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RESUMO 

 

O contexto econômico atual vem exigindo das diversas organizações maior 

maturidade e qualidade em suas operações focando, principalmente, na redução de custos. 

Nesse cenário, cabe se atentar quanto a não conformidades do processo que apenas geram 

gastos e esforços extras, além de influenciar diretamente a satisfação dos clientes, seja esse 

cliente direto ou consumidor final. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo 

compreender as principais causas de retornos de produtos do mercado em uma empresa de 

cosméticos, relacionando com os impactos das decisões operacionais a estratégicas dessa 

organização. Munindo-se da literatura e da aplicação da ferramenta da qualidade FMEA 

(Análise de Modos de Falha e Efeitos) no estudo de caso, avaliam-se as soluções já aplicadas 

na organização e seus efeitos, compreendendo também os desafios encontrados dentro e fora 

da empresa para o progresso das mesmas. A partir desses levantamentos, propõe-se novas ações 

e estudos visando a redução da logística reversa pós-venda da organização.  

 

Palavras-chave: logística reversa, retornos de mercado, análise de causas, FMEA 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The current economic context demands that various organizations have greater 

maturity and quality in their operations focusing, mainly, on the reduction of costs. In this 

scenario, attention should be paid to nonconformities in the process that only generate extra 

expenses and efforts, in addition to directly influencing clients and consumer satisfaction. 

Therefore, the present work has as an objective the study of the main causes of return of 

products from the market in a cosmetics company, researching the relations with the impacts 

of the operational decisions to the organization's strategies. With the support of the literature 

and the application of the quality tool FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) in this case 

study, there is an evaluation of the already applied solutions at the company and their effects, 

understanding the challenges found within and outside the organization for its progress. From 

these surveys, new actions and studies are proposed aiming for the reduction of the 

organization's post-sale reverse logistics. 

 

Key Words: reverse logistics, market returns, causes analysis, FMEA  
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1  INTRODUÇÃO 

 
1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

As atividades relacionadas a cosméticos podem ser entendidas como parte da indústria 

de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC). O Brasil ocupa, atualmente, o quarto 

lugar mundial no consumo dos bens dessa indústria, que também está inserida em um grupo 

maior de bens de consumo, usualmente referidos como Fast Moving Consumer Goods 

(FMCG). Nessa posição, o Brasil representa, aproximadamente, 7,1% do consumo mundial da 

indústria HPPC. Aprofundando-se nos diferentes grupos de produtos dessa indústria, o país 

encontra-se na segunda posição mundial nas categorias de produtos depilatórios, desodorantes, 

perfumes masculinos e protetor solar. Em relação à produtos para cabelo, encontra-se em 

terceiro lugar, enquanto em quarto em produtos para banho, quinto em maquiagem e oitavo 

para produtos para pele, segundo a Euromonitor (2017), especializada em inteligência de 

mercado global. 

 

O faturamento líquido de impostos sobre vendas da indústria de HPPC teve um 

aumento de 4,9 para 42,6 bilhões de reais em 20 anos, a partir de 1996, equivalendo a um 

crescimento médio deflacionado composto próximo a 11,4% (Dados Panorama ABIHPEC, 

2016). Esse crescimento foi influenciado por alguns fatores como a participação da mulher no 

mercado de trabalho, o aumento da expectativa de vida, estando também pautado em uma 

mudança nos hábitos e visão do consumidor brasileiro, tanto masculino, quanto feminino. Esses 

consumidores estão mais atentos aos cuidados pessoais, com a saúde e bem-estar, além de 

estarem exigentes e acompanhando as inovações do mercado.  

 

Em face a essas novas demandas e hábitos, no ano de 2016, a indústria de HPPC 

contava no Brasil com 2.613 empresas regularizadas na ANVISA, com maior concentração na 

região sudeste, com aproximadamente, 1.598 empresas. Apesar do número, há uma 

concentração do faturamento em 20 empresas de grande porte, que possuem faturamento 

líquido de impostos de mais de 200 milhões de reais, totalizando 75% do total arrecadado por 

todo o setor (Dados Panorama ABIHPEC, 2016). Empresas como Procter & Gamble, L’Oréal, 

Unilever, Botica Comercial Farmacêutica, Avon e Johnson & Johnson, presentes nas maiores 

posições dos rankings mundiais de Fast Moving Consumer Goods, são alguns desses grandes 

nomes presentes na indústria brasileira, somando diversas marcas no mercado. 
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Apesar do cenário de crescimento que aparecia desde 1996, de acordo com a 

Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC, 

2017), o Brasil registrou uma queda de 8% no faturamento, líquido de imposto sobre vendas, 

comparando-se 2016 com 2015. Esse cenário está associado à atual conjuntura econômica, 

somado ao maior valor do dólar e aos aumentos das cargas tributárias. Diante desse cenário, o 

Brasil deixou a terceira posição no consumo desses bens e encontra-se agora atrás dos Estados 

Unidos, China e Japão, ocupando então a quarta posição (ABIHPEC, 2017). 

 

Olhando para o segmento de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de 

perfumaria e cosméticos, o volume de vendas apresentou queda de 5,1% em relação a fevereiro 

de 2016, de acordo com a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) realizada pelo IBGE em 

fevereiro de 2017. 

 

Vale destacar que, embora com caráter de uso essencial, este setor registrou, em 

fevereiro de 2017, a décima primeira taxa negativa consecutiva, mantendo-se em 

trajetória descendente desde abril de 2016, período que inicia os reajustes dos preços 

do setor. Os preços dos produtos farmacêuticos, segundo o IPCA, em 12 meses 

subiram 12,7% contra 4,8% do índice geral. A taxa acumulada no bimestre foi de -

3,6% e a em doze meses foi de -3,1% (IBGE, 2017). 

 

Diante da conjuntura apresentada, o consumidor brasileiro deixou de investir em 

algumas categorias básicas de produto como protetores solares e desodorantes, impactando 

diretamente nos números dessa indústria. A queda no faturamento levou ainda à impactos como 

o recuo na geração de empregos a partir do final de 2015, diferente do que vinha ocorrendo 

anteriormente. Para João Carlos Basílio, presidente-executivo da ABIHPEC, o ano de 2016 foi 

momento de agir e buscar a inovação de forma ampla, com foco em gestão, logística, serviços, 

comunicação e até mesmo na comercialização de seus produtos.  “Rever as estratégias e o 

trabalho em equipe é fundamental para manter a vitalidade e a força das empresas frente ao 

mercado, especialmente neste momento delicado da economia brasileira”, complementa João 

Carlos (ABIHPEC, 2016). 

 

Apesar de um consumidor mais cauteloso com as compras, surge no mercado também 

uma tendência de preocupação não só com beleza, mas também com saúde e qualidade de vida, 

segmento que as empresas de cosméticos têm ido explorar cada vez mais. Além dessa mudança 

de hábitos, há alguns segmentos que apresentam perspectivas de crescimento dentro do setor 
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de HPPC. De acordo com Elaine Gerchon, especialista em dados e informações do mercado de 

beleza, dados indicam um crescimento dos salões de beleza, com mais de 150 mil unidades 

instaladas em território nacional. Ela afirmou que “apesar de termos perdido colocação entre os 

principais consumidores mundiais, continuamos como um dos países que mais inovam e 

exportam produtos capilares” (ABIHPEC, 2016). Refletindo essa mudança no comportamento 

do consumidor e dos setores, o ano de 2016 apresentou um desempenho um pouco melhor para 

o setor se comparado ao ano de 2015, marcado pela primeira queda após o crescimento dos 

últimos 20 anos no setor. Houve um crescimento de 0,2%, mas com uma projeção de 

crescimento de 2,8% para o ano de 2017, de acordo com as projeções da edição 2016 da 

Pesquisa de Beleza e Cuidados Pessoais da Euromonitor (ALMEIDA, 2017).  

 

Ainda de acordo com o levantamento de Almeida (2017), uma pesquisa da 

Euromonitor estima que, entre 2015 e 2020, haverá um crescimento acumulado de 14,3%, que 

representa, em média, 2,7% ao ano. Ao se pensar no ano de 2020, avaliações ressaltam que as 

vendas finais ao consumidor, considerando taxas e impostos, poderão chegar próximo ao valor 

de 115 bilhões de reais. No ano de 2015 o resultado apresentado foi de 100,6 bilhões de reais. 

 

Outros números, levantados também pelo instituto Euromonitor, expressam o 

comportamento dos diferentes subsetores de HPPC nos últimos anos. Os produtos masculinos, 

que acabam sendo usados também pelas mulheres, tiveram um aumento significativo no ano de 

2016, apresentando um crescimento de 4,6% em relação a 2015. Um comportamento crescente 

pode ser notado também no mercado de fragrâncias, com um resultado comparativo de 1,5%. 

Percorrendo o caminho oposto, os produtos capilares apresentaram uma queda de 0,1%, apesar 

da força em inovação e exportação anteriormente citada. Os números esperados para 2017 são 

positivos, com aumentos para os três subsetores de, respectivamente, 4,5%, 2,7% e 3,4% 

(ALMEIDA, 2017). Esse crescimento é impactado por mudanças na dinâmica das empresas e 

dos consumidores, apresentadas ao longo da contextualização. 

 

O setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) se apresenta de forma 

dinâmica, sendo movido por constantes inovações, tanto em produtos quanto no atendimento 

ao cliente e suas necessidades, procurando assim otimizar suas operações. Algumas tendências 

atuais dessa indústria são: investir tanto no público acima de 45 anos para os cuidados pessoais, 

como os consumidores nascidos entre 1980 e 2000, através da comunicação estratégica em 

mídias digitais. Outras iniciativas são: definições de locais de venda e experiência no consumo, 
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levando em conta o crescimento do chamado “atacarejo” (negócio que mescla características 

do varejo e do atacado), e a expansão do leque de produtos do consumidor em pontos onde ele 

vai com outros objetivos, como drogarias. Essas iniciativas dialogam com o exposto por 

Lourenço (2015), que alega que há diversas direções possíveis para a inovação, sendo desde 

produtos e serviços até ações mais direcionadas em canais de venda, aumento da vida útil do 

produto, embalagens mais práticas e funcionais, no uso, no transporte e na armazenagem, além 

da prestação de serviços adicionais ao cliente. 

 

Para entender a dinâmica da indústria de cosmético, é necessário também entender a 

cadeia que compõe esse negócio. Com diversos players internacionais no mercado, há uma 

dinâmica de importação e exportação considerável nas atividades dessas empresas. A escolha 

entre importação e produção ou finalização do produto no país de comercialização é uma 

decisão estratégica para as empresas. Alguns fatores são desencorajadores na importação, como 

a cobrança de impostos, a nacionalização dos produtos, os riscos e custos das operações de 

transporte. Porém, há casos em que esses custos compensam, até mesmo por pontos como o 

valor agregado por ser um produto produzido internacionalmente. A tendência tem sido realizar 

o máximo de operações em território nacional, com exceção de produtos de luxo e com 

fórmulas especiais, principalmente no caso de empresas de origem internacional.  

 

Percorrendo mais à frente na cadeia, passa-se pela etapa de fabricação, como 

anteriormente citada, além da distribuição física dos produtos. A decisão estratégica nessas 

etapas é da terceirização tanto da produção de alguns produtos ou molhos, quanto no transporte 

dos produtos finais. Cabe nesse sentido entender as particularidades de cada empresa e seus 

nichos, visto que alguns produtos, como os de cuidado com a pele, seguem para os centros de 

distribuição de grandes farmácias, enquanto linhas de tratamento capilar são direcionadas a 

pequenos salões. A indústria de HPPC, que, como anteriormente citado, conta com empresas 

donas de diversas marcas, tem o desafio de lidar com consumidores intermediários, com 

análises de sell-in1, e com os finais, o sell-out2, e segmentá-los de forma a atendê-los com um 

nível de serviço adequado. 

 

 
1 Sell-in: é o comércio para fornecedores ou consumidores intermediários, que viabilizaram a venda para um 

consumidor final. É comumente referido como B2B (Business-to-business). 
2 Sell-out: é a venda do produto, adquirido no comércio sell-in, para o cliente final. Essa é a lógica B2C (Business-

to-client), onde as empresas buscam formas de se apresentar ao consumidor final mesmo vendendo através de 

outros canais. Como exemplo, tem-se promotores de merchandising. 
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Diante do contexto mercadológico e da cadeia apresentados, as empresas têm buscado 

garantir sua rentabilidade através da determinação estratégica de uma proposta de nível de 

serviço adequado à cada consumidor e da manutenção da qualidade proposta, tomando as 

decisões estratégicas anteriormente citadas, baseando-se nesses fatores. As estruturas 

organizacionais que são estabelecidas devem ser alinhadas com esses objetivos nas diferentes 

áreas como de criação e concepção de produtos, de negociação e comunicação com os clientes 

e até mesmo no gerenciamento pós-venda.  

 

As partes da estrutura anteriormente citada não devem, no entanto, ser tratadas de 

forma linear e separada, visto que suas decisões e estratégias impactam nas atividades e 

demandas das outras, levando impacto também ao alcance do objetivo comum: garantir o nível 

de serviço proposto e manter os custos dentro do esperado pela organização. 

