que mais ocorreram 

extravios de mercadoria de produtos Farma nos últimos anos foram Transportadora 

A, Transportadora B e Transportadora C. A  Transportadora A, porém teve uma 

diminuição de 88,9% de quantidade desses extravios, logo, não foi examinada, pois 

nota-se também que no total deste ano houve apenas um caso. A Transportadora 

B apesar de haver uma redução de 58,3% ainda manteve-se alta a quantidade de 

NFs notificadas como extraviadas. Já a Transportadora C foi a única que teve um 

aumento desse número de 26%, sendo a primeira analisada. 

Na Figura 19 apresentam-se as quantidades de ocorrências de extravio por 

parte da Transportadora C  ao longo dos anos. Percebe-se que há uma 

regularidade nestes acontecimentos, sendo identificados em sete dos doze meses 

de 2017 e em quatro dos nove meses analisados deste ano. É importante entender 

como é feito o acompanhamento da carga por parte da transportadora e o que gera 

estes altos números de extravio. A Transportadora C é responsável por 21,3% das 

entregas dos produtos Farma. 

Na Figura 20 construiu-se uma análise para a Transportadora B, da 

quantidade de NF por mês. Assim como a Transportadora C, pode-se observar 

uma certa continuidade nas ocorrências de extravio, acontecendo em nove dos doze 

meses de 2017 e em quatro dos nove meses de 2018. A Transportadora B é 

responsável por 60,4% dos transportes de produtos Farma. 

 

Figura 19 - Quantidade de NFS extraviadas por mês – Transportadora C 
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Figura 20 - Quantidade de NFS extraviadas por mês – Transportadora B 

 

 

Hipótese 7.1: O grande número de extravios de mercadoria que ocorre com 

as transportadoras terceirizadas Transportadora B e Transportadora C é 

ocasionado pelo não acompanhamento das cargas e falta de tratativa por parte 

dessas transportadoras. 

Causa provável: Não há um sistema de controle de localização da 

mercadoria. 

Tipo de erro: Mão-de-obra. 

 

4.4.1.8 Erro de Pedido – Duplicado 

A classificação de Erro de Pedido – Duplicado ocorre também por parte do 

time Comercial quando o cliente retorna o medicamento por já ter recebido aquele 

pedido anteriormente, ou seja, o time Comercial ou o cliente solicitou duas vezes o 

mesmo pedido. 

Para análise inicial foi feita a Tabela 26 com os números de NFs retornadas 

e valores percentuais das mesmas.  

Identifica-se uma redução de 69,1% na quantidade retornada e 50,9% em 

valor, o que poderia ser explicado por alguma tratativa ou uma maior atenção do 

time Comercial ao realizar os pedidos. 

Assim como nos outros casos de Erro de Pedido, examinou-se os retornos 

por cliente, para identificar se as falhas ocorrem necessariamente pela equipe 
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Comercial ou se há algum cliente que regularmente realiza pedidos duplicados. A 

Tabela 27 mostra a quantidade destes retornos por cliente. Foram considerados 

apenas os quatro clientes que geraram maior número de Retornos. 

 

Tabela 26 - Quantidade de NF retornadas e valores percentuais de NF do total de Erro de Pedido – 

Duplicado 

 

 

 

 

 

 
Tabela 27 - Quantidade de NFs retornadas por cliente por motivo de Erro de Pedido - Duplicado 

Cliente 

Quantidade de NF 

2017 2018 

Drogadez 70  

Medfa  9 

Droga Live  5 

Drogaria Suprax 4  

Outras 7 11 

Total Geral 81 25 

 

Os Retornos da Drogadez representam 86,4% do total de retornos por este 

motivo em 2017, e os da Medfa, 36%  dos de 2018. Foram escolhidos estes dois 

para prosseguir a investigação. Na Tabela 28 encontram-se as quantidades 

retornadas por mês de cada cliente. 

 

Tabela 28 - Quantidade de NF retornadas por mês por Erro de Pedido - Duplicado por cliente 

Cliente/Mês 
Quantidade 

2017 2018 

Drogadez 70 
 Set 70 
 Medfa 

 
9 

Jan 
 

7 

Fev 
 

1 

Jul 
 

1 

2017 2018 Total 

Quantidade 
de NF 

Valor  
Percentual  

da Venda de 
Pedidos 

Quantidade 
de NF 

Valor  
Percentual  
da Venda 

de Pedidos 

Quantidade 
de NF 

Valor 
Percentual 

81 4,02% 25 3,33% 106 3,76% 
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Observa-se que os 70 casos que aconteceram com a Drogadez foram no 

mês de setembro de 2017, e ao averiguar as datas, verificou-se que 66 das notas 

foram no dia 12 de setembro, indicando que houve erros consecutivos neste mesmo 

dia. Logo, esta duplicação de dados impactou em 81,5% dos retornos do ano, 

descartando a hipótese de um erro contínuo. Já a Medfa teve ocorrências em três 

dos nove meses analisados de 2018, o que aponta para casos específicos. 

Parece que a suposição de que estes erros seriam causados pelos clientes 

não encontra fundamento, uma vez que não há recorrência. A hipótese então recai 

sobre o time Comercial. 

Hipótese 8.1: Falta de treinamento ou de pessoal na equipe Comercial leva 

a um acúmulo de pedidos gerando pedidos duplicados.  

Causa provável: Má gestão de treinamentos do time Comercial. 

Tipo de erro: Processo. 

 

4.4.1.9 Erro de Faturamento – Saldo 

Este é o caso em que o cliente emitiu um pedido maior do que havia em 

estoque e gerou um saldo positivo para ele, porém este cliente não aceita o saldo 

posteriormente. Por exemplo: o cliente solicita 20 unidades, a empresa X fatura 15, 

pois é o que possui disponível. As cinco unidades faltantes geram um saldo positivo 

para o cliente, ou seja, assim que entra o produto no estoque, a empresa envia a 

quantidade que faltava. Porém, alguns clientes não aceitam esta prática, o que gera 

um Retorno destas outras unidades faturadas. 

Na Tabela 29 estão dispostas as quantidades de notas fiscais retornadas por 

Erro de Faturamento – Saldo e o valor percentual do total destas notas. Percebe-

se que não há nenhum caso em 2017. Isso se deve ao fato de ser outro motivo que 

entrava na classificação de Erro de Pedido – Outros. Este tipo de falha pode ter 

ocorrido anteriormente, porém não era contabilizado, o que impossibilita uma análise 

de redução ou aumento entre anos. 

