
 

 

 

 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

ANÁLISE DO PROCESSO DE  

LOGÍSTICA REVERSA: ESTUDO DE CASO  

DA DEVOLUÇÃO EM UM CENTRO  

DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS 

 

CAMILLA ZAMBROTTI TOMAZ  

ORIENTADORA: FERNANDA ABIZETHE DE 

CARVALHO DUIM 

CO-ORIENTADOR: GILSON BRITO 

 ALVES LIMA 

 

 

 

  

Niterói 

2021 

 

JULHO / 2015 



CAMILLA ZAMBROTTI TOMAZ 

 

 

 

ANÁLISE DO PROCESSO DE LOGÍSTICA REVERSA: ESTUDO DE CASO DA 

DEVOLUÇÃO EM UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADORA: FERNANDA ABIZETHE DE CARVALHO DUIM 

CO-ORIENTADOR: GILSON BRITO ALVES LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2021 

  

Projeto Final apresentado ao curso de 

graduação em Engenharia de Produção da 

Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial para aquisição do Grau de 

Engenheiro de Produção. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha catalográfica automática - SDC/BEE Gerada com 

informações fornecidas pelo autor 

Bibliotecário responsável: Debora do Nascimento - CRB7/6368 

 

T655a Tomaz, Camilla Zambrotti 
ANÁLISE DO PROCESSO DE LOGÍSTICA REVERSA: ESTUDO DE CASO 

DA DEVOLUÇÃO EM UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS / 

Camilla Zambrotti Tomaz ; Fernanda Abizethe de Carvalho Duim, 

orientadora ; Gilson Brito Alves Lima, coorientador. Niterói, 

2021. 

80 f. : il. 
 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia 

de Produção)-Universidade Federal Fluminense, Escola de 

Engenharia, Niterói, 2021. 

 

1. Logística. 2. Logística Reversa. 3. Devolução. 4. 

Distribuição de Bebidas. 5. Produção intelectual. I. Duim, 

Fernanda Abizethe de Carvalho, orientadora. II. Lima, Gilson 

Brito Alves, coorientador. III. Universidade Federal 

Fluminense. Escola de Engenharia. IV. Título. 

CDD - 



 

  



 

 

RESUMO 

O processo de globalização traz um maior dinamismo e uma forte concorrência 

para o mercado, com maior interdependência entre economias e queda das barreiras 

alfandegárias. Nesse sentido, a logística reversa é um ramo da logística que vem 

ganhando destaque nos últimos anos como diferencial competitivo para que as 

organizações se tornem mais eficientes e enxutas, reduzindo custos e aumentando a 

confiança de seus clientes. O objetivo deste estudo é analisar os dados de um centro 

de distribuição de bebidas e o seu processo de entrega e devolução. Para tal, com a 

intenção de reduzir o número de retornos, a metodologia utilizada baseou-se na 

utilização de ferramentas que permitissem tratamento e priorização dos problemas, 

como Pareto e Matriz GUT, que permitissem o entendimento dos processos, como 

Fluxogramas e que também possibilitasse o gerenciamento do risco, como diagrama 

de Bow-Tie. Como resultado, foi identificado que os principais motivos geradores da 

devolução de produtos são: Tempo Insuficiente, PDV Fechado, Endereço Não 

Encontrado e Sem Vasilhame. Para prevenir e mitigar esses fatores, foram 

apresentadas ações a serem endereçadas junto à área de logística do centro de 

distribuição.  

Palavras chaves: Logística, Logística Reversa, Devolução, Distribuição de 

Bebidas  



ABSTRACT 

The globalization process brings greater dynamism and strong competition to 

the market, with greater interdependence between economies and the lowering of 

customs barriers. In that sense, reverse logistics is an area of logistics that has been 

gaining more importance in recent years as a competitive differential for organizations 

to become more efficient and lean, reducing costs and increasing the trust of their 

customers. The objective of this study is to analyze data from a beverage distribution 

center and its delivery and return processes. To that end, in order to reduce the number 

of returns, the methodology used was based on the application of tools that allow the 

treatment and prioritization of problems, such as Pareto and GUT Matrix, that allow the 

understanding of processes, such as Flowcharts and that also enables risk 

management, such as the Bow-Tie diagram. As a result, the main reasons identified 

for the returning products are: insufficient time, POC closed, address not found and no 

holder. To prevent and mitigate these factors, actions were presented to be addressed 

with the distribution center's logistics area. 

 

Keywords: Logistics, Reverse Logistics, Returns, Beverage Distribution 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O processo de globalização, de acordo com Viana (2002), traz um maior 

dinamismo para o mercado, com maior interdependência das economias e queda das 

barreiras alfandegárias. Nessa perspectiva, tornam-se presentes a busca por novos 

modelos de negócio, a concorrência forte e a preocupação com a experiência e 

satisfação dos clientes. Segundo Barbosa (2017), a acirrada concorrência que 

permeia o mercado fez com que as empresas precisassem buscar e executar 

estratégias e ferramentas que pudessem ser utilizadas como diferencial competitivo 

para se tornarem mais eficientes e enxutas. Com isso, é notável que áreas antes 

esquecidas ou que não possuíam muito valor dentro das organizações, como a 

logística, agora fazem parte do plano estratégico das empresas.  