 

Redirecionando a temática para a indústria de bens de consumo, é entendido que em 

um contexto no qual o produto não atende o que era esperado pelo consumidor, seja este o 

intermediário ou ainda o final, é esperada também uma ação pós-consumo que venha a 

demonstrar um comprometimento à qualidade proposta ao cliente e buscar sua satisfação. Por 

diferentes causas, como avarias, pedidos em duplicidade, recalls, descontinuação de linhas de 

produtos, entre outros, o cliente pode optar por não receber as mercadorias e obter o crédito por 

esta compra. Para lidar com as requisições de retornos de mercadoria e fazer a gestão do fluxo 

de um produto do local do cliente até os centros de distribuição da empresa, surge a área de 

logística reversa, garantindo, junto às outras áreas da organização, o devido tratamento para as 

solicitações do cliente e a volta do produto para a empresa. Segundo Leite (2003, p.206), a 

logística reversa de pós-venda pode ser definida da seguinte forma: 

 
[...] é a área de atuação da logística reversa que se ocupa do planejamento, da operação 

e do controle do fluxo físico e das informações logísticas correspondentes de bens de 

pós-venda, sem uso ou com pouco uso, que por diferentes motivos retornam aos 

diferentes elos da cadeia de distribuição direta, que constituem uma parte dos canais 

reversos pelos quais fluem esses produtos (LEITE, 2003). 

 

Destaca-se aqui a presença de diferentes abordagens e objetivos da área de logística 

reversa nas empresas, tendo muitas delas o cunho sustentável, visando o reaproveitamento de 

materiais, a garantia de um descarte correto dos produtos ou ainda estratégias de retorno de 

produto com objetivos comerciais, que porventura visem dar crédito ao cliente por um produto 

que não está sendo vendido para que esse possa comprar outros.  
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Independente do contexto no qual a logística reversa esteja inserida dentro da 

organização, vive-se um momento de crescente demanda pela contenção dos custos nas 

diferentes áreas da empresa. Tratando-se de um custo extra pós-consumo, e ainda de um 

atendimento a um cliente que, na maioria dos casos, encontra-se insatisfeito com a mercadoria 

entregue, é de interesse global da organização que seja garantida a maior eficácia e efetividade 

dessa operação e que haja um constante esforço de todas as esferas para que esses retornos 

sejam reduzidos. Nesse contexto, cabe a análise do perfil das causas raiz dessas situações de 

não conformidade. 

 

1.2  SITUAÇÃO PROBLEMA 

 
Diante do contexto apresentado, surge uma demanda inicial pelo aprofundamento das 

práticas comuns de logística reversa para retornos de produto utilizadas pela indústria de bens 

de consumo. Cabe também fazer um paralelo dessas práticas com as principais dificuldades 

encontradas no contexto atual brasileiro.  

 

No que tange as dificuldades para o desenvolvimento e atuação de melhorias da 

logística reversa não só no país, mas dentro das próprias empresas, vale estudar como as 

decisões da empresa podem estar impactando na ocorrência das diferentes causas de retorno de 

produtos de uma organização.  

 

Direcionando o estudo para a realidade de uma empresa de cosméticos, há a presença 

de diferentes perfis de causas de retorno: não conformidades no pedido, avarias, não 

conformidades na entrega, negociações comerciais, contratos de responsabilidade pelo retorno 

de produtos vencidos, etc. No cenário atual, não se deve ter na área de logística reversa um 

comportamento passivo, mas sim, um comportamento de investigação e atuação cada vez 

menos reativa na cadeia que se estrutura previamente ao momento da ocorrência da não 

conformidade.  

 

Nesse sentido, o presente estudo visa identificar as principais causas e perfis dos 

retornos, estabelecendo buscas pela causa raiz e levantando as principais tratativas que podem 

ser realizadas para redução do índice de retornos da empresa estudada. É necessário que os 

impactos causados sejam entendidos mais a fundo, que sejam estudadas suas proporções e 

sejam traçadas priorizações a partir de critérios que possam ser levantados para a organização.  
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1.3  OBJETIVOS, DELIMITAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

Com o intuito de fazer uma análise mais aprofundada e completa, buscando soluções, 

o presente trabalho é pautado em um estudo de caso em uma empresa da indústria de higiene 

pessoal, perfumaria e cosméticos. Esse setor, também marcado pelos impactos da tributação e 

da crise econômica no país, apresenta oportunidades de crescimento como levantado, mas, 

principalmente, de criação de práticas para a redução de custos. 

 

Em alinhamento com a busca por essa melhoria, o alvo do estudo é a logística reversa 

de pós-venda da empresa, que representa um custo extra e é de elevada importância estratégica 

para garantir a satisfação do cliente com a resposta e o tratamento a serem dados para as 

solicitações. Além disso, ações para a redução do índice de retornos são essenciais para a 

garantia de que mercadorias não conforme não cheguem ao consumidor final. 

 

Partindo desses princípios, o objetivo geral do presente trabalho é compreender as 

principais causas e decisões das organizações que demandam o fluxo anteriormente explicado 

de logística reversa de pós-venda, entendendo essa dinâmica dentro do contexto organizacional.  

 

O estudo de caso permite que a análise das informações se dê em determinado contexto 

e que as conclusões alcançadas possam ser, posteriormente, direcionadas a melhorias no 

ambiente estudado. Situado em uma empresa de cosméticos, o presente estudo possui como 

principais insumos os dados obtidos pela área de logística reversa e as posteriores análises, com 

o intuito de redução do índice de retornos de mercado da empresa. Assume-se um compromisso 

das áreas envolvidas em manter uma base de dados completa e precisa, mas entende-se que, 

pelo alto volume de trabalho e falta de análises, possam haver alguns pontos que deixaram de 

ser analisados no histórico. Portanto, dados do ano atual serão aqueles considerados para as 

análises a serem feitas. Espera-se que as soluções propostas neste trabalho, tenham 

aplicabilidade na organização pesquisada.  

 

Fora do âmbito desse estudo de caso, espera-se que os resultados obtidos possam ser 

aplicados a outras empresas, principalmente as do setor de higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos. Entende-se, no entanto, que há limitações para aplicabilidade em outras 

organizações de bens de consumo, devido às peculiaridades dos produtos, suas formas de 

expedição e as diferentes dinâmicas comerciais. 
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1.4  QUESTÕES E HIPÓTESES 

 

Diante do contexto apresentado anteriormente, marcado por um período de 

instabilidade da economia e demanda por redução dos custos, o estudo sobre logística reversa 

se apresenta com grande potencial para levantamento de ganhos de eficiência e eficácia ao 

longo de toda a cadeia de suprimentos, evitando que seja necessário esse custo ao final, além 

de não gerar uma possível insatisfação junto aos consumidores.  

 

Com o objetivo de entender em sua raiz as origens das causas de tais retornos de 

mercado, são propostas algumas questões para se responder ao longo das análises desse estudo. 

Sendo a questão global o desafio de reduzir os índices de retorno dialogando com todas as 

etapas da cadeia possivelmente responsáveis, os principais pontos a serem respondidos por essa 

pesquisa são:  

 

a) Existe uma integração efetiva entre os departamentos envolvidos na cadeia de 

logística reversa? 

 

b) Existem indicadores de desempenho referentes a retornos utilizados pelos 

diferentes atores envolvidos na cadeia de logística reversa? 

 

c) Há ações coordenadas pelos departamentos envolvidos para redução dos 

retornos causados por eles? 

 

d) Quais os principais motivos determinantes para o retorno dos produtos? 

 

e) Quais as soluções para o aumento da eficácia da cadeia logística reversa? 

 

1.5  ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Esse estudo é estruturado em seis capítulos. 

 

O primeiro capítulo introduz o contexto no qual se insere o tema a ser abordado. Essa 

contextualização trata, principalmente, da indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 

no Brasil, âmbito no qual se insere a empresa do estudo de caso a ser apresentado. Após isso, 

são apresentados o problema, os objetivos gerais e específicos do trabalho, além de suas 

delimitações e principais questões a serem respondidas. 
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O segundo capítulo trata da abordagem teórica do tema, com o objetivo de embasar a 

pesquisa que se segue. Esse capítulo é responsável por ambientar os possíveis leitores na 

temática tratada, além de esclarecer a dinâmica empresarial e a cadeia de suprimentos na qual 

a logística reversa está inserida. A revisão da literatura busca apresentar a conceituação 

necessária desde as estratégias adotadas pela organização até ferramentas para identificação das 

não conformidades e apoio à tomada de decisão. 

 

O terceiro capítulo apresenta ao leitor a metodologia de estudo utilizada na pesquisa e 

elaboração do trabalho, além das motivações para a escolha dos métodos apresentados. Essa 

seção traz também as especificações nas quais o estudo de caso estará inserido e o fluxo 

utilizado para o trabalho.  

 

O quarto capítulo apresenta a realidade encontrada no estudo de caso, abordando 

alguns aspectos principais da empresa estudada, como sua cadeia, seu posicionamento, a fim 

de deixar claro o cenário organizacional no qual se insere o problema a ser estudado. Nessa 

seção, o primeiro resultado de aplicação da ferramenta de qualidade é apresentado, trazendo 

um primeiro panorama de resultados da empresa. 

 

O quinto capítulo apresenta os resultados obtidos nas análises pretendidas pelo 

trabalho, apresentando as primeiras ações propostas para melhoria do contexto anteriormente 

apresentado. As ações são apresentadas junto com a análise de eficácia das mesmas e do 

contexto no qual estão inseridas as principais causas de retorno, seus perfis e outras respostas 

obtidas através do estudo de caso.  

 

O sexto e último capítulo traz a conclusão do estudo, ressaltando a contribuição de 

cada etapa para atingir os objetivos do mesmo, além de explorar propostas para trabalhos e 

aplicações futuras.  
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  ESTRATRÉGIA ORGANIZACIONAL 

 

 As mudanças globais têm levado ao aumento da competição internacional. Estas 

mudanças vêm trazer novas áreas de competitividade e acentuar algumas já existentes com 

novos fatores como imagem, inovação e relacionamentos. Além do lucro a curto prazo, passa 

a se atentar em atender uma variedade de interesses sociais, ambientais e governamentais que 

garantam a lucratividade ao longo do tempo e, junto a isso, a sustentabilidade e perpetuidade 

da organização (HERNÁNDEZ, 2010). 

  

Olhando para esses fatores, a base das determinações de uma organização é a estratégia 

adotada por ela, que pode ser entendida como a seleção dos meios de qualquer natureza que são 

empregados para atingirem objetivos. Para Mintzberg e Quinn (2001), a estratégia pode ser 

entendia como um plano que une metas, políticas e ações de uma organização de uma forma 

coerente. Sendo assim, quando a estratégia é concisa, permite à empresa ou instituição se 

ordenar e alocar seus recursos de forma mais otimizada, compreendendo suas capacidades 

internas, além das mudanças externas também para planos de contingência.  

 

Outros autores, como Jauch e Glueck (1980) abordam a estratégia como sendo a forma 

de alcançar os objetivos básicos da empresa. Semelhante aos autores anteriormente citados, 

esse conceito se relaciona com o todo, sendo como um plano de unificação e integração para 

relacionar o que se busca em relação aos desafios encontrados no ambiente da organização. 

Além deles, Porter (2005) afirma que o objetivo da estratégia competitiva é promover a 

concepção de ações ofensivas e defensivas para posicionar a organização em determinada 

indústria da forma que se deseja, tendo recursos para se defender e enfrentar forças 

competitivas, como concorrentes, poder de negociação de clientes, capacidade de barganha de 

fornecedores, ameaças de novos entrantes e produtos substitutos. Esses componentes formam 

o modelo das Cinco Forças de Porter, concebido por Michael Porter. 

 

Dos mais variados conceitos existentes sobre estratégia empresarial, é possível 

concluir que o planejamento está presente em todos eles, sendo um processo sistêmico, 

permanente e interativo cujo objetivo é o ajuste, cada vez mais rápido, da empresa ao seu 

ambiente, constantemente avaliando as realidades dos ambientes interno e externo para tomada 
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de decisões efetivas (MELO; OLIVEIRA; MORAES FILHO, 2008). Alguns estudos 

demonstram que, além do planejamento, ou seja, independentemente do procedimento 

metodológico seguido para a implementação das estratégias da organização, é preciso também 

a avaliação e controle do cumprimento destas através de uma visão de conjunto que mostre 

tanto o resultado final como os fatores que incidem sobre ele (HERNÁNDEZ, 2010). 

 

Da complementação das ideias de estratégia, planejamento, avaliação e controle, entra 

em pauta o conceito de planejamento estratégico. O planejamento estratégico não tem como 

objetivo ser uma ciência que mostre o que é certo ou errado em relação ao futuro, mas uma 

ferramenta que dê à organização uma visão do seu futuro, propiciando maior probabilidade de 

aproveitar as oportunidades e explorar suas forças potenciais (TIFFANY, PETERSON, 1998). 

Segundo os mesmos autores, o planejamento estratégico (PE), ao dar a visão do futuro, dá base 

para a organização fazer análises em relação ao seu setor de atuação, o mercado no qual se 

insere, os potenciais entrantes, os concorrentes, o que pode agregar valor para o cliente, 

lucratividade, entre outros pontos de análise. 

 

Apesar de existirem metodologias e modelos, é complexa a elaboração da estratégia 

nas organizações, principalmente diante das particularidades por fatores internos e externos que 

exercem elevada influência e nem todos podem ser ou são previstos por elas. Por essa 

dificuldade, a estratégia e o planejamento têm tanta importância frente a um mercado tão 

competitivo. Quando a estratégia é entendida junto à aplicação de recursos da empresa, 

estabelecendo-se prazos, indicadores de controle, é o planejamento estratégico que embasa esse 

controle e alcance da estratégia (OLIVEIRA, 2015). 