Foi feita uma investigação por clientes para poder entender quais deles não 

aceitam a prática de saldo posterior e quando foram as datas em que estes 

retornaram a NF, para observar se ocorreram repetições de retornos com o mesmo 

cliente. Na Tabela 30 separou-se os clientes com as datas de suas NFs e valores. 
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Tabela 29 - Quantidade de NF retornadas e valores percentuais de NF do total de Erro de 
Faturamento - Saldo 

 

 

 

 

Tabela 30  - Quantidade de NF retornadas por dia por Erro de Faturamento - Saldo por cliente 

Cliente/Data 2018 

JPharma 6 

16/03/2018 2 

26/03/2018 2 

28/03/2018 2 

Dádiva LTDA 16 

10/01/2018 1 

28/03/2018 15 

Total Geral 22 

 

Apenas dois clientes foram responsáveis pelos 22 retornos deste motivo, 

isso nos indica que não é tão comum este tipo de falha. O fato das NFs retornadas 

serem em dias diferentes aponta que não foi observado que a JPharma e Dádiva 

LTDA não aceitam saldo posterior. Caso fosse examinado o motivo destes retornos 

na primeira vez, poderia evitar 19 NFs retornadas, ou seja 86,4% do total deste 

motivo. 

Hipótese 9.1: Não há acompanhamento por parte do time Comercial sobre 

quais clientes aceitam saldo posterior. O processo que gera saldo automático ao 

cliente é feito sem aviso prévio, gerando alto retorno. 

Causa provável: Falta de comunicação entre o representante Comercial e o 

cliente. 

Tipo de erro: Processo. 

 

4.4.1.10 Atraso na Entrega 

A classificação de Atraso na Entrega é um motivo de Retorno em que o 

transportador comunica que a entrega foi efetuada fora do prazo solicitado pelo 

cliente ou não foi realizada – isto é, não houve entrega –, por conta de atraso ou 

perda de agenda do transportador. Na Tabela 31 percebe-se que apesar da redução 

2018 

Quantidade de NF 
Valor  Percentual  da Venda de 

Pedidos 

22 7,93% 
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de 65,4% da quantidade de NF retornada, houve um aumento no valor envolvido de 

462,8%. Isto explica-se por atraso em entregas com valores de venda muito altos e 

mostra o impacto que o atraso em poucas entregas pode ter nos lucros da empresa. 

 

Tabela 31 - Quantidade de NF retornadas e valores percentuais de NF do total de Atraso na Entrega 

 

 

 

 

Por ser um motivo que depende do transporte, foram feitas análises para 

identificar as maiores ocorrências e maiores perdas por transportadora. Analisando 

apenas o número de ocorrências. Na Tabela 32 encontram-se as quantidades de 

retornos ocasionados por atraso por mês de cada transportadora. 

 

Tabela 32 - Quantidade de NF retornadas por mês por Atraso na Entrega por transportadora 

Cliente/Mês 
Quantidade 

2017 2018 

Transportadora A 15 1 

Fev 10 
 Abr 2 
 Jul 

 
1 

Set 3 
 Transportadora B 4 4 

Mar  2 

Abr 2  

Mai 1  

Jun  2 

Set 1  

Transportadora C 5 3 

Fev 1  

Mar 4  

Jun  1 

Jul  2 

Transportadora D 2 1 

Jan  1 

Mar 1  

Jun 1  

Total Geral 26 9 

2017 2018 Total 

Quantidade 
de NF 

Valor  
Percentual  
da Venda 

de Pedidos 

Quantidade 
de NF 

Valor  
Percentual  
da Venda 

de Pedidos 

Quantidade 
de NF 

Valor 
Percentual 

26 0,67% 9 6,40% 35 2,80% 
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Nota-se que a Transportadora A teve um número alto no ano de 2017 (15 

NFs retornadas), mas que foi reduzido a apenas um caso em 2018, o que indica 

uma melhora de 93,4%. A Transportadora B mesmo se mantendo, não apresentou 

um número de casos expressivo, quatro em cada ano, e os casos não mantiveram 

uma regularidade. A Transportadora C teve uma redução de 40% e seu número 

neste ano foi baixo e sem apresentar qualquer frequência. Os serviços prestados 

pela Transportadora D foram descontinuados.  

A empresa X possui uma meta de 98,5% das entregas no prazo. A 

Transportadora B mantém uma média de 97,7%, a Transportadora C 95,8% e a 

Transportadora A 80,6%. 

Cada transportadora entrega para estados específicos, tornando a análise 

por estado inválida, pois já foi identificado que os retornos por atrasos das 

transportadoras foram todos  casos à parte. 

Hipótese 10.1: A criação de uma meta de entregas no prazo influenciou na 

redução do número de retornos por Atraso na Entrega.  

Tipo de erro: Meta. 

 

4.4.2 Análise Qualitativa 

Ao final da análise qualitativa dos dados obtivemos as seguintes hipóteses 

expostas na Tabela 33. 

Na Figura 21 tem-se esquematizado como foi feito o desenvolvimento do 

trabalho a partir das 10 hipóteses levantadas na análise quantitativa. 

Tendo definido as hipóteses foi preciso organizá-las em categorias a fim de 

estabelecer que tipos de erros estavam conectados. Para esta separação foi 

utilizado o Diagrama de Causa e Efeito. O problema a ser analisado foi o alto nível 

de Retornos. Na Figura 22 está o diagrama criado apenas com as categorias 

consideradas pertinentes às hipóteses encontradas e dispostas na Tabela 33. Sendo 

elas: Métodos, Mão-de-Obra e Medida.  

A partir das hipóteses e do diagrama da Figura 22, construiu-se a Tabela 34 

de identificação das possíveis causas das hipóteses juntamente com a área 

responsável, o tipo de erro, sua categoria no Diagrama espinha de peixe e em que 

processo ocorre o erro. 
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Tabela 33 - Hipóteses Análise Qualitativa 

 

 

Figura 21 - Esquema de análises para chegar ao plano de ação 

 

 

 

 

Número Hipótese 

1.1 

Os clientes Pharma BR e Medfa realizam cancelamentos próximos ao prazo final 

estipulado de 24 horas, impactando em NFs sendo canceladas ainda no 

faturamento. 

1.2 
O time Comercial não realiza os cancelamentos solicitados no tempo determinado 

de 24 horas. 

2.1 
O cliente Medfa possui alguma particularidade em seus impostos que causam 

erros por parte da área Fiscal da empresa X. 

3.1 
Equipe Comercial não controla o cancelamento de pedidos de forma efetiva ou há 

alguma falha no processo, implicando no não cancelamento a tempo. 