A logística empresarial inclui todas as atividades de movimentação de produtos 

e transferência de informações, mas para que seja bem gerenciada, deve ser 

entendida e trabalhada como um sistema. Ou seja, como um conjunto de 

componentes relacionados e que trabalham coordenados para atingir um objetivo em 

comum. Além disso, a logística empresarial nasceu da importância e da necessidade 

das empresas em reduzir custos e  de atender às necessidades dos clientes (COELIS, 

2017).  

Segundo Barbosa (2017), a logística reversa (LR), área que trata do fluxo 

físico de produtos desde o ponto de consumo até o local de origem, se apresenta 

como uma subárea da logística cada vez mais empregada por organizações como 

alternativa que aumenta a competitividade no mercado. Através da conquista de 

benefícios, como o controle operacional de suas atividades e a diferenciação de 

serviços, agregam valor e atendem às necessidades dos consumidores com 

preocupações específicas. Para Leite (2017), a LR tem o crescimento fomentado 

principalmente pelas questões ambientais de pós-consumo, relacionando-se com 

problemas como os de descarte de embalagens e produtos e a recuperação deles. 

Além da vertente do pós-consumo, a LR atua também no pós-venda, 

principalmente nos processos pós distribuição. Uma gestão bem estruturada pode 

oferecer benefícios como: melhorar a satisfação e a retenção de clientes, agregar 
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valor ao produto, contribuir para a rentabilidade e, ainda, proporcionar vantagem 

competitiva à empresa ao prover informações relevantes como a identificação de 

padrões de defeitos e aceitação do produto por parte dos consumidores 

(DAUGHERTY et al., 2002; KOTLER, 2000). Nesse sentido, a LR se apresenta com 

capacidade de tornar uma empresa relevante dentro de mercados competitivos e de 

trazer retornos que vão desde a redução de custos até a melhora no nível de serviço. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Segundo Porter e Stern (2001), o ambiente empresarial, que se encontra mais 

competitivo e complexo, faz com que seja necessária a utilização de estratégias, por 

parte das empresas, que corroborem para o bom desempenho do negócio.  

Para Barbosa (2017), a implementação e otimização do fluxo de logística reversa nas 

empresas é imprescindível para assegurar um bom gerenciamento e trazer benefícios 

estratégicos. Entre esses benefícios, destacam-se: redução de custos obtida através 

de reaproveitamento de materiais e da reciclagem, diferenciação do serviço 

agregando valor e fidelizando clientes e forte estratégia de marketing sustentável.  

De acordo com Silva (2017), um negócio que não possui transparência e 

processos padronizados para garantir o suporte e a fluidez das atividades de entrega 

e devolução possui dificuldades em enxergar seus gaps. Dessa forma, a pouca 

atenção às atividades ligadas ao fluxo reverso potencializa o surgimento de problemas 

ou baixa performance em atividades como: qualidade da produção, distribuição de 

produtos, treinamento de funcionários e no tratamento de mercadorias retornadas. 

Com essas lacunas sustentadas, impactos negativos são gerados nas esferas 

financeiras e de relacionamento com o cliente.  

Essa questão merece atenção, pois o processo reverso de logística tem ligação 

direta com custos em desfavor às receitas, uma vez que o retorno de produtos eleva 

os gastos de frete e gera retrabalhos com processos, como os de readequação de 

embalagens e reincorporação ao estoque, por exemplo. O custo com a pós-venda no 

país chega a equivaler cerca de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), e, nos vários 

setores do mercado brasileiro, as devoluções têm marcas expressivas de 5% a 10%, 

correspondendo a uma movimentação de R$ 16 bilhões anuais (GUARNIERI, 2011). 
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Tendo em vista as lacunas que podem surgir com a não aplicação ou com o 

mau gerenciamento dos fluxos reversos, juntamente com os benefícios potenciais da 

LR, serão explorados no presente trabalho problemas ligados ao retorno de 

mercadorias. 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo do trabalho é identificar os principais motivos que geram retorno de 

produtos em um centro de distribuição de bebidas e oferecer melhorias através da 

análise do processo de devolução, a fim de diminuir o número de devoluções, 

reprocessamentos logísticos e melhorar o nível de serviço.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Após a definição do objetivo geral, delimita-se os seguintes objetivos 

secundários:  

• Realizar revisão da literatura sobre conceitos e procedimentos de 

logística reversa. 

• Entender o funcionamento do processo logístico que compreende a 

entrega e a devolução do CD. 

• Levantar os principais motivos responsáveis pelo retorno de produtos no 

CD. 

• Criar planos de ação para melhorar o desempenho do processo, 

minimizando custos e melhorando o nível de serviço. 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

Com o intuito de atingir os objetivos anteriormente estabelecidos, levanta-se 

por ora algumas questões que serão respondidas ao longo deste trabalho: 

Questão 1: Quais são os principais motivos geradores da devolução de 

produtos no centro de distribuição de bebidas da empresa X? 