 

 Além da demanda por planejamento e controle, alguns fatores que influenciam 

o cumprimento da estratégia são a cultura organizacional, os valores inseridos nessa e ainda o 

clima organizacional no qual se está inserido. Estes impactam a forma como as diferentes áreas 

e colaboradores se posicionarão para o cumprimento das metas e alinhamentos de suas 

atividades, que poderão, em alguns momentos, parecerem antagônicas.  

  

 Entendido o significado das estratégias organizacionais e sua dinâmica para o 

alcance do sucesso das empresas, passa-se a discutir a cultura organizacional, um pilar 

estratégico para o que se é planejado se reflita na estrutura da organização. 
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2.2  CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Os estudos sobre cultura, valores organizacionais e clima organizacional têm ganhado 

importância para entender o comportamento organizacional (AGUM, 2014). A forma como os 

colaboradores e a gestão lidam com esses componentes impacta a dinâmica da estratégia 

adotada pela organização.  

 

Alguns momentos na história impactaram o interesse pelo estudo da cultura 

organizacional e ainda da sua influência desta na concretização das estratégias adotadas pelas 

organizações. Um dos principais momentos se deu ao longo da década de 1980, quando a 

economia japonesa apresentava sucesso econômico e a americana, ao contrário, vinha em um 

declínio relativo. Nesse cenário, surgiu um interesse para entender as razões pelas quais esse 

sucesso se aflorava nas organizações japonesas (COLETA; NAVES, 2003; FERREIRA; 

ASSMAR, 2008; PINTO; VERGARA, 1998; SCHEIN, 1992; SILVA, ZANELLI, 2004). 

Ouchi (1981) considera que o principal fator para esse destaque das organizações japonesas é 

o envolvimento dos trabalhadores com a filosofia, a forma de ver a cultura, e com os valores 

das empresas. Envolvimentos semelhantes não poderiam ser explicitados por conta das 

diferenças culturais entre os dois países. Sendo assim, a cultura organizacional surge para 

denotar as diferenças das empresas dentro de diferentes âmbitos como país, sociedade, afetando 

indicadores chave como eficiência e eficácia. 

 

Aprofundando os conceitos acerca do tema, a cultura organizacional pode ser 

entendida como o conjunto de crenças e pressupostos básicos compartilhados por membros de 

uma organização (SCHEIN, 1992). Essa é umas das definições mais encontradas para esse 

conceito, havendo também a visão de outros estudiosos do tema, como Hofstede et. al. (2010), 

que afirmam que o termo cultura organizacional pode ser atribuído a diferentes coletividades. 

Sendo assim, a cultura vai existir em suas diferentes dimensões como país, regiões, grupos 

étnicos e, entre estes, organizações. 

 

Aprofundando o conceito de cultura organizacional proposto por Schein (1992), esta 

consiste em um padrão de pressupostos básicos compartilhados que se mostram eficazes para 

resolver os problemas de adaptação externa e integração interna. Os pressupostos são ensinados 

aos novos membros da organização e vão passando a integrar sua cultura organizacional 
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(AGUM, 2014). 

 

Retomando a filosofia, ou forma de pensar a cultura, citada por Ouchi (1981), esta 

pode ser entendida como uma teoria implícita da firma que descreve os objetivos e os 

procedimentos para alcançá-los. Esses objetivos representam os valores dos proprietários, 

empregados, clientes e reguladores do governo e o movimento para alcançá-los é guiado por 

um conjunto de crenças acerca de quais tipos de soluções são propensas a funcionar no ramo 

ou indústria em questão.  

 

Ouchi (1981) observou ainda que a compreensão da filosofia da empresa estava 

relacionada ao comportamento dos diferentes trabalhadores diante de determinadas situações, 

extraindo regras e alvos específicos semelhantes. Essas conclusões ocorriam sem uma 

determinação formal, processual ou superior hierárquica. Nesse ponto, o autor concluiu que a 

cultura gerava uma coerência entre as saídas encontradas pelos diferentes colaboradores 

(AGUM, 2014). Ouchi (1981) considera que “esta teoria, mais implícita do que explícita, não 

pode ser inteiramente formulada com todas as letras”. Continuando, Ouchi (1981) explicita que 

“esta é comunicada por intermédio de uma cultura comum compartilhada pelos gerentes-chave 

e, até certo ponto, por todos os empregados”.  

 

A cultura organizacional possui funções de grande importância na organização, sendo 

algumas dessas definidas por Robbins (2006). A primeira destas é a função de definidora de 

fronteiras, criando distinção de uma organização para as outras, já a segunda é a criação de um 

senso de identidade para aqueles que participam destas instituições. Uma terceira função é a de 

facilitar o comprometimento com um objetivo global de forma mais dedicada do que ao 

interesse de cada um, o que se relaciona ao comprometimento com a estratégia, anteriormente 

citado. A quarta e penúltima função atribuída pelo autor é a de estimular a estabilidade do 

sistema social, enquanto a última é de servir como guia e forma de controle que oriente e dê 

sentido às atitudes e comportamentos dos empregados (AGUM, 2014). 

 

A partir desses estudo e análises, a cultura organizacional passou a ser entendida como 

influenciadora nas atitudes e direcionamentos dos funcionários, ganhando maior importância 

no atual mundo do trabalho (CASE,1996). Na visão de negócios, a cultura passa a existir como 

um passivo da empresa, que pode ser positiva para o resultado da empresa, ou pode trazer 

obstáculos à gestão (AGUM, 2014). Robbins (2006) aponta que esta pode servir, dependendo 
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da situação, como barreira a alguns processos de gestão empresarial. Ele enfatiza estas 

dificuldades nos cenários de mudança processual necessários às corporações, no que tange a 

diversidade de sexo, deficiências, entre outras, além de dificuldades que surgem em processos 

de fusão ou aquisição de empresas. 

 

Nessa discussão de mudanças culturais ou da empresa em si, entram em pauta também 

os valores organizacionais. Estes podem ser compreendidos como formas de conhecer a 

realidade organizacional e como possível gerador de comportamentos compartilhados 

(TAMAYO, 2008). Valores da cultura japonesa poderiam estar influenciando positivamente o 

crescimento da companhia (OUCHI,1981). Portanto, conhecer os valores explicitados pela 

companhia assim como os valores daqueles que a compõem representa mais uma ferramenta 

para se compreender a cultura organizacional (AGUM, 2014). 

 

Ainda para Agum (2014), o tema valores organizacionais se destaca como um tópico 

cada vez mais estudado pelos interessados no comportamento organizacional. Na visão de um 

empreendedor, entender este aspecto impacta na assertividade da realização de processos, além 

de ser possível predizer fenômenos micro e macro dentro da organização. Sendo assim, o 

impacto gerado pelos valores é significativo e os mesmos são manifestados nos 

comportamentos no contexto de trabalho, (CHATMAN, 1989), assim como nas práticas, 

políticas e estruturas organizacionais (BANSAL, 2003), direcionando, assim, as escolhas 

estratégicas e o funcionamento eficaz das organizações. 

 

A partir desses estudos, entende-se que é necessário um alinhamento cultural e de 

valores da organização para atingimento das metas e objetivos estratégicos aos quais a empresa 

se propõe. Nesse sentido, é necessário que esses componentes sejam disseminados pelas 

diferentes áreas e setores da cadeia da empresa, garantindo que seus objetivos e ações tenham 

convergência para a concretização da estratégia. É preciso entender, também, os impactos das 

ações das áreas umas nas outras, principalmente no que tange a visão de que todos dialogam 

para a conformidade de toda a cadeia de suprimentos. 
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2.3  CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

Diante dos conceitos apresentados anteriormente e da importância da estruturação e 

dinâmica da cadeia de suprimentos de acordo com a estratégia, cabe aprofundar o estudo nesse 

termo. Destaca-se aqui também as particularidades dos diferentes conceitos propostos para 

cadeia de suprimentos.  

 

Chopra e Meindl (2001) apresentam uma definição para a cadeia de suprimentos:  

 
Uma cadeia de suprimentos consiste em todas as partes envolvidas, direta ou 

indiretamente, na realização do pedido de um cliente. Ela inclui não apenas o 

fabricante e os fornecedores, mas também transportadoras, armazéns, varejistas e até́ 

mesmo os próprios clientes. Dentro de cada organização, assim como em um 

fabricante, a cadeia de suprimentos inclui todas as funções envolvidas na recepção e 

na realização de uma solicitação do cliente. Essas funções incluem – mas não estão 

simplesmente limitadas a – desenvolvimento de produto, marketing, operações, 

distribuição, finanças e serviço ao cliente.  

 

De acordo com Junior (2015), a cadeia de suprimento é entendida a partir de duas 

visões, as etapas que vem antes do fabricante principal e as que vem depois dele. A presença 

de diversos agentes, interesses e etapas na cadeia trazem uma demanda e oportunidades para a 

gestão da cadeia de suprimentos. Christopher (2011) considera que “a gestão dos 

relacionamentos a montante e a jusante com fornecedores e clientes visa entregar valor superior 

ao cliente a um custo menor para a cadeia de suprimentos como um todo”.  

 

Apesar da disseminação do conceito complementar ao anterior, Gestão da Cadeia de 

Suprimentos (GCS), tanto no meio acadêmico quanto no meio empresarial, ainda há uma 

considerável confusão quanto ao seu significado (COOPER; LAMBERT; PAGH, 1997; 

LAMBERT, 2008). Por muitos anos a definição do termo Supply Chain Management não era 

consideravelmente diferente do conceito de logística integrada, mas ao longo do tempo o termo 

foi ganhando novas interpretações (KENT JR; FLINT, 1997). Entretanto, desde sua primeira 

citação na literatura, é possível verificar que não existe um consenso com relação ao seu 

significado (NEDER, 2015). 

 

Neder (2015) ressaltou que alguns autores definem GCS em termos operacionais, 

envolvendo o fluxo de materiais e produtos até a sua entrega aos usuários finais. Lummus et al 

(2001) consideram que a gestão da cadeia de suprimentos envolve todas as atividades desde a 

compra de matérias-primas até a entrega dos produtos acabados ao cliente. 
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Em ambas as definições, o Supply Chain Management tem como principal abordagem 

a cooperação e a confiança, ou seja, empresas e fornecedores se estruturam, em conjunto, para 

desenvolver uma parceria eficiente, eficaz, relevante e sustentável. Dessa forma, a proposta de 

uma gestão de toda a cadeia e o reconhecimento dessa parceria reflete na filosofia de que o todo 

pode ser maior que a soma das suas partes (CHRISTOPHER, 2011; BOWERSOX et al., 2014).  

 

Reforçando essa filosofia, a definição do Council of Supply Chain Management 

Professionals (CSCMP) identifica explicitamente o objetivo de integração e cooperação e o 

estabelece como primordial da gestão da cadeia de suprimentos. Essa integração não envolve 

apenas empresas e entidades, mas também processos e fluxos de informação. Mentzer et al.3 

(2001 apud NEDER, 2015) definem “cadeia de suprimentos como um conjunto de três ou mais 

entidades envolvidas diretamente à montante e à jusante, em que existe a transferência de 

produtos, serviços, finanças e/ou informações de uma fonte para um cliente”, devendo haver, 

portanto, a cooperação e alinhamento dos objetivos. 

 

Desse modo, o arranjo geral da cadeia de suprimentos conecta, do ponto de vista lógico 

e logístico, uma empresa aos seus distribuidores e fornecedores e aos seus clientes, tendo a 

possibilidade de envolver diferentes níveis. Os níveis das cadeias de suprimento incluem: 

clientes, varejistas, atacadistas, distribuidores, fabricantes de componentes, fornecedores de 

matérias-primas, como ilustrado na figura 1 (BOWERSOX et al., 2014).  

 

  

 
3 Mentzer, J. T. et al. Defining Supply Chain Management. Journal of Business Logistics, v. 22, n. 2, p. 1 – 25, 10 

set. 2001. 
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Figura 1: Níveis da Cadeia De Suprimento 

 

Fonte: Bowersox et al., 2014 

 

Ampliando ainda mais a abrangência da cadeia discutida, surge o tópico Cadeia de 

Suprimento Global, que vem apresentando um crescimento nas publicações sobre gestão de 

redes. Isso se deve ao fato de muitas grandes empresas terem formado cadeias de suprimento 

mundiais, implantando fábricas, centros de distribuição etc., em diversos países. Surgem então 

desafios relacionados aos desenhos de redes de cadeias de suprimento, seguindo as diferentes 

peculiaridades, objetivos e atendimento proposto ao cliente. Como exemplo, podem ser citados 

os projetos de cadeia de suprimento de alcance mundial, tendo como variáveis as distâncias 

geográficas maiores, com maior número de ocorrências imprevisíveis, lead time maior, 

exportação da produção, taxas de câmbio das moedas, variações das mesmas e dos impostos, 

infraestrutura precária, além de outros aspectos comuns a esse tipo de projeto (FARAHANI et 

al., 2014; JUNIOR, 2015). 

 

Diante desses diversos fatores, é necessário que o projeto e/ou desenho da rede de 

suprimentos esteja claro para o gerenciamento da cadeia de suprimentos, visto que as limitações 

e objetivos globais precisam estar refletidos nas decisões das diferentes faces dessa gestão. 

Relembrando que, de acordo com o Council of Supply Chain Management Professionals 

(CSCMP), o gerenciamento da cadeia de suprimentos engloba o planejamento e gerenciamento 
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de todas as atividades envolvidas no fornecimento e aquisição, transformação e todas as 

atividades de gestão logística. Estão incluídas também a coordenação e colaboração com 

parceiros de canal, que podem ser, por exemplo, fornecedores, intermediários, terceiros 

prestadores de serviços e clientes.  