5.1 

A mudança da empresa terceirizada logística no Centro de Distribuição foi 

benéfica a empresa X impactando em redução em Retornos por conta de Erros 

na Distribuição. Porém é preciso compreender o comportamento do CD e dos 

pedidos durante o mês de maio, a fim de levantar possíveis causas a um número 

elevado de falhas neste período. 

6.1 O time Comercial realiza o processo de cálculo da venda incorretamente. 

7.1 

O grande número de extravios de mercadoria que ocorre com as transportadoras 

terceirizadas Transportadora B e  Transportadora C é ocasionado pelo não 

acompanhamento das cargas e falta de tratativa por parte dessas 

transportadoras. 

8.1 
Falta de treinamento ou de pessoas na equipe Comercial leva a um acúmulo de 

pedidos gerando pedidos duplicados. 

9.1 

Não há acompanhamento por parte do time Comercial sobre quais clientes 

aceitam saldo posterior. O processo que gera saldo automático ao cliente é feito 

sem aviso prévio, gerando alto Retorno. 

10.1 
A criação de uma meta de entregas no prazo influenciou na redução do número 

de Retornos por Atraso na Entrega. 



83 
 

Figura 22 - Diagrama de Causa e Efeito 
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Tabela 34 - Hipóteses Categorizadas 

 

Após categorizar as hipóteses fez-se necessário entender se as causas 

prováveis levantadas eram realmente as causas raiz dos problemas. 

 

Hipóteses 
Causa Provável a ser 

investigada 

Área 

Responsável 

Tipo de 

Erro 

Categoria 

no Causa-

Efeito 

Tipo de 

Processo 

1.1 

Prazos de cancelamento 

oferecidos ao cliente são 

concomitantes aos prazos 

que o Comercial possui para 

inorporá-los ao sistema. 

Comercial Processo Métodos 

Processo de 

Cancelamento 

de NF 

1.2 

Prazos de cancelamento 

oferecidos ao cliente são 

concomitantes aos prazos 

que o Comercial possui para 

inorporá-los ao sistema. 

Comercial Processo Métodos 

Processo de 

Cancelamento 

de NF 

2.1 

Especificações diferentes 

para clientes que não estão 

sendo acompanhadas pelo 

time Comercial 

Comercial Processo Métodos 

Processo de 

Cálculo de 

Impostos 

3.1 

Prazos de cancelamento 

oferecidos ao cliente são 

concomitantes aos prazos 

que o Comercial possui para 

inorporá-los ao sistema. 

Comercial Processo Métodos 

Processo de 

Cancelamento 

de NF 

5.1 

Maio e junho são meses de 

alto pico de distribuição de 

produtos. 

Logística Pessoas 
Mão-de-

Obra 

Processo de 

Expedição 

6.1 

Problema de comunicação 

entre as partes/áreas dos 

departamentos Comercial e 

Financeiro. 

Comercial Processo Métodos 

Processo de 

Efetuação de 

Pedidos 

7.1 

Não há um sistema de 

controle de localização da 

mercadoria. 

Logística 
Mão-de-

Obra 

Mão-de-

Obra 

Processo de 

Gestão das 

Transportadoras 

8.1 
Má gestão de treinamentos 

do time comercial. 
Comercial Processo Métodos 

Processo de 

Efetuação de 

Pedidos 

9.1 

Falta de comunicação entre 

o representante comercial e 

o cliente. 

Comercial Processo Métodos 

Processo de 

Efetuação de 

Pedidos 

10.1 
Projeção de meta é 

adequada. 
Logística Meta Medida 

Processo de 

Gestão das 

Transportadoras 
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4.4.2.1 Análise do Processo de Cancelamento de NF 

A investigação deste processo teve como base as hipóteses 1.1, 1.2 e 3.1, já 

que as três têm sua causa provável em algum erro no processo de cancelamento. 

Este levantamento foi realizado através de entrevistas não estruturadas com 

responsáveis pelo setor. 

A política de cancelamento de pedidos da empresa X garante que o cliente 

pode cancelar o pedido até o dia da entrega deste. O que ocorre quando o cliente 

solicita o cancelamento é uma negociação entre o representante da empresa X e o 

cliente para que este último prossiga com a compra. Entretanto, se o cliente persistir 

no cancelamento a empresa o fará da mesma forma. É importante destacar que não 

há penalidades ao cliente ao solicitar o cancelamento. 

Quando é feito o pedido, o time de Faturamento cria a NF pelo sistema e 

esta é enviada automaticamente à equipe do cliente. O sistema dá um prazo de 24h 

para que esta nota possa ser cancelada sem ser enviada a Secretaria da Fazenda. 

Caso ultrapasse essas 24h, a NF já não pode mais ser cancelada,  fazendo-se 

necessário gerar uma NF de Devolução. 

Este processo de criação da NF é geralmente feito durante a noite e 

consequentemente enviado ao cliente também neste horário. Os produtos 

geralmente são embarcados para entrega nas primeiras 24h após a criação da NF. 

A Transportadora B, por exemplo, faz sua coleta de mercadoria pela manhã. Na 

Figura 23, pode-se observar que há uma continuidade nos Retornos por Erro de 

Pedido – Cancelado por parte da Transportadora B. 

Este método de coleta nas primeiras 24h é realizado por causa da meta de 

tempo que as transportadoras têm para entregar os produtos, estipulada pela 

empresa X. Porém isto implica em mais gastos de frete caso o cliente identifique 

algum erro na NF no tempo hábil para o cancelamento no sistema. 

Quando o time  Comercial recebe a solicitação de cancelamento, entra em 

contato com o time logístico para confirmar se a carga ainda está no depósito. Caso 

não esteja no depósito, o time de IL entra em contato com o representante 

Comercial para negociar o aceite da carga com o cliente. Só se considera devolução 

nos casos em que a mercadoria já embarcou ou que passaram as 24h. 

Apesar de o representante da empresa X informar ao cliente o prazo de 24h 

para cancelamento da NF, durante a entrevista, o responsável pelo setor do 
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Faturamento explicou que muitos clientes não sabem deste tempo ou não o utilizam 

adequadamente.  

 

Figura 23 - Número de retornos mensal da transportadora Transportadora B por Erro de Pedido - 
Cancelado 

 

 

Também foi informado que são raros os casos em que as cargas não são 

embarcadas nas primeiras 24h. Esta informação, porém, vai de encontro aos dados, 

que mostram que Faturamento Cancelado pela empresa X é o maior motivo de 

Retorno de produtos. Lembrando que o faturamento cancelado pela empresa X 

ocorre quando o pedido é cancelado depois das 24h mas o produto ainda não saiu 

para entrega (embora possa ter sido movido dentro do CD, por exemplo, saindo do 

estoque para a área de expedição). 