 

A partir disso, as decisões tomadas no desenho e na gestão da cadeia de suprimentos 

têm impacto na amplitude e capacidade de atuação de outras gestões. Destaca-se entre essas a 

gestão da logística da rede, que será explorada no âmbito empresarial no próximo tópico.  

 

2.4  LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

 

Além do objetivo de cooperação entre os agentes da cadeia de suprimentos, a gestão 

da mesma tem como objetivo oferecer ao cliente o nível de serviço proposto. Para tal, há a 

estruturação de uma rede logística, com seus desdobramentos em transporte, armazenagem e 

materiais, seguindo o modelo da pirâmide logística (Figura 2) criada pelo Centro de Estudo de 

Logística da COPPEAD (2016), atualmente conhecido como Instituto de Logística e Supply 

Chain (ILOS). 

 
 

Figura 2: Pirâmide Logística 

 

Fonte: Instituto de Logística e Supply Chain – ILOS (2016) 

 

A filosofia por trás desse modelo é que cada componente dessa pirâmide sustenta a 

estrutura acima com o objetivo de fornecer o nível de serviço desejado ao cliente. Portanto, há 

uma estratégia estabelecida pela companhia, seguida de uma cadeia de suprimentos que deve 
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estar alinhada com os objetivos e, para dar suporte à última, há uma gestão da cadeia logística. 

Todas essas dialogando e sendo respondidas de acordo com as diferentes culturas 

organizacionais.  

 

Entende-se, portanto, a importância das decisões logísticas no alcance global da 

estratégia. Segundo Fawcett et al. (1997), há mais oportunidades no investimento em logística 

para obtenção de vantagens competitivas diante de elementos presentes atualmente no 

ambiente, como cadeias de suprimento compostas de relacionamentos dependentes, mudanças 

nas lideranças dos canais, a globalização, maior grau de inovação das organizações, entre 

outros.  

 

Tratando do conceito do tema, Christopher (2011) define que “logística é 

essencialmente uma orientação de planejamento e uma estrutura que visa a criação de um plano 

único para o fluxo de produtos e informações através de um negócio". Logística existe para o 

transporte e posicionamento dos estoques, a fim de otimizar os recursos relacionados ao tempo, 

lugar e propriedade. (JUNIOR, 2015) 

 

Tratando de um conceito mais específico, segundo o Council of Supply Chain 

Management Professionals (CSCMP, 2005), a logística empresarial pode ser conceituada como 

a parte do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos que planeja, faz a implementação e 

controla o fluxo direto e reverso, o estoque de bens, serviços e as informações desde o início 

do fluxo até o ponto de consumo no que tange a satisfação das necessidades dos clientes 

(HERNÁNDEZ, 2010). 

 

A partir do conceito anteriormente abordado, entende-se a importância da logística não 

só no fluxo direto de materiais, mas também no atendimento de decisões estratégicas, sejam 

comerciais ou ambientais. É nesse cenário que entra a análise da logística no que tange o fluxo 

reverso, de retorno dos materiais, o que será explorado no próximo tópico: logística reversa. 

 

2.5  LOGÍSTICA REVERSA 

 

A logística reversa pode ser entendida como o processo ou área da logística que 

planeja, opera e controla o fluxo de produtos acabados e de suas informações, desde o ponto de 

consumo até o retorno à origem com o propósito de recapturar valor ou adequar o seu destino 
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(ROGERS, TIBBEN-LEMBKE, 1999). 

 

Durante anos, a logística reversa recebeu pouca ou nenhuma atenção, principalmente 

pela ideia de que o fluxo reverso representaria apenas custos para a organização (QUINN,4 

2001 apud HERNÁNDEZ, 2010). O termo logística reversa e os primeiros estudos do tema 

começaram a ser vistos na literatura dos anos 70 e 80, tendo como foco o retorno de bens para 

serem processados para reciclagem dos materiais, atualmente referidos como logística reversa 

de pós-consumo (LEITE, 2005). 

 

Após os primeiros estudos, outros trabalhos abordaram a logística reversa com uma 

visão de gestão estratégica empresarial propondo estratégias para formalizar programas e para 

integrar a logística reversa em determinadas cadeias de suprimentos (JOHNSON, 1998; 

SRIVASTAVA, 2008). 

 

Cabe diferenciar, nesse momento, a logística reversa de pós-venda e de pós-consumo, 

tendo estas diferentes objetivos e formas de tratar os fluxos. Para Leite (2005), a logística 

reversa de pós-venda pode ser definida da seguinte forma:  

 
A logística reversa de pós-venda é a área específica de atuação da logística reversa 

que se ocupa do planejamento, da operação e do controle do fluxo físico e das 

informações logísticas correspondentes de bens de pós-venda, sem uso ou com pouco 

uso, que por diferentes motivos retornam aos diferentes elos da cadeia de distribuição 

direta, que constituem uma parte dos canais reversos pelos quais fluem esses produtos. 

Esses produtos retornam por vários motivos, sejam eles comerciais, por erro no 

momento da emissão do pedido, garantia, defeitos de fabricação, de funcionamento 

ou até́ por danos causados no transporte.  

 

Portanto, a logística reversa de pós-venda destaca-se pela ausência do uso ou pouco 

uso do produto. Essa logística ganhou ainda mais visibilidade e investimento por parte das 

empresas diante do aumento do nível de serviço exigido pelos consumidores, sendo a mesma 

uma forma de diferenciação e fidelização dos clientes (CHAVES; MARTINS, 2005).  

 

Já a logística reversa de pós-consumo relaciona-se com temas como a reciclagem, 

reuso de embalagens, entre outros reaproveitamentos após o uso do consumidor. Segundo Leite 

(2003), para falar em logística reversa de pós-consumo é preciso antes falar em ciclo de vida 

de um produto, uma vez que a vida útil de um bem é entendida como o tempo decorrido desde 

 
4 QUINN, P. Don’t get rear-ended by your own supply chain, 2001. 
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a sua produção original até́ o momento em que o primeiro comprador se desfaz dele. Reforçando 

então o conceito, tem-se um bem de pós-consumo quando a vida útil do produto termina. Essa 

logística reversa tem ganhado potencial de agregar valor diante do aumento da consciência 

ambiental (BALLOU, 2001). O objetivo do presente estudo é aprofundar a análise da logística 

reversa de pós-venda. 

 

Aprofundando-se no ganho para as empresas por realizar atividades de logística 

reversa, Sinnecker (2007) realizou um estudo em quatro grandes empresas atuando no Brasil 

para entender os motivos que as motivaram a iniciar tais atividades. Os principais retornos 

foram: exigência dos clientes intermediários da cadeia de suprimentos, razões ambientais e 

exigência do mercado e ambiente externo. Esses fatores dão destaque aos diferentes tipos de 

programa selecionados para logística reversa, sendo estes: econômicos, legais, de imagem, de 

cidadania corporativa ou de serviço ao cliente (LEITE, 2006). Todas essas decisões dialogam 

com as características próprias dos retornos e ao próprio tratamento dado ao conceito de 

logística reversa, que pode englobar todas as operações relacionadas com a reutilização de 

produtos e materiais no processo produtivo (REVLOG,5 2004 apud HERNÁNDEZ, 2010), ou 

aquelas que dizem respeito ao fluxo de materiais que voltam à empresa por diferentes motivos 

(ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 1999), o que dificulta a padronização desta atividade.  

 

 Apesar dessa dificuldade de padronização e do desafio de integrar a logística reversa na 

dinâmica da empresa, planejar a logística reversa faz um paralelo com o planejamento da 

logística direta, portanto se analisa nível de serviço, armazenagem, transporte, estoque, gestão 

de informação, sistemas de monitoramento e fluxo de materiais (DAHER; SILVA; FONSECA, 

2006).  

 

 A tabela 1 apresenta as principais diferenças entre as logísticas direta e reversa. 

  

  

 
5 REVLOG. Grupo de Estudos de Logística Reversa, 2004. 
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Tabela 1: Diferenças entre logística direta e reversa.  

Logística direta Logística reversa 

Mais certeza na estimação da 

demanda 
Incerteza na estimação da demanda 

Geralmente o transporte vai de um 

ponto a muitos pontos 

Transporte de muitos pontos a um 

ponto 

Qualidade uniforme Qualidade não uniforme 

Preço uniforme Preço não uniforme 

Custos claros e monitorados por 

sistemas de contabilidade 

Custos menos visíveis e poucas vezes 

contabilizados 

Gestão de inventário mais simples Gestão de inventário mais complexa 

Métodos de marketing bem 

conhecidos 

Métodos de marketing mais 

complexos 

Fonte: (HERNÁNDEZ, 2010; TIBBEN-LEMBKE; ROGERS, 2002). 

 

Os fatores citados na tabela 1 são alguns dos motivos para a gestão da logística reversa 

ser um desafio. Um fator primordial é a incerteza de demanda, visto que não se tem 

conhecimento prévio do quanto será solicitado de retorno pelo cliente. A partir disso, há 

algumas dificuldades como: planejamento, gestão do inventário do que será retornado, tempo 

de chegada incerto, condições da carga desconhecidas, além das consequências para o 

marketing, a definição de preço e o relacionamento com os membros da cadeia. Diante dessas 

condições, os dois fluxos (direto e reverso) devem ser tratados de forma diferente (TIBBEN-

LEMBKE; ROGERS, 2002). Cabe ressaltar ainda que há tanto envolvimento dos atores da 

cadeia de suprimentos no fluxo de ida, quanto no fluxo no de volta, havendo participação de 

transportadoras ou do transporte da empresa, equipes fiscais, de contas a pagar, de qualidade, 

comercial, entre outros. 

 

A complexidade, a existência de casos isolados de retorno de mercado e outros fatores 

implicam em um maior custo da logística reversa, ganhando ainda maior importância a sua 

redução (HERNÁNDEZ, 2010). A tabela 2 apresenta um comparativo dos custos. 
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Tabela 2: Relação entre os custos logísticos diretos e reversos. 

Custos 
Comparação com a logística 

direta 

Transporte Maior 

Inventário Menor 

Obsolescência Pode ser maior 

Diagnóstico de qualidade Muito maior 

Manuseio Muito maior 

Reparação e reembalagem Significativo em logística reversa 

Fonte: (HERNÁNDEZ, 2010; TIBBEN-LEMBKE; ROGERS, 2002). 

 

A gestão eficiente da logística reversa representa, além de um alto potencial de redução 

dos custos da empresa, outros ganhos estratégicos para a organização. A maioria desses ganhos 

estão relacionados à imagem da marca como prioritário, tratando de atributos que diferenciam 

o produto da empresa dos de seus concorrentes (HERNÁNDEZ, 2010). Alguns dos fatores que 

impactam nesses ganhos são: 

 

a) valor da marca: através do retorno dos produtos, busca-se a garantia de que estes 

não sejam encontrados em mercados paralelos ou em ambientes de descarte 

inadequados, desvalorizando a marca; 

 

b) consciência ambiental: com o retorno, visa-se garantir que não haja um descarte 

inapropriado, resultando em contaminações, acidentes, entre outros; 

 

c) flexibilidade comercial: através do retorno e consequente crédito ao cliente pela 

devolução, cria-se um ambiente propício para novas compras; 

 

d) alinhamento com legislações: algumas destas determinam ao fabricante a 

reponsabilidade em coletar e destinar corretamente produtos que possam oferecer 

riscos ao ambiente ou aos consumidores; 

 

e) diferenciação por negociação: a abertura de negociações para devoluções pode 

representar um ganho de competitividade frente aos concorrentes.  

 

A partir desses levantamentos, pode-se reforçar a importância anteriormente citada da 

gestão eficiente da logística reversa junto ao consumidor e outros stakeholders. No entanto, 

além da busca por um fluxo de retorno eficiente e de rápida resposta, é necessário também 

compreender o que é qualidade em logística afim de garantir a conformidade nos fluxos de 

materiais da cadeia, principalmente na logística direta para que não seja necessário o retorno.  
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2.6  QUALIDADE EM LOGÍSTICA 

 

O conceito de qualidade é discutido sob diferentes perspectivas, em diferentes 

atividades, indústrias, entre outros âmbitos. De acordo com Silva (2002), quatro perspectivas 

de qualidade podem ser destacadas: qualidade para excelência, qualidade para conformidade às 

especificações, qualidade para adequação ao uso e qualidade como valor ao preço. Cada 

perspectiva está relacionada à tomada de decisões e do que se entende por qualidade.  

 

A primeira perspectiva está relacionada à definição dada por Ferreira (1986), estando 

relacionada a “propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas, capaz de distingui-

las uma das outras e de lhes determinar a natureza”. No que tange a conformidade por 

atendimento às especificações, a qualidade pode ser compreendida por obedecer aos padrões 

estabelecidos e adotados em relação a um produto ou serviço. A terceira perspectiva, de 

adequação ao uso, faz referência à capacidade de satisfazer as demandas de usabilidade do 

cliente, atendendo suas necessidades. Nessa visão, o produto ou serviço atenderia o cliente, de 

forma confiável, segura e com timing adequado (PALADINI, 2007). 

 

A quarta perspectiva engloba os principais pontos das três últimas, visto que traz a 

qualidade como uma relação entre o valor para o cliente e o preço pelo qual o serviço ou produto 

são oferecidos. A qualidade passa a ser entendida como o atendimento, a excelência e 

usabilidade do que é oferecido com um preço compatível e com uma variação aceitável (BROH, 

1974).  

 

Diversos nomes da qualidade propuseram suas definições para o termo qualidade, 

tendo essas diferentes tendências que giram em torno das perspectivas anteriormente citadas. 

Para Deming (1990), qualidade é o atendimento às necessidades atuais e futuras do cliente. 

Ishikawa (1986) afirma que qualidade é a rápida percepção e satisfação das necessidades do 

mercado, adequação ao uso dos produtos e homogeneidade dos resultados do processo. Para 

Crosby (1990), “qualidade significa conformidade aos requisitos”. Diante dessa definição, o 

sistema de qualidade deve ter uma postura de prevenção de defeitos (CROSBY, 1990). Mesmo 

com uma diversidade de conceitos para a qualidade, alguns autores (MARSHALL JR, 2003; 

MEZOMO, 2001; PALADINI, 2007) convergem para um ponto em comum: a adequação do 

serviço ou produto à demanda que busca atender.  
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Partindo dessa ideia, Kotler (2000) afirma que um serviço ou um produto só poderá 

ser considerado de qualidade ou conquistar o cliente se lhe proporcionar valor e satisfação. 

Dessa forma, a organização não deve apenas focar na concepção de um produto de acordo com 

a necessidade do cliente e pelo custo que será oferecido o mesmo, mas entender que o custo 

para o cliente não é só monetário, mas também se acresce custos como espera, visão em relação 

ao atendimento ou o esforço para adquirir o produto. 

 

É nesse cenário que a logística se apresenta ligada à concepção de qualidade, pois 

através de sua gerência de forma integrada e com foco no cliente, permite que o produto ou 

serviço seja entregue na hora certa, no momento certo, no lugar certo e ao menor custo possível, 

conforme citado em diversas literaturas. Dessa forma, o cliente tem a percepção de valor 

agregado a partir de um desempenho logístico de qualidade. Além disso, segundo Chaves e 

Alcântara (2006), a satisfação do cliente não se resume simplesmente à aquisição de produtos 

e serviços, mas na sua avaliação contínua antes e após a venda. Entra nesse cenário, a logística 

reversa como potencial vantagem competitiva por meio da elevação do nível de serviço 

oferecido ao cliente pelo relacionamento após a venda (HERNÁNDEZ, 2010). 

 

Partindo desse princípio, as empresas que buscam desenvolver seu desempenho 

logístico obtêm vantagens competitivas em razão do fornecimento de um nível de serviço 

superior. Esse diferencial competitivo pode ser obtido tanto por eficiência operacional quanto 

pela integração desta com a estratégia empresarial (BOWERSOX et al., 2014). A eficiência 

operacional está relacionada a ações de diminuição de custo, otimização de armazenagem e 

transporte, gestão da qualidade no transporte, enquanto a estratégia empresarial buscará 

estabelecer negociações com o cliente em termos de frequência de entrega, consolidação de 

cargas dos pedidos, além da relação pós-venda. 

 

A partir disso, entende-se que a logística eficiente e eficaz agrega valor de tempo, 

lugar, qualidade e de informação à cadeia produtiva ao mesmo tempo que busca eliminar o que 

não representa valor para o cliente. Para administrar tal trade-off, há a busca por definições de 

prazos prévios com os clientes, integrações com todos os outros setores da cadeia de 

suprimentos, ou seja, tanto a empresa como fornecedores e clientes, buscando uma constante 

otimização operacional e a manutenção do nível de serviço proposto ao cliente (NOVAES, 

2007). 
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Destaca-se também em um fluxo logístico de qualidade, a necessidade da gestão da 

informação. Novaes (2004) afirma que não se deve entender logística apenas como um fluxo 

material, mas também incluir os fluxos de informação e atividades de gestão, tratando do 

processamento de dados, controles gerenciais, entre outras formas de garantir que as 

informações não sejam perdidas e haja controle tanto do processo quanto de seu desempenho.  

A partir disso, nota-se uma demanda pelo monitoramento da performance logística em 

diversos níveis e interfaces, visando compreender a satisfação do cliente tanto na venda como 

no pós-venda, além de entender as não conformidades que impactam esse relacionamento com 

o consumidor. Diante do direcionamento do presente estudo, o enfoque dado será para a 

identificação das principais falhas na cadeia que geram os retornos de mercado e afetam a 

qualidade logística da empresa. 

 

2.7  FERRAMENTA DE QUALIDADE FMEA 

 

As Ferramentas da Qualidade são técnicas criadas e adaptadas nos diferentes 

ambientes com o objetivo de identificar, medir e propor soluções para não conformidades e 

traçar possíveis melhorias no ambiente estudado. O principal objetivo destas ferramentas é dar 

apoio à tomada de decisão. Algumas dessas são o Brainstorming, a matriz GUT, o diagrama de 

Pareto, o diagrama de Ishikawa, gráficos de dispersão, benchmarking, PDCA, entre outras. 

Algumas técnicas utilizadas têm maior foco no levantamento de ideias e soluções, como o 

Brainstorming, enquanto outras buscam ser instrumento de priorização e direcionamento, como 

a matriz GUT e a FMEA.  

 

A FMEA (Failure Mode and Effect Analysis – Análise de Modo e Efeito de Falhas) é 

uma técnica de engenharia utilizada para definir, identificar e eliminar falhas conhecidas ou 

potenciais, de sistemas, projetos, processos e/ou serviços, antes que elas cheguem a impactar o 

cliente (LAURENTI; VILLARI; ROZENFELD, 2012; RECCHIA, 2016). 

 

De acordo com Martins e Junior (2011), a metodologia FMEA baseia-se nos seguintes 

princípios: 

a) identificar e analisar as falhas potenciais de um produto/processo e os seus 

efeitos;  

 

b) procurar ações que tem por objetivo reduzir ou sanar a possibilidade de 

ocorrência da falha e;  
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c) tornar o processo documentado. 

 

Essa análise se baseia na identificação do que são chamados modos de falha, que são 

agrupados de acordo com as potenciais não conformidades das diferentes etapas de um 

processo. A partir desses modos de falha, são definidos seus diferentes efeitos e levantadas suas 

causas. De forma mais detalhada, a FMEA pode ser entendida como o: 

 
Método qualitativo que estuda os possíveis modos de falha dos componentes, 

sistemas, projetos e processos e os respectivos efeitos gerados por esses modos de 

falha. O modo de falha é a expressão utilizada para caracterizar o processo e o 

mecanismo de falha que ocorre nos itens. O efeito é a maneira como o modo de falha 

se manifesta. Cada item pode ter diferentes modos de falha. Um determinado modo 

de falha vai se tornar mais ou menos evidente, dependendo da função que o item está 

desempenhando naquele caso específico. O efeito, por sua vez, segue a mesma 

sistemática. [...]. Com base nas análises feitas sobre os modos de falha e seus efeitos, 

são tomadas ações que posteriormente sofrerão uma reavaliação e documentação 

(SAKURADA, 2001). 

 

A metodologia do FMEA tem dois estágios, sendo o primeiro qualitativo, quando são 

identificados os modos de falha, efeitos e causas, e sendo o segundo quantitativo, onde se 

pontuam as falhas em relação ao seu risco, buscando garantir que as mesmas sejam mitigadas 

e/ou controladas (PUENTE et al., 2002; RECCHIA, 2016). Após a definição do sistema a ser 

analisado, os modos de falha, os efeitos e as causas, tem-se início a fase avaliação de risco, que 

se pauta em três critérios para o cálculo do Grau de Prioridade de Risco ou, em inglês, Risk 

Priority Number (RPN). Os três critérios são explicitados por Recchia (2016) da seguinte 

forma: 

 

Severidade (S): é uma avaliação da gravidade do efeito de modo de falha potencial, a 

severidade pode ser pontuada na escala de 01 a 10 no modelo padrão do FMEA, onde um (1) é 

igual a uma gravidade mínima e dez (10) a uma gravidade máxima. 

 

Ocorrência (O): é a probabilidade de um evento listado na severidade vir a ocorrer, a 

probabilidade de ocorrência pode ser listada na escala de 01 a 10 no modelo padrão do FMEA, 

onde um (1) é igual a uma gravidade mínima e dez (10) a uma gravidade máxima.  

 

Detecção (D): é uma avaliação da probabilidade que o controle do processo esteja 

estruturado para perceber e evitar que a falha ocorra em uma escala de índices de 01 a 10.  
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Diante do fluxo anteriormente apresentado e de acordo com Ebrahimipour et al. 

(2010), o processo genérico para colocar em prática a metodologia FMEA é inicialmente 

descrever o produto ou processo; depois definir as funções e descrever as falhas; posteriormente 

definir os efeitos e suas as causas; descrever os métodos de controle atuais; calcular os riscos, 

e por fim determinar as ações e avaliar os resultados obtidos. 

 

Por conseguinte, pode ser dito que essa metodologia é a base para alcançar a qualidade 

e, assim como afirma Moura (2000), na atualidade, há um grande compromisso das empresas 

em apresentar melhoria contínua para processos e produtos, se tornando essa ferramenta de 

importante valia, devido ao seu caráter preventivo e de eliminação de falhas potenciais para 

evitar erros que venham a provocar a desagregação de clientes (DUIM, 2016). 

 

Tratando das classificações da FMEA, é importante ressaltar dois principais tipos 

existentes da ferramenta, um voltado para processo e outro para projeto, podemos ambos serem 

utilizados na evolução do projeto do produto ou no seu processo (PALADY, 1997).  A FMEA 

de Projeto (DFMEA – Design Failure Modes and Effects Analysis) identifica as possíveis falhas 

que poderão ocorrer com o produto enquanto na sua especificação de projeto. Essa FMEA tem 

por objetivo evitar falhas ao proporcionar informações que ajudam no planejamento de 

programas de projetos eficientes e completos, por desenvolver uma lista com as falhas potencias 

de acordo com as consequências provocadas aos seus clientes, estabelecendo priorização de 

melhorias do projeto e ensaios de desenvolvimento, e considerar na avaliação de requisitos do 

projeto e soluções alternativas (MOURA, 2000). 

 

A FMEA de Processo (Process Failure Mode and Effects Analysis - PFMEA) leva em 

conta as possíveis falhas no planejamento e na execução do processo (DUIM, 2016). Para Silva 

et. al (2008) as mudanças existentes entre as especificações do projeto e o produto são os fatores 

que são analisados para evitar as falhas na execução do produto, ou seja, na realização do 

processo. De forma mais simples, a FMEA de processo é a conclusão de pensamentos de uma 

equipe de pessoas que analisam itens que podem vir a falhar baseando-se em problemas 

anteriores ocorridos. Essa forma de acompanhamento e formalização promove uma 

documentação da linha de raciocínio que vem promover posteriormente um melhor 

planejamento da produção ou do serviço oferecido (IQA, 2001). 

 

Ao dar-se início à utilização da FMEA, faz-se uso de uma tabela com as informações 
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necessárias para o estudo. Na tabela 3 estão presentes colunas para preenchimento com as 

possíveis falhas e seus respectivos dados como: seus efeitos, suas causas, explicações e seus 

índices de priorização de riscos (AGQ, 2006).  

 

Tabela 3: Modelo de Preenchimento FMEA. 

 

 

Na primeira coluna, “Processo”, deve-se preencher o que está sendo analisado, ou seja, 

uma definição sucinta sobre o processo, produto ou operação que está sendo avaliada. Em 

seguida, na coluna “Modo de Falha”, deve-se analisar quais são as possíveis falhas que esse 

processo/produto pode produzir, ou seja, apresentar quais são os possíveis motivos que faça 

com que ele não consiga cumprir sua função com êxito. Na coluna “Efeito potencial” deve ter 

o preenchimento a partir do estudo dos possíveis efeitos que essas falhas possam causar, sendo 

eles para o produto, as pessoas ou para a empresa em si, dependendo do que se deseja analisar 

(DUIM, 2016). 

 

Na coluna “Causa Potencial” são identificadas as causas que dão origem às falhas já 

mencionadas. A partir dessa coluna e da coluna “Controle Atual”, que trata dos controles 

existentes no processo, é possível realizar a pontuação das causas com relação a sua severidade, 

ocorrência e detecção, ou seja, o Número de Prioridade de Risco (NPR). O método de 

priorização para a definição do risco da causa depende exclusivamente da escolha da equipe, 

para aquele que seja mais adequado para o estudo. 

 

Depois da priorização é preciso identificar as ações de correção e contenção sugeridas 

para que a falha não venha a acontecer. Devido essas ações precisarem ser monitoradas, deve 

se definir uma pessoa responsável e um prazo determinado para se analisar caso esteja 

conseguindo obter os resultados considerados, tendo assim uma coluna para registrar a ação 

adotada. Depois das ações efetuadas, os índices devem ser avaliados novamente, de forma 
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crítica, para conseguir determinar os novos níveis de risco da falha (DUIM, 2016). 

 

É importante ressaltar que os diferentes cenários e ambientes terão classificações e 

escalas diferentes e que, sendo a FMEA uma ferramenta viva, está cabível das devidas 

adaptações e reavaliações. Além disso, como ferramenta de priorização, o método utilizado 

prevê que ações sejam tomadas para conter as falhas e, diante disso, com determinada 

frequência, o Grau de Prioridade de Risco deve ser recalculado. O objetivo dessa medição é 

obter uma resposta em relação à mitigação das falhas anteriormente tratadas e obter novos 

direcionamentos para tratativas.   
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3 METODOLOGIA 

 

As escolhas metodológicas em pesquisa implicam um risco necessário a ser assumido 

e que é inerente ao conhecimento científico. Mostrar ou fazer evidente a justificativa das 

escolhas metodológicas permite maior alcance e cientificidade quando favorece os 

questionamentos acerca das condições de sua validade (ENSSLIN; VIANNA, 2008).  