Isto é contraditório porque se observa que o  Faturamento Cancelado é um 

tipo de Retorno que tem maior ocorrência do que o Erro de Pedido – Cancelado.  

Dada a informação de que são raros os pedidos embarcados após 24h de abertura 

da NF, seria esperado que o Faturamento Cancelado fosse um motivo de baixa 

ocorrência.  Isto indica que cancelamentos que ocorrem após a carga ser 

embarcada muitas vezes são negociados para o cliente aceitar a entrega. A questão 

é que há prejuízos em ambos os casos. Se o produto não saiu para a entrega, de 

todo o modo, foi movimentado internamente, o que onera o processo, com custos 

operacionais extras. Mas este ônus não é levado em consideração.  

28
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Atividades que podem gerar o problema: 

• Prazo para cancelamento do pedido. 

Causado por: Não haver um prazo para cancelamento. 

• Embarque dos pedidos pela transportadora. 

Causado por: Demora no embarque da mercadoria ultrapassando 

24horas da emissão da NF; Embarques realizados pela manhã não 

permitem que o cliente cheque as informações da NF. 

• Contato com o cliente. 

Causado por: O representante da empresa X não realiza a negociação 

com o cliente após o cancelamento caso a mercadoria não tenha 

embarcado. 

 

4.4.2.2 Análise do Processo de Efetuação de Pedidos 

Este processo está relacionado às hipóteses 6.1, 8.1 e 9.1. 

Cerca de 80% dos pedidos são gerados via eletrônica pelo próprio cliente. 

Estes utilizam um sistema próprio que possui interface com o sistema J da empresa 

X. Esta interface ocorre de hora em hora. O time de Faturamento retira os pedidos 

do sistema J para gerar as NFs. Este possui uma pessoa responsável 

especificamente para realizar os pedidos de Farma. 

O sistema utilizado pelo cliente possui um método para identificar pedidos 

duplicados: quando é realizado um pedido com o mesmo número de ordem de 

compra, um dos pedidos é automaticamente desconsiderado. Isto indicaria que, para 

ocorrer duplicação, clientes realizam os mesmos pedidos com ordens de compra 

diferentes.  

Inicialmente quando um cliente entra em contato com a empresa X é 

realizado um cadastramento contendo todas as informações do mesmo. Uma das 

informações que consta no cadastro é se o mesmo aceita ou não receber pedidos 

de saldo posterior. Logo, a informação de saldo posterior fica cadastrada no sistema 

J. Para os casos em que não há produto suficiente em estoque, os clientes que não 

aceitam a prática tem o resto do seu pedido cancelado, isto é, não recebem pedidos 

incompletos. 

No levantamento realizado, percebeu-se que esse motivo de Retorno pode 

ocorrer quando o cliente recebe um produto com prazo de validade curto. Ou seja, 
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ele recebeu um saldo posterior, e estes outros produtos estavam com vencimento 

menor que 12 meses. Isto sem ter sido acordado anteriormente o envio de produtos 

com esta validade. Porém, este caso estaria incluído em outro motivo de retorno: 

Prazo de Validade Curto. Identifica-se um erro na hora de incluir o motivo na 

planilha de dados. 

Os dados da planilha de Devolução são retirados do sistema J diariamente 

por um funcionário de Informações Logísticas. Este funcionário é responsável pelo 

processo de Devolução apenas. Porém os dados são acrescentados no sistema 

pelos outros funcionários da área. Pode ocorrer então da classificação de cada 

motivo não estar clara para todos os funcionários. 

O preço e o desconto já chegam para o time de Faturamento preenchido. 

Estes são gerados pelo próprio sistema J de acordo com o pedido do cliente. Nesse 

caso, quando ocorrem erros foi algum desconto que foi acordado e não foi 

computado ou o sistema gerou errado. 

Mesmo a NF sendo enviada antes ao cliente, não necessariamente ela é 

checada. Por isso muitas vezes ocorre de o cliente só perceber o erro no preço no 

momento da entrega. 

Foi informado que o mês de reajuste de preços é março, logo, pode-se 

esperar uma alta de pedidos neste mês e refletir no mês seguinte. Ao checar os 

dados observou-se que não houve Retornos pelo motivo de Erro de Pedido – 

Preço/Desconto nesses meses no ano de 2018. Já em 2017 totalizou-se 21 

Retornos por este motivo, no meses de março e abril, 37,5% do total do ano. 

Atividades que podem gerar problemas: 

• Inclusão do pedido no sistema do cliente. 

Causado por: Criação de ordens de compra com o mesmo número. 

• Inclusão do desconto dado ao cliente. 

Causado por: Falta de comunicação do Comercial com o cliente. 

• Preenchimento das informações do Retorno (isto é, a categorização do 

tipo de Retorno) no sistema J. 

Causado por: Falta de esclarecimento e alinhamento dos motivos de 

Retorno e Devolução. 
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4.4.2.3 Análise do Processo de Cálculo de Impostos 

Análise baseada na hipótese 2.1. 

As alíquotas de imposto ficam parametrizadas no sistema J. Sempre que há 

alteração na legislação, o setor Fiscal é o responsável por modificar no sistema. 

Cada estado possui uma alíquota interna diferente. A tributação também varia de 

acordo com o tipo do produto, se este é importado ou nacional. 

Foi informado que não há uma tributação específica para cliente. O que 

pode ocorrer é algum cliente ter um benefício do governo sobre algum imposto. De 

qualquer forma estes dados também são colocados no sistema. As alíquotas são 

sempre checadas pela Secretaria da Fazenda, logo, foi informado que são raros 

erros por este motivo. 

Apesar de todas essas informações, a Medfa possui um alto número de 

retornos por Erro Fiscal. Checou-se que as entregas foram feitas em 7 estados 

diferentes (Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais e 

Bahia). Isto indica que este cliente possui sete Centros de Distribuição diferentes 

para recebimento de produtos, provavelmente dependendo do benefício acordado 

com o governo. 

É possível que os erros de cálculo fiscal ocorram justamente pelo fato dos 

pedidos virem de estados diferentes em um mesmo cadastro. Levando a erros na 

hora de cálculo por considerar um outro estado na hora da compra. 

Atividades que podem gerar problemas: 

• Cadastramento de cliente. 

Causado por: Mesmo cadastro de cliente para entregas realizadas em 

diferentes estados. 

 

4.4.2.4 Análise do Processo de Gestão das Transportadoras 

Análise baseada nas hipóteses 7.1 e 10.1. 