 

 Costa (2014) considera que a delimitação da natureza (ontologia), do conhecimento 

de um fenômeno (epistemologia) e das formas pelas quais se pode estudá-lo (metodologia), 

auxilia o pesquisador na compreensão de que o desenvolvimento de um estudo científico 

precisa se basear em pressupostos teóricos e em definições de questões de pesquisa que 

direcional a investigação. Thiollent (2004) afirma que “metodologia é considerada como o 

modo de conduzir a pesquisa, tomar decisões oportunas, selecionar conceitos, hipóteses, 

técnicas e dados adequados, ao longo de processo de investigação”. 

 

Diante do proposto nesse estudo, as escolhas metodológicas se complementam no que 

tange ao embasamento necessário do tema através da pesquisa bibliográfica, junto à aplicação 

em estudo de caso e elaborando planos de ação. Para tal, a presente pesquisa tem um caráter 

exploratório, descritivo e explicativo. Exploratório, porque buscou-se na bibliografia estudos 

relacionados a logística reversa, mas não foram encontradas publicações relacionadas ao ramo 

de HPPC ao que se propõe a pesquisa; descritivo, porque buscando uma análise global do 

sistema foi necessária a caracterização e agrupamento a partir das fontes de dados e explicativo, 

porque a partir da realidade estudada busca explicações, evidências e possíveis ações para as 

principais causas de retornos de mercado no setor da logística reversa estudado.  

 

3.1  PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

 Sendo o foco da pesquisa a generalização de aspectos estratégicos da logística 

reversa, se fez necessário o aprofundamento desta temática tanto na literatura nacional, como 

internacional, para formar a base teórica geral, a análise principal segundo o problema de 

pesquisa e elaborar o construto operacional.  

  

 Primeiramente, o critério seguido para a identificação de pesquisas relacionadas 

com o tema de estudo envolveu a procura de trabalhos que contivessem a palavra “logística 
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reversa” com o objetivo de achar conceitos, características e práticas comuns e determinar as 

lacunas existentes para delimitar o estudo, determinando o problema que ia ser aprofundado. 

Posteriormente, foram utilizadas palavras chaves mais específicas e relacionadas com o 

problema de pesquisa formulado, entre as que estão: “logística reversa e sistemas de gestão”, 

“logística reversa e medição do desempenho”, “logística reversa e métodos de tomada de 

decisão com múltiplos critérios”, “logística reversa e desempenho empresarial”, além dos temas 

relacionados com “metodologia de pesquisa”.  Estas pesquisas foram realizadas em fontes 

como: Periódicos Capes, UFRGS (teses e dissertações), UFSC (teses e dissertações), UFRJ 

(teses e dissertações), UFMG (teses e dissertações), dentre outras e várias outras listadas na 

bibliografia, além da biblioteca da UFF. Estas pesquisas foram realizadas no período de março-

junho 2017. 

  

 A tabela 4 mostra um resumo dos tipos de ramos da economia nos quais tem 

aparecido a maior quantidade de estudos sobre os hábitos de logística reversa, envolvendo 

algum tipo de canal reverso de acordo com a bibliografia consultada.  

 

Tabela 4: Ramos econômicos com programas de logística reversa.  

Ramos da economia Canal de pós-consumo Canal de pós-venda 

Alimentação X X 

Automobilístico X  

Editorial  X 

Eletrodomésticos X X 

Embalagens descartáveis X  

Farmacêutico  X 

Higiene X  

Informática X X 

Material de construção X  

Metalúrgico X  

Papel X  

Químico X X 

Telefone celular  X 

Fonte: Hernández, 2010. 

  

 Dos ramos listados na tabela 4, surge a motivação para entender as estratégias 

de logística reversa apresentadas no cenário da indústria de higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos, no que tange as decisões e causas relacionadas com a logística reversa de pós-
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venda. A partir de uma revisão da literatura bem estruturada, há um direcionamento mais 

específico para o estudo de caso. 

  

3.2  ESTUDO DE CASO 

 

A metodologia considerada mais apropriada para a pesquisa proposta é o estudo de 

casos, que, como explica Yin (2001), apresenta-se como o método mais adequado quando as 

perguntas básicas são do tipo “como” ou “por quê”, examina-se um fenômeno atual e o 

pesquisador tem baixo controle sobre os eventos, características que estão presentes nesta 

pesquisa. Yin (2001, p.32) define o estudo de caso da seguinte forma: 

 
“Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro do seu contexto de vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. [...] logo, essa primeira 

parte de nossa lógica de planejamento nos ajuda a entender os estudos de caso sem 

deixar de diferenciá-la de outras estratégias de pesquisa que já́ foram discutidas. “ 

 

Ressalta-se também a demanda constante pelo desenvolvimento de novos casos, já que 

os fenômenos descritos nos mesmos se tornam obsoletos de forma ágil, visto que trazem à 

discussão assuntos atuais com uma dependência elevada do ambiente no qual são estabelecidos 

(LEENDERS; ERSKINE, 1999). Além disso, é necessário e enriquecedor que novas teorias, 

áreas de estudo e pontos de vista sejam expostos. Nas diferentes situações, a demanda por um 

estudo de caso tem como principal motivador o anseio de entender fenômenos mais complexos, 

que interagem com outras variáveis. Em suma, o método de pesquisa do estudo de caso 

possibilita uma investigação que preserva as características holísticas e significativas dos 

eventos da vida real, como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e 

administrativos, relações internacionais e desenvolvimento de alguns setores (YIN, 2001).  

 

As etapas necessárias para cumprir os objetivos traçados na pesquisa de campo são: 

seleção das empresas para o levantamento dos dados; coleta dos dados mediante técnicas ou 

instrumentos específicos; análise dos dados em função do método de pesquisa utilizado; 

tratamentos dos dados e validação dos resultados. Estando a empresa selecionada, os próximos 

tópicos estão dedicados a abordar as próximas fases dessa abordagem, sendo definidos os 

métodos de coleta e análise dos dados. De forma simples, a metodologia utilizada para o 

presente estudo pode ser consolidada no fluxograma da figura 3: 

Figura 3: Fluxograma da Metodologia da Pesquisa 
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4 O ESTUDO DE CASO 

 

4.1  A EMPRESA ESTUDADA 

 
A empresa escolhida para o estudo de caso em questão é considerada a maior da 

indústria de beleza no mundo, setor comumente tratado como de Higiene Pessoal, Perfumaria 

e Cosméticos (HPPC). No cenário mundial, a organização conta com cerca de 89 mil 

colaboradores, tendo atividades distribuídas por 140 países. Contando com cerca de 32 marcas 

internacionais, a organização contou com 25,8 bilhões de euros em vendas e 4,54 bilhões de 

euros em lucro operacional no ano de 2016. 

 

No Brasil, onde se localiza a sexta maior subsidiária do grupo, a organização estudada 

comercializa 25 marcas diferentes, contando com cerca de cinco mil colaboradores. Com a 

abertura de sua primeira fábrica no Brasil no ano de 1959, a rede logística da empresa conta, 

atualmente, com três fábricas, um centro de pesquisa e inovação e quatro centros de distribuição 

no país. Duas fábricas, três centros de distribuição e o centro de pesquisa e inovação se 

encontram no Estado do Rio de Janeiro, enquanto a outra fábrica localiza-se em São Paulo e o 

quarto centro de distribuição no Espírito Santo.  

 

A rede logística descrita acima compõe a cadeia de suprimentos da organização no 

Brasil para atingir o nível de serviço desejado. O serviço de distribuição conta com a 

terceirização do serviço de transportes, com empresas diferentes para determinadas regiões. 

Todo o processo desde a elaboração dos códigos de barra, da nacionalização de alguns produtos, 

do monitoramento da qualidade na fábrica e centros de distribuição até a chegada do produto 

no cliente apresenta riscos de não conformidades, que impactam diretamente na rentabilidade 

das operações da companhia. Diante do cenário de redução de custos já citado anteriormente, 

o presente estudo analisa as não conformidades encontradas no pós-venda dos produtos da 

companhia. 

 

4.2  CADEIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA REVERSA 

 
O fluxo de produtos da empresa tem início por duas vias: alguns produtos são 

importados, tendo os processos de nacionalização e etiquetagem realizados na empresa 

terceirizada responsável. Enquanto outros, em maior quantidade, são produzidos nas fábricas 
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no Brasil. Ambos os fluxos encaminham os produtos para os centros de distribuição, onde, com 

diferentes perfis de pedido, o produto segue para clientes de diferentes portes. 

 

Nos centros de distribuição, os produtos são separados em posições para picking 

unitário, bases para caixas fechadas e locais de armazenamento de paletes. Os diferentes 

pedidos são processados de formas distintas a partir dessa disponibilidade, cujo controle e 

ressuprimento são controlados pelo setor de estoque.  

 

Nesse cenário, a equipe de qualidade dos centros de distribuição é responsável por 

garantir a qualidade nos diferentes estágios dos produtos no fluxo logístico, sendo esses: o que 

vêm da fábrica e da importadora, comumente referido como inbound; o que está nas diferentes 

posições anteriormente apresentadas, disponíveis para serem expedidas aos clientes; o que está 

nas caixas de picking unitário, que passam por verificações; e por fim, o que está no stage para 

expedição. Esse controle segue um padrão de não conformidade pré-estabelecido, que é 

utilizado como base para os treinamentos dos operadores do centro de distribuição e também 

dos conferentes das transportadoras terceirizadas. 

 

As últimas etapas do fluxo esperado dos produtos consistem na expedição e na entrega 

do produto ao cliente, sendo esta realizada por diferentes transportadoras terceirizadas. O 

controle com essas prestadoras de serviço se dá através de treinamentos e controles de 

indicadores, revisitando a necessidade de escalar outras transportadoras. 

 

Apesar de as não conformidades físicas que chegam até o cliente se encontrarem no 

fluxo de materiais, é necessário entender também as não conformidades cujas causas estão nos 

desenvolvimentos de produtos e no fluxo de informação. O processo de vendas da empresa em 

questão se dá de duas formas, sendo na primeira o pedido digitado pelo comercial da companhia 

e, na segunda, pelo cliente. Ambos são faturados pela área responsável pelo atendimento de 

operações do cliente, Customer Care, cabendo a essa equipe a análise crítica e validação do 

pedido com o cliente, de forma generalista. 

 

Em termos de fluxo de informação, cabe ao Comercial e ao Customer Care 

estabelecerem uma comunicação efetiva e dinâmica com o objetivo de garantir a atualização 

das informações como endereço, atualização de códigos de produtos para entrada, modificações 

de caixaria dos produtos, entre outros. 
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Buscando padronizar as razões pelos quais os clientes retornam seus produtos ou esses 

não podem ser entregues, houve a criação de uma ferramenta online para registros das 

ocorrências. O esquema da tabela 5 representa de forma simplificada como se dá o fluxo de 

materiais e de informações com seus respectivos modos de falha encontrados desde junho de 

2017. 

 

Tabela 5: Processos e Modos de Falha Propostos 

 

 

As falhas da tabela 5 foram assim definidas através de análises e do histórico para 

todas as divisões de produto da empresa em questão. A partir do entendimento dos modos de 

falha existentes na organização e dos estudos realizados, foi elaborada uma tabela para 

correlacionar os modos de falha com suas causas em seus devidos processos. Com essa tabela 

(Apêndice I) estruturada, pode-se dar início aos cálculos e especificações da FMEA.  

 

A partir das análises e levantamentos de causas e falhas, pode-se envolver os 

conhecedores dos processos estudados para dar início à aplicação da ferramenta FMEA na 

empresa. 
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4.3  APLICAÇÃO DO FMEA 

 

Como anteriormente explicitado, a FMEA é uma ferramenta que, ao buscar resultados 

expressivos e entendíveis para a organização, deve se adaptar à mesma e à realidade do 

ambiente pesquisado. Diante disso, o modelo de classificação proposto foi construído como na 

tabela 6.  

Tabela 6: Tabela De Critérios adaptada 

 

 

Tratando dos critérios abordados, a detecção (primeira coluna) foi assim definida a 

partir das análises dos processos e através de debates com os conhecedores e realizadores dos 

mesmos, que podem definir melhor a capacidade de controle das causas. Já o critério ocorrência 

é definido através do número de vezes que determinada causa aconteceu sobre o número total 

de ocorrências de todas as causas. Essa régua é dinâmica, buscando manter a média de valores 

semelhante à média das outras réguas, visto que ao se aumentar o número de possíveis causas, 

os percentuais se tornam muito baixos e a frequência se torna pouco relevante.  

 

Por fim, o critério relacionado a severidade é bem específico da companhia, visto que 

são estas as soluções encontradas para as entregas que, por algum motivo, ocorrem fora do 

esperado e demandam alguma resolução. Visto que são as de maior impacto financeiro e 

operacional e que geram maior insatisfação, a princípio serão tratadas pela ferramenta FMEA 

os casos de retorno parcial (devolução de parte da nota fiscal de origem), retorno integral 

(devolução de todas as mercadorias da nota fiscal de origem) e a reposição (envio de um produto 

para repor o que foi reclamado pelo cliente). 
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Os critérios aqui apresentados foram assim definidos através de reuniões e debates 

acerca do que efetivamente seria entendido pelos stakeholders do processo, portanto foi 

essencial envolver os mesmos na elaboração da tabela 6. Para esse estudo de caso, a construção 

da tabela teve duração de aproximadamente um mês, contando com ajustes, modificações e se 

buscando apoio de profissionais da qualidade dentro da organização. 