O Extravio se dá em duas situações: a primeira ocorre quando algum volume 

de caixas se perde, caso em que na hora do embarque a caixa vai pra filial errada 

da transportadora e no momento da entrega falta uma carga. Nesta situação, 

mesmo a transportadora identificando onde a caixa está, o cliente já recusou o 

pedido por não estar completo. A segunda ocorre quando nota-se a falta de alguma 
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unidade de dentro da caixa de embarque, mas não há avaria e nem lacre rompido. 

Foi informado que em algumas caixas é possível retirar itens sem causar avarias. 

As transportadoras B e C são responsáveis por 60,4% e 21,3% 

respectivamente das entregas de produtos Farma, isso explica também o índice de 

ocorrências de extravio destas ser maior. Quando calcula-se baseado no percentual 

de entregas, as ocorrências da Transportadora C acabam representando 63,6% 

dos Retornos por este motivo no ano de 2018. Isto é, o volume de entregas da 

Transportadora B é bem maior que a Transportadora C. Porém, seu percentual de 

erro é menor. Isso significa que ela é mais eficiente, em termos absolutos. 

Caso a transportadora encontre a caixa e esteja nos padrões de qualidade 

da empresa X, a empresa terceira não precisa pagar o valor do produto. 

Para a questão dos atrasos, foi informado que estes ocorrem caso o cliente 

solicite um prazo específico para receber seu pedido, e este prazo não é atendido. O 

indicador que a empresa X possui sobre o tempo de entrega é baseado num período 

determinado pela própria empresa para entregas em cada estado. 

Este indicador não possui impacto direto no Retorno, pois pode-se 

determinar um prazo como objetivo da empresa maior do que o prazo que o cliente 

quer. Existindo situações em que o cliente retornou o produto pois chegou atrasado, 

mas para os indicadores da empresa estava a tempo ainda. Há uma discrepância 

entre o que a empresa calcula como prazo de entrega ideal, e o que é, de fato, 

acordado com o cliente. Esta divergência faz com que o indicador utilizado não 

meça exatamente a variável que se deseja controlar. 

Foi informado ainda que casos de atraso também ocorrem, em sua maioria, 

quando o pedido é de saldo posterior. O cliente fez o pedido em um momento, mas 

como não havia produtos suficientes, parte do pedido foi entregue depois. Desta 

forma, o cliente considerou atrasado. Novamente ocorre um erro na hora da 

classificação do motivo, pois seria considerado como um Erro de Faturamento – 

Saldo e não um Atraso na Entrega. Também indica um erro no cadastro, pois o 

cliente diz aceitar saldo posterior, porém na prática não aceita. 

Atividades que podem gerar problemas: 

• Embalagem dos produtos: 

Causado por: Utilização de caixas frágeis, sendo possível retirar produtos 

com facilidade. 

• Preenchimento das informações do Retorno no sistema J: 
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Causado por: Não esclarecimento dos motivos de retorno, isto é, erro na 

categorização. 

• Cadastramento de Clientes: 

Causado por: Não estão esclarecidas as situações de saldo posterior. 

 

4.4.2.5 Análise do Processo de Expedição 

Por último, para investigar a hipótese 5.1, foram coletadas algumas 

informações. 

Os Erros de Distribuição ocorrem em suma por erro na etiquetagem de 

caixas de embarque. As caixas são, então, entregues ao cliente com a informação 

errada na etiqueta. Porém o produto dentro é o correto. Esta falha ocorre geralmente 

em produtos que são iguais mas possuem apresentações diferentes. Por exemplo: 

mesmo comprimido mas peso diferente. 

Como já discutido, as ocorrências deste erro reduziram de 2017 para 2018. 

Muito dessa melhoria pode ser atribuída a subtituição da empresa terceirizada 

responsável pelas operações de logística interna da empresa em outubro de 2017. 

Entretanto, o que os dados apontam é que os números pioraram no mês de maio/18, 

voltando a reduzir depois desse período. Foi informado que não há particularidades 

neste mês, apenas no mês de março,  quando se observa um aumento no número 

de pedidos em função da mudança da tabela de preços. Para a conclusão de que a 

mudança de empresas de fato trouxe melhoria, seria preciso um maior volume de 

dados, o que foge ao escopo deste trabalho. Sugere-se, portanto, reforço no 

treinamento. 

 

4.4.3 Plano de Ação 

A próxima etapa foi buscar soluções para as atividades consideradas 

problemáticas. Estas soluções foram encontradas e desenhadas através do método 

5W3H1S. 

Atividade 1: Prazo para cancelamento de pedido 

Na Tabela 35, encontra-se o plano de ação feito através do método 

5W3H1S. 
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Tabela 35 - 5W3H1S para prazo para cancelamento de pedido 

O quê? 
Determinação de um prazo para cancelamento após a efetivação do 
pedido. 

Quem? Diretorias de Serviço ao Cliente, Comercial, Qualidade e Logística. 

Por quê? 
Porque a falta de prazo para cancelamento possibilita que clientes 
cancelem pedidos após o embarque dos produtos. Isso gera custos 
internos e de frete para a empresa X. 

Onde? Setor de Serviço ao Cliente. 

Quando? Abril de 2019. 

Quantos? 
Não é necessária mão-de-obra neste caso, pois é uma decisão que 
cabe a diretoria da empresa. 

Quanto custa? A definir. 

Como? 

Para a realização da tarefa deve-se seguir os seguintes passos: 

• Reunião com apresentação de dados envolvendo as diretorias já 
mencionadas (31/12/2018); 

• Análise dos impactos da mudança e viabilidade de sua 
implementação (31/01/2019); 

• Alteração do Procedimento de Vendas (28/02/2019); 

• Treinamento de todas as áreas envolvidas (28/02/2019); 

• Informar aos clientes sobre o novo prazo (28/02/2019); 

Indicador 

• % mensal do número de cancelamentos de pedidos em relação 
ao mesmo mês do ano anterior; 

• % de número de cancelamentos de pedidos de Abril/2019 a 
Abril/2020 sobre número de cancelamento de pedidos do mesmo 
período relativo a 2018; 

• % Retornos por Erro de Pedido – Cancelado e Faturamento 
Cancelado pela Empresa X de Abril/2019 a Abril/2020 em 
relação ao mesmo período em 2018; 

• Satisfação do cliente – Depois de 1 ano do novo prazo estipulado 
enviar um formulário ao cliente, com perguntas sobre o impacto 
da inclusão do novo prazo; 

• % Número de Pedidos 2018 em relação a 2019, para checar se 
um prazo de cancelamento afetou nos pedidos dos clientes. 

 

Atividade 2: Embarque dos pedidos para a transportadora. 

Na Tabela 36, encontra-se o plano de ação feito através do método 

5W3H1S. 
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Tabela 36 - 5W3H1S para embarque dos pedidos para a transportadora 

O quê? 
Determinação de horários para embarque de cargas dentro de 24 
horas após a emissão da Nota Fiscal. 

Quem? Time Logístico. 

Por quê? 
Porque quando o embarque não ocorre nas primeiras 24 horas e há 
um cancelamento, é maior a chance de o cliente manter o 
cancelamento do que quando a carga já está a caminho. 

Onde? Centro de Distribuição. 

Quando? Abril 2019. 

Quantos? Time de Operação e Time Logístico.  

Quanto custa? A definir. 

Como? 

Para a realização deste plano deve-se seguir as seguintes etapas: 

• Reunião com as transportadoras para decisão de horários 
(31/01/2019); 

• Análise de risco de entrega baseada nos novos horários 
determinados (15/02/2019); 

• Organização e treinamento do time de Operação (15/03/2019); 

Indicador 

• % de entregas realizadas nas primeiras 24h mensalmentes, 
comparadas ao mês anterior; 

• % número de cancelamentos de pedidos de Abril/2019 a 
Abril/2020 sobre número de cancelamento de pedidos do mesmo 
período relativo a 2018; 

• % Retornos por Faturamento Cancelado pela Empresa X de 
Abril/2019 a Abril/2020 em relação ao mesmo período em 2018; 

 

Atividade 3: Contato com o cliente. 

Na Tabela 37 encontra-se o plano de ação feito através do método 5W3H1S. 

 

Tabela 37 - 5W3H1S para contato com o cliente 

O quê? 
Treinamento do representante Comercial para que o cliente não cancele 
a compra. 

Quem? Representante Comercial. 

Por quê? 
Porque o grande número de Retornos por Faturamento Cancelado 
indica que não há uma insistência com o cliente quando a carga ainda 
se encontra no CD da empresa X. 

Onde? Área Comercial. 

Quando? Fevereiro 2019. 

Quantos? Time Comercial. 

Quanto custa? A definir. 

Como? 

Para a realização deste plano deve-se seguir as seguintes etapas: 

• Reunião com os representantes do Time Comercial (31/12/2018); 

• Aplicação da nova prática (31/01/2019); 

Indicador 

• % de número de cancelamentos realizados em relação ao número 
de tentativas de cancelamento mensalmente; 

• % número de cancelamentos de pedidos de Fevereiro/2019 a 
Fevereiro/2020 sobre número de cancelamento de pedidos do 
mesmo período relativo a 2018; 

• % Retornos por Faturamento Cancelado pela Empresa X de 
Fevereiro/2019 a Fevereiro/2020 em relação ao mesmo período 
em 2018; 
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Atividade 4: Inclusão do pedido no sistema do cliente. 

Na Tabela 38, encontra-se o plano de ação feito através do método 

5W3H1S. 

Tabela 38 - 5W3H1S para inclusão do pedido no sistema do cliente 

O quê? Instrução do cliente sobre pedidos duplicados. 

Quem? Representante Comercial. 

Por quê? 

Porque ainda ocorrem pedidos duplicados pelos clientes, e como o 
sistema não considera dois pedidos com a mesma ordem de compra, 
significa que tem ocorrido pedidos iguais com ordens de compra 
diferentes. 

Onde? Cliente. 

Quando? Abril 2019. 

Quantos? Time Comercial. 

Quanto custa? A definir. 

Como? 

Para a realização deste plano deve-se seguir as seguintes etapas: 

• Reunião com os representantes do Time Comercial (31/12/2018); 

• Reunião dos representantes com os clientes para entender o erro 
de duplicação de pedidos (31/01/2019); 

• Alteração do sistema para um segundo controle de pedido 
duplicado (primeiro é o número da ordem de compra): Valor da NF 
(31/03/2019);  

• Instrução do time de Compras dos clientes a atenção no número 
de ordens de compras diferente para um mesmo pedido 
(31/03/2019); 

Indicador 
• % Retornos por Erro de Pedido - Duplicado de Abril/2019 a 

Abril/2020 em relação ao mesmo período em 2018; 

 

Atividade 5: Inclusão do desconto dado ao cliente. 

Na Tabela 39, encontra-se o plano de ação feito através do método 

5W3H1S. 

Tabela 39 - 5W3H1S para inclusão do desconto dado ao cliente 

O quê? 
Melhorar a comunicação entre representante Comercial, cliente e time 
de Serviço ao Cliente (SC) sobre descontos. 

Quem? Time Comercial. 

Por quê? 
Porque há inconsistências no valor dos descontos dados pelo 
representante de vendas, indicando que há uma falha de comunicação 
entre o mesmo, o cliente e o time de Serviço ao Cliente. 

Onde? Área Comercial. 

Quando? Abril 2019. 

Quantos? Time Comercial e Time SC. 

Quanto custa? A definir. 

Como? 

Para a realização deste plano deve-se seguir as seguintes etapas: 

• Reunião com os representantes do Time Comercial e Serviço ao 
Cliente para alinhamento de formas de comunicação (31/12/2018); 

• Atualização de Procedimento de Vendas (31/01/2019); 

• Treinamento das áreas impactadas (31/01/2019); 

Indicador 
• % Retornos por Erro de Pedido - Preço/Desconto de Abril/2019 a 

Abril/2020 em relação ao mesmo período em 2018; 
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Atividade 6: Preenchimento das informações do retorno no sistema J. 

Na Tabela 40, encontra-se o plano de ação feito através do método 

5W3H1S. 

 

Tabela 40 - 5W3H1S para preenchimento das informações do retorno no sistema J 

O quê? 
Treinamento para esclarecimento e alinhamento dos motivos de 
Retorno e Devolução. 

Quem? Time Logístico. 

Por quê? 
Porque ao conversar com pessoas de áreas diferentes do processo foi 
identificado entendimentos distintos sobre os motivos de Retorno. 

Onde? Área de Logística. 

Quando? Abril 2019. 

Quantos? Time Comercial, Logístico, Serviço ao Cliente, Qualidade e Operacional. 

Quanto custa? A definir. 

Como? 

Para a realização deste plano deve-se seguir as seguintes etapas: 

• Reunião com Time de Logística para definições das categorias dos 
motivos de Retorno e Devolução (31/01/2019); 

• Atualização de Procedimento de Vendas acrescentando de forma 
clara as definições de motivos de Retorno e Devolução 
(31/03/2019); 

• Treinamento de todas as áreas (31/03/2019); 

• Realizar teste sobre os motivos de retorno e casos que 
representam este motivo (antes e depois do treinamento) – Este 
teste deve ser realizado a cada 6 meses; 

Indicador 

• % do resultado do teste em relação ao teste realizado 
anteriormente; 

• Análise de amostras de categorização dos Retornos para verificar 
o % de erros, isto é, discrepância entre a definição e o Retorno 
verificado. (Não existe este dado atualmente, será preciso criar 
uma série histórica para acompanhamento futuro); 

 

Atividade 7: Cadastramento de cliente. 