 

Tendo prontos os critérios a serem utilizados na FMEA, é essencial que se entenda os 

dados que serão inseridos na mesma e a acurácia dos mesmos. Os dados de input nesse estudo 

de caso são todas as ordens de retorno criadas dentro da organização, ou seja, toda liberação da 

empresa para que houvesse o retorno de produto para o centro de distribuição da empresa e, 

consequentemente, que o cliente receba o crédito por esse retorno, exceto em algumas 

circunstâncias.  

 

Abordando o processo de análise dessas ordens, o mesmo acontece com frequência 

semanal, garantindo que o ciclo esteja encerrado ao final do mês. Cada ordem de retorno tem 

um histórico de ocorrência avaliado pelo tracker responsável pela conta, cujo motivo é 

posteriormente avaliado pela área de logística reversa da empresa, principalmente quando 

pouca ou nenhuma informação é concedida. É nesse estágio, portanto, que se tem o maior 

desafio na confiabilidade das informações apresentadas acerca de uma ocorrência. Para tal, a 

companhia conta com uma plataforma online para registro desses acontecimentos.  

 

Após a construção das bases necessárias e da análise caso a caso dos ocorridos, há a 

divisão dessas ocorrências em seus respectivos processos, com o objetivo de direcionar melhor 

as tratativas e identificar gaps nos processos e seus controles. Os processos e suas subdivisões 

foram também definidos na construção da FMEA, dialogando com as áreas envolvidas e se 

munindo das experiências obtidas nas análises. A partir desse esforço constante e se utilizando 

dos critérios estabelecidos, pode-se realizar o cálculo dos Números de Prioridade de Risco da 

FMEA. 

 

Diante dos critérios anteriormente expostos e da análise realizada para os meses de 

junho a agosto de 2017, a tabela 7 apresenta os maiores NPRs: 
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Tabela 7: NPR Calculado (Junho a Agosto) 

 

 

Os casos acima destacados são aqueles que apresentam NPR maior que o dobro da 

média de todos os NPRs e são, portanto, aqueles que mais impactam o resultado de retorno e 

demandam tomadas de ação. Essa é a régua inicialmente utilizada, para que, posteriormente, 

com a resolução de algumas falhas, outros casos venham a se tornar de destaque e serem 

solucionados. Visto que modos de falha e suas causas se repetem por conta de diferentes efeitos 

causados, fez-se um resumo (Tabela 8) do anteriormente apresentado com o objetivo de avaliar 

as decisões relacionadas a cada um dos processos da organização.   
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Tabela 8: Maiores ofensores de retorno (Junho a Agosto) 
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5  ANÁLISE DE RESULTADOS E PROPOSTAS DE SOLUÇÃO 

 

Ao se propor soluções dentro da realidade da organização, é necessário se levar em 

consideração seus objetivos estratégicos e limitações da mesma, visto que o sucesso das 

sugestões só poderá ser atingido através do envolvimento dos correspondentes responsáveis de 

cada etapa da cadeia. No que tange aos objetivos da organização estudada e o contexto no qual 

a mesma se insere, há a diretriz clara para a redução dos custos envolvidos na operação, 

principalmente aqueles que são extras à operação, como a logística reversa. 

 

Nesse contexto de retenção de custos em conjunto com a manutenção e melhoria da 

qualidade dos serviços logísticos prestados pela companhia, a organização deu início ao 

investimento em uma cultura de cooperação. A expectativa desse direcionamento, é que toda a 

organização possa buscar melhores resultados através da colaboração e integração entre as suas 

áreas. Em um paralelo com o que propõe o gerenciamento da cadeia de suprimentos, o objetivo 

é que o apoio entre os setores da empresa represente mais que os mesmos atuando 

separadamente para os seus objetivos. 

 

 Nesse ambiente de colaboração e busca pela redução das também chamadas “não 

qualidades”, seja pelo custo ou pela satisfação do cliente em um momento de retenção do 

mercado, é que se tem início a aplicação da ferramenta FMEA na organização. A partir de 

reuniões com as áreas correspondentes aos processos em toda a cadeia estudada, algumas ações 

foram estabelecidas. Essas ações foram separadas nos grupos de correção e contenção, sendo 

as primeiras aquelas que visam corrigir o processo do qual surge a não conformidade, enquanto 

as de contenção, em sua maioria mais viáveis por conta de orçamentos mais restritos, são 

aquelas que visam conter um efeito, usando de ferramentas de controle. Há ainda as ações 

consideradas de embasamento e de conscientização, visto que são levantamentos iniciais que 

podem ser utilizados como material para tomada de ação das outras áreas envolvidas. 

 

A proposta da FMEA é, que a partir da implementação das ações sugeridas, haja 

mudanças nos números de prioridade de risco (NPR) anteriormente calculadas. Portanto, a 

apresentação de cada ação realizada será feita em conjunto com a evolução do Número de 

Prioridade de Risco até o mês de Outubro, avaliando a eficácia das ações, mas apresentando 

também o contexto no qual as mesmas foram tomadas. Inicialmente apresenta-se a tabela com 
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a evolução dos NPRs para as causas de maior impacto anteriormente apresentadas, ressaltando 

que os resultados são acumulados. Portanto, as novas notas dizem respeito ao comportamento 

da organização dos meses de junho a outubro de 2017. Após a apresentação dos resultados, 

estes são comentados com as respectivas ações e cenários. 

 

Um quadro com todas as ações propostas, sejam realizadas ou não, para cada modo de 

falha e suas causas encontra-se no apêndice II, visto que o objetivo dessa seção é avaliar a 

eficácia das ações que foram realmente direcionadas nos últimos meses. Ressalta-se que as 

ações sugeridas são cabíveis de análise e envolvimento das áreas responsáveis, sendo, portanto, 

limitadas para início imediato. 
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Tabela 9: Evolução dos NPRs de junho a outubro 

 

 

Como anteriormente explicitado, serão agora expostas as análises em relação à eficácia 

das ações e comentários, em geral, acerca das principais causas de retorno e seus maiores 

desafios. Os argumentos serão expostos em tópicos de acordo com os processos e os motivos 
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de retorno, sendo inicialmente apresentados aqueles do fluxo de informação (vendas, cadastro, 

alinhamentos) e, posteriormente, aqueles do fluxo de materiais (preparação do pedido, entrega). 

 

5.1 DIGITAÇÃO DO PEDIDO – EQUIPE COMERCIAL 

 
As atividades relacionadas ao time comercial têm papel fundamental no alcance dos 

objetivos da companhia, principalmente no que tange o lucro, mas também na visão do cliente 

e no atendimento ao mesmo. Diante disso, a cultura empresarial tem forte impacto nas ações e 

até mesmo nas não conformidades que podem ser encontradas nessa etapa. Sendo assim, os 

principais desafios que podem ser elencados para essa etapa são a concentração de vendas ao 

fim do mês, quando os descontos são maiores, aumentam-se os esforços de negociação e os 

clientes se abastecem, além do estabelecimento de metas que devem ser batidas por mês. Essa 

forma de organização impacta diretamente na rotina e comportamento dos consultores com suas 

carteiras de cliente, além de impactar nas próximas etapas da cadeia. 

 

5.1.1 Causa: ausência de pedido total ou de quantidades 

 

O cliente devolve parte ou toda a mercadoria recebida alegando não ter feito o pedido 

das mesmas. Nesse caso, entende-se que durante a digitação do pedido, o consultor digitou itens 

a mais ou digitou um pedido que o cliente não havia feito. As ações tomadas inicialmente 

buscaram a conscientização dos profissionais, havendo um resultado melhor no mês de 

setembro, mas voltando para o mesmo resultado no mês seguinte para todos os tipos de retorno. 

 

5.1.2 Causa: pedido em duplicidade 

 

O cliente devolve todo o pedido alegando já ter recebido o mesmo, ou seja, o consultor 

digitou duas vezes um mesmo pedido. Coube, nesse caso, avaliar se o profissional da empresa 

duplicou um mesmo pedido ou se digitou um pedido similar ao não identificar que já havia 

digitado. A nota de risco desses casos teve uma diminuição considerável com os resultados do 

mês de setembro, demonstrando a capacidade humana relacionada a essas não conformidades. 

As ações de conscientização quanto às recorrências foram tomadas, mas entende-se que há um 

tempo para assimilar as informações expostas com os objetivos das divisões de negócio.  
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5.1.3 Causa: outros erros de digitação 

 

Nesses casos, o cliente alega que o que se encontra na nota não está de acordo com o 

solicitado pelo mesmo, sendo comuns casos de digitação de produtos invertidos. Entende-se 

que em períodos de maior fluxo de pedidos, como o fim do mês, há maior dificuldade para 

digitar todas as informações no sistema. As ações de conscientização e apresentação das 

recorrências são o primeiro passo também para essas causas. O mês de setembro apresentou um 

aumento na nota de risco dessa não conformidade, mas a mesma voltou a reduzir no mês de 

outubro. 

 

5.2 VERIFICAÇÃO DO STATUS DO PEDIDO OU DO CLIENTE 

 
Após o pedido ser realizado, há casos em que se identifica que o cliente está 

inadimplente ou que o mesmo cancelou o pedido realizado. No entanto, a carga já foi preparada, 

está seguindo para o cliente ou já chegou até o mesmo. Algumas conferências em relação ao 

pedido e ao cliente devem ser mais dinâmicas, mas as mesmas esbarram em algumas 

dificuldades como o elevado fluxo de trabalho, principalmente ao fim do mês, ou, ainda, no 

fato da empresa ser organizada em divisões de negócio, podendo haver a perda de alguma 

informação acerca do cliente. Por conta também do elevado número de clientes, há a 

possibilidade de não haver atualizações cadastrais na recorrência ideal. 

 

5.2.1 Causa: cancelamento do pedido 

 
Pode haver falha em diversas fases do cancelamento de um pedido, visto que o cliente 

comunica para o time comercial o desejo de cancelar e este deve comunicar à área de Customer 

Care para que o pedido não seja faturado. Passada essa etapa, é importante que Customer Care 

também estabeleça uma comunicação efetiva para o centro de distribuição antes que os mesmos 

deem início à preparação do pedido. Diante disso, entende-se que há o risco de falha na 

comunicação em diversas etapas e, portanto, é necessário se estabelecer um procedimento para 

tal fluxo de informação. 

 

5.3 PREPARAÇÃO DAS CARGAS PELA FÁBRICA 

 
Essa etapa do processo não se relaciona diretamente com o pedido realizado pelos 

clientes, porém tem grande impacto devido ao envio de caixas fechadas para o cliente vindas 
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da fábrica. De forma mais direta, o centro de distribuição recebe caixas vindas da fábrica e as 

expede sem abrir em pedidos que fecham uma caixa, portanto não há verificação das condições 

do produto dentro da caixa. 

 

5.3.1 Causa: fragilidade da caixa de coloração e embalagem de promoções 

 
Alguns produtos possuem embalagens mais frágeis, o que torna de maior o risco seu 

dano até mesmo sem a manipulação das cargas, apenas na movimentação das caixas. As caixas 

de coloração e as embalagens promocionais, como exemplo quando se vende shampoo e 

condicionador juntos, são exemplos desses casos. Essas estruturas vêm direto da fábrica, assim 

como está no escopo da mesma encontrar formas de fortalecer essas embalagens a fim de evitar 

avarias sendo entregues aos clientes. Há um histórico recorrente de fortalecimento de 

embalagens e novos projetos para frente, com os quais se espera alguma diminuição do Número 

de Prioridade de Risco. 

 
5.4 PREPARAÇÃO DO PEDIDO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

 
Anterior à preparação de um pedido específico para um cliente, há o recebimento das 

cargas vindas da fábrica e o abastecimento das posições do centro de distribuição, que são as 

posições de pallet, de picking de caixas e as posições para picking de unidades. Pelo elevado 

número de SKUs na preparação e também de lotes, entende-se que há a limitação para alguns 

controles e modificações nas atividades do local. 

 

A etapa de preparação do pedido ocorre não só como uma etapa de “compra” do pedido 

ao redor do CD, mas também como uma avaliação dos produtos que estão sendo coletados, 

avaliando suas condições para venda de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos pela 

empresa. Deve ser entendido que há um desafio na compreensão do que é um produto em 

condições de venda para os diferentes clientes em todo o Brasil.  

 

5.4.1 Causa: avaria na preparação do pedido 

 
Nesses casos, o cliente alega que um ou mais itens estão avariados dentro de uma caixa 

que foi preparada pelo centro de distribuição, o que implica que houve algum dano durante o 

preparo ou o preenchimento da caixa não garantiu que os produtos não se movimentassem 

dentro da mesma. Os números de prioridade de risco sofrem uma queda gradual, demonstrando 
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maturidade do processo. Das ações realizadas para tal, uma pode ser entendida como direta e 

uma indireta. A direta pode ser assim chamada, visto que foram elaboradas forças tarefas nos 

momentos de alto volume de expedição para identificar possíveis casos de avaria, o que 

funcionou como uma blindagem de casos. Já a indireta será explicada no tópico a seguir, visto 

que a automatização de algumas etapas do processo pode contribuir para que a atenção seja 

destinada a outros fatores, como a avaliação da qualidade dos produtos. 

 

5.4.2 Causa: inversão na preparação do pedido 

A inversão se caracteriza pela ressalva do cliente de que na nota fiscal encontra-se um 

determinado produto, mas o recebido é outro produto ou volume. A inversão de item é comum 

no processo de picking unitário, visto que ao montar uma caixa, pode pegar um produto similar 

de uma base próxima ou haver um erro no abastecimento de alguma base. Já a inversão de 

volumes ocorre quando se seleciona uma caixa fechada de outro produto que não o pedido, 

sendo comum com a proximidade de bases e numerações similares.  