Na Tabela 41, encontra-se o plano de ação feito através do método 

5W3H1S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Tabela 41 - 5W3H1S para cadastramento de cliente 

O quê? Melhorar a forma de cadastramento do cliente. 

Quem? Time Comercial. 

Por quê? 

Porque identificou-se erros de cálculo fiscal para clientes que possuem 
o mesmo cadastro, mas entregas em diferentes estados. Além disso, há 
recusa de entregas para clientes que informaram aceitar a prática de 
saldo posterior. 

Onde? Área Comercial. 

Quando? Junho 2019. 

Quantos? Time Comercial. 

Quanto custa? A definir. 

Como? 

Para a realização deste plano deve-se seguir as seguintes etapas: 

• Mapear os clientes que possuem o mesmo cadastro para 
diferentes estados e os clientes que aceitam saldo posterior 
(31/01/2019); 

•  Alterar o sistema J para que o cadastro possua a diferenciação 
por estados (31/03/2019); 

•  Informar aos clientes que aceitam saldo posterior sobre como 
funciona a prática e confirmar o aceite (31/03/2019); 

• Alterar no cadastro os clientes que ainda aceitam saldo posterior 
(30/04/2019); 

• Alterar o procedimento de Cadastro de cliente (31/05/2019); 

Indicador 

• % Retornos por Erro de Faturamento - Saldo de Junho/2019 a 
Junho/2020 em relação ao mesmo período em 2018; 

• % Retornos por Erro Fiscal de Junho/2019 a Junho/2020 em 
relação ao mesmo período em 2018; 

 

Atividade 8: Embalagem de produtos. 

Na Tabela 42, encontra-se o plano de ação feito através do método 

5W3H1S. 

Tabela 42 - 5W3H1S para embalagem de produtos 

O quê? Modificar as caixas de embarque de alguns produtos. 

Quem? Time de Qualidade. 

Por quê? Porque algumas caixas são frágeis e facilitam o roubo de produtos. 

Onde? Centro de Distribuição. 

Quando? Julho 2019. 

Quantos? Time de Qualidade, Time Logístico e Time Operacional. 

Quanto custa? A definir. 

Como? 

Para a realização deste plano deve-se seguir as seguintes etapas: 

• Mapear os produtos que ocorrem extravio (31/12/2018); 

• Identificar caixas utilizadas nos produtos extraviados e caixas 
similares (31/01/2019); 

• Solicitar modelos de caixas dos fornecedores utilizados pela 
empresa X (28/02/2019); 

• Realizar orçamento das caixas (30/04/2019); 

• Realizar testes das caixas (30/04/2019); 

• Utilização das novas caixas (30/06/2019); 

Indicador 

• % de avarias em relação ao mês anterior (medido mês a mês); 

• % de extravios em relação ao mês anterior  (medido mês a mês); 

• % Retornos por Extravio de Mercadoria de Julho/2019 a 
Julho/2020 em relação ao mesmo período em 2018; 

• % Retornos/Devoluções por Avarias de Junho/2019 a Junho/2020 
em relação ao mesmo período em 2018; 
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4.4.4 Análise Crítica 

O plano de ação criado tem como objetivo final reduzir a quantidade de 

retornos da empresa X. Este foi baseado nos dez maiores problemas levantados. 

A criação de um prazo para cancelamento possibilita que se diminuam 

gastos logísticos, principalmente externos. Visto que evitaria que a mercadoria 

saísse do CD com a possibilidade de ser cancelada. Porém isso não 

necessariamente resolve o número de cancelamento de pedidos. Outro ponto desta 

ação preventiva é que hoje em dia não há prazo determinado para cancelamento, 

afim de manter um bom relacionamento com o cliente. Por isso é importante medir a 

satisfação do cliente após a aplicação desta prática. 

Para complementar a ação a acima foi criada uma ação corretiva. Esta ação 

seria treinar os representantes comerciais na negociação de cancelamentos. Para 

que haja uma maior insistência com o cliente em casos em que este último queira 

cancelar e a carga ainda não tenha saído do depósito. 

Visando também diminuir o número de Faturamento Cancelado pela 

Empresa X, criou-se um plano para reorganização dos prazos de saída da carga. O 

objetivo deste plano é garantir que cargas saiam antes de 24 horas do depósito. 

Pois o número de Faturamento Cancelado é maior do que o número de Erro de 

Pedido – Cancelado, indicando que quando a mercadoria já saiu neste prazo de 24 

horas, é mais difícil o cliente prosseguir com o cancelamento. Esta ação, porém, 

depende de disponibilidade da transportadora e não resolve em si o problema de 

alto número de cancelamento, mas é uma tentativa de redução destes. 

Como não se sabe o real motivo para a duplicação dos pedidos, foi 

levantada a hipótese de ordens de compras diferentes para o mesmo pedido, o 

plano de ação inclui então instruir os clientes sobre checagem das ordens de 

compra.  Isto, porém, é algo que não é possível um controle rigoroso por parte da 

empresa X, visto que é uma prática do cliente. Como outra tratativa, foi sugerido um 

outro controle no sistema para identificar esta duplicação de pedidos. O primeiro 

controle é pelo número da ordem de compra, o segundo seria pelo valor final da nota 

para um mesmo cliente. 

Esta última seria uma ação conjunta com a melhora de comunicação sobre 

preços e descontos. Mesmo sendo calculado direto pelo sistema J, parece que não 

fica claro qual o desconto oferecido naquele produto, gerando muitos retornos por 
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isso. O representante Comercial teria o papel de esclarecer sempre qual o desconto 

que pode ser oferecido e de alguma forma oficializá-lo. É uma medida que pode 

reduzir a quantidade de retorno por Erro de Pedido – Preço/Desconto. 

Foi elaborada uma ação que visa não necessariamente reduzir o número de 

retornos, mas sim deixar claro o que se refere a cada classificação. O 

preenchimento da planilha é realizado por vários funcionários do Time IL, via 

sistema. E foi conversado que algumas categorias ainda se confundem com outras. 

O retreinamento da área e a revisão do procedimento tende a ajudar neste 

esclarecimento. Evitando conclusões erradas na hora da análise de dados. 

Foi sugerido tabém como um modo de diminuir o número de retornos, 

melhorar o processo de cadastramento de clientes. O intuito é separar os clientes 

que possuem entregas em diferentes estados evitando Erro Fiscal. Também 

confirmar quais aceitam saldo posterior ou não, deixando claro como funciona esta 

prática, evitando Retornos por este motivo. São ações que podem ser um pouco 

complicadas devido a alterações no sistema, mas que podem gerar economia a 

empresa. 

 Por último a alteração das embalagens tem como propósito evitar que as 

caixas de embarque sejam extraviadas. Um ponto que chama atenção nesta ação é 

se é viável financeiramente, pois dependendo do preço de venda do produto, caixas 

mais robustas podem não ser uma opção pelo aumento de gastos. Porém, deve-se 

medir o risco para imagem da empresa de se ter um produto perdido ou gastar mais 

com a sua embalagem. Nota-se que antes este motivo havia sido classificado no 

Diagrama de Causa e Efeito como um erro na Mão-de-Obra, mas depois da análise 

qualitativa mostrou-se  ser um erro de Material. 

Exceto esta última ação, o restante do plano não possui altos custos. Mesmo 

não sendo determinados preços ainda, muitas ações giram em torno de decisões, 

alteração de método ou horário. Deve-se considerar também a economia logística 

que pode gerar no futuro. 

Às ações que não dependem de atualização de procedimento ou de 

mudança mais drástica foram estipuladas prazos mais próximos (fevereiro de 2019). 

A maior das ações foi planejada para implementar em abril de 2019 ou depois. A 

escolha desta data se deve ao fato da mudança de tabela de preço ocorrer em 

março, fazendo com que abril seja um mês mais tranquilo com menos pedidos. 

Desta forma seria ideal para aplicar as mudanças.  
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5 CONCLUSÃO 

Neste capítulo foram incluídas as considerações sobre o assunto abordado 

no estudo. Também analisou-se se os objetivos foram alcançados e propostas para 

futuros trabalhos similares ao tema. 

 
5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Logística Reversa (LR) é uma peça muito importante nas empresas. O 

mercado hoje em dia pede que empresas se adequem aos novos parâmetros 

ambientais para que possam se manter competitivas. Apesar disso nem todas 

realizam esta prática, e muitas das que realizam são por mera obrigação regulatória. 

O cumprimento da lei se torna mais severo quando se tratam de produtos de saúde. 

As indústrias farmacêuticas têm legislações específicas para LR e para sua 

cadeia de suprimento pelo fato de seus produtos afetarem diretamente a vida do 

consumidor. O objetivo de criar estas leis é garantir que os residuos sólidos sejam 

descartados de forma adequada. Todas as farmacêuticas devem recolher seus 

medicamentos para que sejam destruídos da forma correta. 

Grande parte da população simplesmente despeja os medicamentos na lata 

de lixo, pia ou vaso sanitário. Estas duas últimas opções levam a deposição de 

fármacos nas baias e rios. Apesar de não haver estudos suficientes que comprovem 

o dano que estes fármacos fazem ao meio-ambiente, foram encontrados traços na 

água de alguns locais. Neste sentido, o modo mais utilizado pelas indústrias para se 

desfazer dos medicamentos é a incineração, requerendo que a população retorne 

esses produtos aos seus fabricantes. 

O estudo de caso mostra que o processo de Devolução de uma empresa é o 

reflexo do processo de entrega. Percebe-se que os principais motivos de retorno são 

por erros na gestão da entrega de mercadoria. Para uma LR eficaz é necessário 

primeiro ter uma cadeia de suprimento bem estruturada.  

A utilização de terceiros na cadeia de suprimento de farmacêuticas é 

frequente. Esta prática reduz gastos da empresa e gera menos problemas logísticos, 

devido a utilização de uma companhia que é especializada nisto. Porém, a indústria 

farmacêutica fica sujeita a problemas como extravio ou atraso pelas transportadoras, 

que são riscos e gastos pequenos se comparados as vantagens da terceirização. 
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Observou-se que os custos com erros no momento da entrega são altos e 

podem ser resolvidos de forma rápida. Por exemplo, ao processo de cancelamento 

de pedidos, que indicou ser o maior erro no estudo, foram dadas soluções simples e 

com baixo custo. Entender a causa raiz do problema nos leva a encontrar soluções 

objetivas. 

Uma causa que se mostrou abranger muitos erros foi não ter procedimentos 

tão claros na empresa analisada. Desde o início das análises foram observadas 

divergências no processo quando explicado por pessoas distintas. Ter 

procedimentos bem definidos e corretamente cumpridos evita erros ao longo da 

cadeia, como a ambiguidade na definição de motivos de retorno e cadastramento de 

clientes, por exemplo. 

Para chegar a um plano de ação adequado foram essenciais as ferramentas 

da qualidade utilizadas. Os fluxogramas para entendimento do processo, Diagrama 

de Pareto para definir os problemas a serem resolvidos, a estratificação para a 

análise de dados, o Diagrama de Causa e Efeito para categorização das hipóteses e 

5W3H1S para o plano de ação. 

O estudo de caso ajuda a entender os impactos financeiros que a Logistica 

Reversa pode gerar em uma empresa, indicando as vantagens e importância que 

esta prática traz, não só na questão regulatória. Não considerando no escopo, 

porém, os problemas ambientais que sua falta de gestão pode causar. 

 

5.2 RESPOSTA AOS OBJETIVOS 

A análise do processo de Devolução possibilitou um melhor entendimento do 

impacto deste processo na indústria farmacêutica. O estudo de caso foi feito 

utilizando todas as ferramentas abordadas, apontando de uma forma prática quais 

são os reais problemas e desafios da LR nesse ramo. 

Os objetivos foram alcançados e foi possível concluir o trabalho com um 

plano de ação condizente com a causa raiz do problema analisado, passando pelo 

planejamento e proposição de melhoria de métodos de solução de problemas. Com 

exceção da implementação e checagem da eficiência do plano, pois a proposta aqui 

realizada não foi posta em prática pela empresa.  
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5.3 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

O trabalho foi baseado em números de Retornos de produtos Farma apenas. 

Recomenda-se o aumento do escopo desta pesquisa para englobar todos os 

produtos da empresa e também procurar as maiores razões de ocorrências de 

Devolução. 

Nas soluções para redução de Retornos por conta de cancelamentos, não 

se tinha dados para compreender por quais motivos os clientes cancelaram os 

pedidos. Sugere-se examinar com os clientes e time Logístico quais fatores implicam 

no cancelamento, para que a empresa tome outras providências. 

Apesar de serem mostrados os valores da não venda dos produtos, seria 

interessante um estudo sobre os custos logísticos internos e os custos com frete que 

a empresa tem. Esta investigação seria de grande ajuda para reafirmar e 

complementar os resultados obtidos neste trabalho. 
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