 

Para o caso de inversão de item, foi implementada uma tecnologia no picking unitário 

de outras divisões de negócio da organização. Essa tecnologia consiste no posicionamento de 

balanças em um pequeno veículo similar a carrinho de compras, com o qual o operador circula 

para fazer a seleção das unidades. Essa balança, sincronizada com um cadastro de pesagem, faz 

a validação do que foi colocado na caixa com o que era para ser colocado. Além disso, o sistema 

identifica as posições do que deve ser coletado e roteiriza o caminho mais curto para as 

“compras”. Essa implementação teve um impacto positivo nos casos de inversão de itens, que 

pode ser notado com a diminuição do NPR. 

 

Já para os casos de inversão de volume, há também uma melhoria de resultado, que 

tem também como principal esforço a força da tarefa na semana de alto volume de expedição. 

Há concentração de esforços para identificar se há etiquetagens indevidas nos volumes e, 

complementando ainda o esforço, identificar se nos casos de inversão identificados, haviam 

bases abastecidas erroneamente. 

 

5.5 ENTREGA DO PEDIDO 

 
Um grande desafio da etapa de entrega de pedido é que a mesma é realizada por 

diferentes empresas de transportes terceirizadas, sendo necessário maior esforço para entender 
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suas operações, além das limitações que podem haver para implementações de melhorias. As 

não conformidades que ocorrem no processo de entrega podem ir desde a falta de alinhamento 

de especificações de qualidade com a organização estudada até falhas operacionais das 

transportadoras, sendo necessários estudos mais aprofundados das falhas. 

 

5.5.1 Causa: avaria na entrega 

 

O cliente alega que os volumes entregues se encontram avariados, portanto não deseja 

recebê-los, resultando no retorno de uma ou mais caixas. Essa avaria da caixa pode ter 

acontecido pelo mau posicionamento do caminhão ou pela manipulação das cargas. 

Atualmente, não há ações em andamento para a correção desses procedimentos, mas há uma 

ação mapeada internamente para o próximo ano, que é fortalecimento das caixas da 

organização, evitando eventuais avarias. Diante disso, nota-se a manutenção do número de 

prioridade de risco, com um pequeno aumento no último mês. 

 

5.5.2 Causa: divergência de quantidade na entrega 

 
A divergência de quantidade na entrega é caracterizada pela falta ou sobra de algum 

volume ao chegar no cliente. A falta de volume tem como causa o extravio de uma carga, que 

pode ser posteriormente encontrada pela transportadora, mas, no momento da entrega, estava 

ausente. Não há ainda ações mapeadas para essa não conformidade, mas está sendo realizado 

um estudo junto a uma das transportadoras para a implementação de novas etiquetas que 

auxiliem no controle das cargas a serem entregues. 

 

5.5.3 Causa: sinistro de cargas 

 
O sinistro é considerado um retorno, visto que o cliente não recebeu o seu pedido como 

desejado e deve ser ressarcido do valor pago. Entende-se, no entanto, que há uma alta 

dependência de fatores externos como a violência, segurança das estradas, entre outros. 

Atualmente, algumas ações realizadas são evitar a expedição em horários considerados de 

maior risco, como na madrugada.  
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5.6 RECEBIMENTO DO PEDIDO 

 
Essa etapa do processo é entendida como o momento no qual o cliente recebe a 

mercadoria, faz a conferência e inicia o processo de entrada no seu armazém. Nesse momento, 

podem ser identificadas as não conformidades nos volumes ou no pedido, como anteriormente 

citado, mas pode haver também divergências no sistema do cliente, na sua política de 

recebimento ou em sua programação que impossibilitem a entrada dos produtos. Essa 

divergência está associada à falha em algum alinhamento no início do processo, ou seja, no 

momento em que é feito o pedido pela equipe de compras do cliente, precisa ser entendido se 

o seu armazém também se programou e preparou para o recebimento. 

 

5.6.1 Causa: divergência de informação no sistema do cliente 

 

Essa não conformidade se caracteriza pela impossibilidade do cliente de dar entrada 

no produto, visto que seu sistema não está em conformidade com o solicitado. Há diversas 

causas possíveis para tal, podendo ir de cadastro para recebimento em caixarias diferentes das 

enviadas até cadastro de preços diferentes por falta de atualização. Nesses casos, é 

responsabilidade de Customer Care e do time Comercial entenderem junto ao cliente as 

divergências e garantir os ajustes em seu sistema. Não há ações mapeadas, além das comuns de 

rotina, para esses casos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1  ADERÊNCIA AOS OBJETIVOS E RESULTADOS 

 

O presente estudo teve como principal motivação uma compreensão mais integrada 

acerca das causas de retornos de mercado, posicionando as mesmas em um cenário de estudo 

desde o contexto econômico atual até as particularidades das áreas de dentro da organização. 

Esse raciocínio foi de suma importância para entender comportamentos, limitações, desafios e, 

principalmente, oportunidades.  

 

Esse trabalho consistiu em uma contextualização de contribuição para um olhar mais 

macro dos desafios encontrados no dia a dia, além de uma pesquisa bibliográfica direcionada a 

buscar o diálogo entre temas que se complementam para o entendimento do todo. Fez-se, então, 

um paralelo desde o estabelecimento da estratégia organizacional até a utilização de uma 

ferramenta da qualidade para que se alcançasse o objetivo do estudo. 

 

A partir desse embasamento, foi possível aprofundar a pesquisa em relação à realidade 

da organização, identificar as principais causas de chegada de não conformidades ao cliente e, 

ao propor soluções para as mesmas, discorrer também sobre as limitações e características da 

organização que têm impacto nesses retornos. Entende-se aqui que as decisões da organização 

possuem influência direta nos resultados obtidos, seja em fatores macro, como o 

estabelecimento de metas de venda e a resposta ao comportamento do mercado de concentrar 

suas compras ao final do mês, ou em fatores micro, como as áreas, que sobrecarregadas, 

atribuem foco em determinados resultados e funções e não conseguem depositar atenção em 

pontos fundamentais para a satisfação do cliente. No que tange a satisfação do cliente, há a 

demanda para que as diferentes áreas entendam a ideia da empresa de customer centricity, ou 

seja, a satisfação e o atendimento ao cliente como foco, em um contexto no qual será necessária 

a cooperação e bom relacionamento com o cliente para que as decisões sejam rentáveis para a 

organização. 

 

No cenário apresentado, cabe ressaltar o movimento da organização para ganhar em 

seu serviço e em seus custos ao se dar início a uma estratégia de mudança de dentro para fora 

da organização, investindo em uma cultura de cooperação e de transparência. No entanto, é 

necessário entender que essa movimentação ainda esbarra em limitações, principalmente dos 
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desdobramentos de objetivos das áreas e gerências. Sendo o objetivo da empresa a cooperação, 

mas não havendo lideranças que deem espaço para que seus colaboradores apresentem 

dificuldades ou dialoguem sobre as metas que foram desdobradas até os mesmos, entre outros 

desafios, há a clara dificuldade de se estabelecer a cultura proposta. Em um ambiente no qual a 

colaboração não seja efetivamente instalada, há a possibilidade de haver movimentos para 

maior colaboração, mas sempre haverá como entrave os momentos nos quais, com a sobrecarga 

ou com oposições, se dará atenção apenas para o que beneficia as próprias metas e objetivos.  

 

Diante do exposto anteriormente, é necessário que as lideranças entendam seus 

desafios e consigam conciliar metas e objetivos, de forma que sejam desdobradas para seus 

colaboradores atividades e metas complementares e não dicotômicas. Dessa forma, entendendo 

também o desafio por conta do tamanho da organização estudada, das diferentes áreas com suas 

diferentes culturas e estruturas, entende-se como necessário que se instale efetivamente a 

cultura de colaboração dentro da empresa para garantir a qualidade em toda a cadeia.  

 

Direcionando o trabalho, foram expostas questões essenciais para o cumprimento do 

objetivo, que foram avaliadas ao longo do estudo e serão respondidas a seguir junto às demais 

conclusões. 

 

Existe uma integração efetiva entre os departamentos envolvidos na cadeia de 

logística reversa? Existem indicadores de desempenho referentes a retornos utilizados pelos 

diferentes atores envolvidos na cadeia de logística reversa? 

 

Partindo da análise apresentada anteriormente, é válido compreender que há uma 

demanda pela integração e comunicação mais efetiva entre os departamentos envolvidos na 

geração de retornos, buscando o entendimento do que cabe a cada um deles e a criação de 

procedimentos para os processos nos quais há maior falha, o que é um desafio no que tange a 

cultura da empresa. Essa integração já acontece de forma mais fluida para as áreas que tem 

indicadores ou impactos relacionados aos retornos, tendo como principais áreas a Qualidade 

dos centros de distribuição e Customer Care, visto que ambos possuem o índice de retornos em 

suas metas. Outras áreas apresentam mais oportunidade de ganho nessa integração, mas 

também tem indicadores relacionados, sendo estas a área de Transportes, com o indicador de 

não entrega, e a área Comercial, que tem os retornos abatidos do seu valor de venda.  
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Há ações coordenadas pelos departamentos envolvidos para redução dos retornos 

causados pelos mesmos? 

 

No entanto, mais importante que os indicadores, é que existam ações coordenadas com 

essas áreas para a diminuição dos retornos e, nesse sentido, é ideal que a FMEA ganhe ainda 

mais espaço e contribuição da organização. Assim como citado anteriormente, as áreas de 

Qualidade e Customer Care ainda são as que possuem mais frente com a ferramenta e as quais 

possuem mais esforços coordenados para a redução de retornos, mas há o desafio de envolver 

todas as áreas nessa geração de novas ações.  

 

Quais os principais motivos determinantes para o retorno dos produtos? Quais as 

soluções para o aumento da eficácia da cadeia logística reversa? 

 

O envolvimento das outras áreas se torna ainda mais necessário principalmente quando 

se entende, através do estudo com a FMEA, que as principais causas de retorno estão presentes, 

além de em outros processos, no de digitação do pedido pela equipe comercial e no de entrega 

dos produtos pelas transportadoras a partir do centro de distribuição. Nesse sentido, é essencial 

o envolvimento desses dois grupos de players na tomada de ações para a redução dos retornos, 

visto que são responsáveis por motivos que figuram entre as principais causas de retorno: 

digitação de pedidos ou itens não solicitados pelo cliente, pedidos cancelados pelo cliente, 

duplicidade de pedidos, sendo esses pelo primeiro player; avarias de carga durante o processo 

de entrega e movimentações nos centros de distribuição das transportadoras, divergências de 

quantidade também durante esse processo, sendo esses gerados pelas transportadoras. 

 

Para os outros motivos, causados por processos na fábrica e no centro de distribuição, 

notam-se ações mais claras e eficazes, portanto, há a demanda por manutenção dessas ações e 

por colocar em práticas algumas novas propostas, que possam também impactar positivamente 

as outras causas de retorno, como o fortalecimento de caixas.  

 

Diante disso, as propostas para aumento da eficácia da cadeia logística, não só no que 

tange a diminuição do índice de retornos, são a colaboração entre os departamentos e a criação 

de procedimentos e controle de ações que permitam a esses incluir nas atividades de rotina 

esforços para a uma maior qualidade logística, contribuindo para os objetivos da organização. 
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6.2  PROPOSTAS DE APROFUNDAMENTO E TRABALHOS FUTUROS 

 

Apesar dos objetivos alcançados com o estudo, entende-se que houve limitações de 

tempo e outros fatores, que podem ser complementados através de novos estudos e 

levantamentos dentro e fora da organização estudada. De início, pode ser enriquecedor buscar 

os perfis e causas de retorno de outras organizações, buscando estabelecer correlações entre as 

mesmas e suas estratégias e culturas organizacionais.  

 

Trazendo as propostas para a realidade da organização em questão, há diversas 

oportunidades de aprofundamento nas principais causas de retorno, principalmente nas áreas 

de maior impacto citadas. É necessário entender mais sobre a rotina dessas áreas, como as 

mesmas se organizam e buscar, tanto com as pessoas que trabalham na área ou através de 

práticas de benchmarking, mecanismos para a garantia da entrega da qualidade para o cliente e 

que não haja conflitos na comunicação com o mesmo. 

 

No que tange as transportadoras, sugere-se realizar um novo estudo, fazendo o 

levantamento das especificações de cada uma e como estas se relacionam com as diretrizes 

dadas pela empresa estudada. Dessa forma, é possível buscar as melhores práticas, além de 

entender melhor as limitações de cada uma dessas para a implementação de novas tecnologias 

ou metodologias. A partir disso, pretende-se obter o que as empresas contratadas têm de melhor 

a oferecer e garantir que o haja qualidade logística no serviço prestado até chegar ao cliente. 

 

Contrapondo-se ao serviço das transportadoras, que não são internos à empresa, há o 

desafio de alinhamento dos esforços comerciais com a gestão da cadeia de suprimentos da 

organização. Nesse sentido, além de entender como é a dinâmica comercial, a rotina dos 

mesmos, os objetivos da área, é interessante também entender os gaps de entendimento da 

cadeia e do impacto destes na mesma eventuais treinamentos e projetos conjuntos de melhorias. 

 

Por fim, não foi possível envolver mais áreas e dar maior visibilidade da FMEA para 

mais áreas da empresa, sendo esse um ganho importante para a proposta que a ferramenta traz: 

ser viva, dinâmica e de constante colaboração. Esse é, portanto, um esforço que espera ter 

continuidade dentro da organização e possa também atingir outras empresas. Propõe-se então 
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estudos de práticas eficientes para buscar o envolvimento de diversas áreas da empresa em 

projetos de melhoria de toda a cadeia. 
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