Questão 2: Como é possível prevenir a ocorrência desses motivos? 
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Questão 3: Nos casos em que a prevenção for insuficiente, o que pode ser 

feito para reduzir o impacto da devolução na operação? 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O presente estudo tem como objetivo analisar as devoluções de produtos de 

um centro de distribuição de bebidas. O processo das devoluções ocorre no momento 

da entrega dos produtos e são posteriormente lançadas no sistema da empresa no 

retorno da rota, de acordo com motivos já existentes e pré-determinados. Sendo 

assim, a delimitação do estudo se dá pela ótica da empresa, durante o processo de 

entrega, no que tange aos motivos justificados dos produtos retornados e com base 

nos dados referentes ao ano de 2020. 

 

1.6 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

Com a globalização alinhada às revoluções tecnológicas, os consumidores 

estão cada vez mais em busca de novos produtos e serviços adaptáveis às suas 

demandas, assim como, cobra-se mais pelo posicionamento como organização.  

Sob esta ótica a LR se apresenta como relevante, devido ao seu potencial de 

alavancar as empresas com redução de custos, maior controle operacional e melhora 

no nível de serviço. Nesse contexto, é indispensável estar atento aos anseios dos 

clientes e tentar antever suas necessidades, assim como os possíveis ruídos e erros 

existentes nos serviços ou produtos oferecidos pelas empresas, uma vez que o 

atendimento ao cliente não se conclui após a venda realizada (ROSA, 2004). 

O presente trabalho mostra-se pertinente por apresentar possíveis práticas que 

possibilitam às empresas do ramo a caminhar para um cenário favorável ao mercado 

e aos consumidores. O estudo de caso é de uma empresa real, atuante de mercado 

competitivo, que precisa  melhorar o nível de serviço e reduzir custos. 

A análise e as tratativas dos motivos de devolução de produtos são necessárias para 

que as empresas possam entender os reais motivos das ocorrências, obtendo, ao 

final, menores gastos, menor índice de retrabalhos, menor impacto ambiental e, dessa 

forma, possa oferecer melhor serviço aos seus clientes.   
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Ademais, estudos e pesquisas sobre a LR é um tema que ainda possui grande 

potencial de aprofundamento, principalmente no que tange ao pós-venda, fazendo 

deste estudo um possível referencial teórico para futuros trabalhos acadêmicos. 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

O presente trabalho será estruturado em cinco capítulos, incluindo as seguintes 

informações:  

O primeiro capítulo traz a introdução do problema e do contexto em que está 

inserido, além dos objetivos, delimitações do estudo e a sua importância.  

O segundo capítulo aborda a fundamentação teórica do trabalho, trazendo um 

aprofundamento dos conceitos de logística empresarial, logística reversa, LR de pós-

consumo e de pós-venda e o cenário de retornos e devoluções. 

O terceiro capítulo trata da metodologia utilizada neste estudo com foco nos 

objetivos anteriormente definidos. Tendo-se recorrido ao entendimento do processo 

de distribuição, ao levantamento de dados e à posterior análise com aplicação de 

ferramentas. 

O quarto capítulo contempla o estudo de caso, informando os dados coletados, 

a identificação dos processos e análises realizadas e as propostas de melhoria. 

Por fim, no quinto capítulo, são apresentadas as considerações finais do estudo 

e sugestões de aprofundamento da pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo, são explorados os temas de logística empresarial, logística 

reversa, fluxos de pós-consumo e pós-venda e o cenário de retornos e devoluções, a 

fim de fornecer o embasamento teórico necessário para viabilizar o desenvolvimento 

da pesquisa. 

 

2.1 LOGÍSTICA 

 

2.1.1 A logística empresarial 

De acordo com Leite (2017), a logística pode ser definida como uma atividade 

que busca disponibilizar bens ou serviços nos locais, no tempo, na qualidade e 

quantidade que são necessários aos seus consumidores. Dentro desse cenário, evolui 

de uma área de apenas armazenamento e estocagem de materiais para uma área 

estratégica dentro das empresas que contribui diretamente para a competitividade 

empresarial.  

Ballou (2005) afirma que:  

“A logística empresarial estuda como a administração pode prover melhor 
nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e 
consumidores, através de planejamento, organização e controle efetivos para 
as atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de 
produtos”. 

 

A logística pode ser enquadrada como uma área de conhecimento que evolui 

de forma rápida, além de ser um elemento diferenciador que proporciona vantagem 

competitiva, e desencadeou o surgimento do conceito de gerenciamento da cadeia de 

suprimentos e, em consequência, o conceito de logística empresarial (FLEURY, 

2000). O propósito é garantir a disponibilidade de produtos e materiais nos pontos de 

venda e consumo com máxima qualidade, eficiência e rapidez, apresentando custos 

previsíveis e controlados, ao passo que também promove o máximo de retorno à 

empresa (SILVA et al., 2016). 

Segundo Bertaglia (2017), a logística é definida como responsável pelo controle 

da cadeia de abastecimento, caracterizando-se como o conjunto de processos 

necessários para obter-se materiais, agregar valor aos mesmos e, por fim, 
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disponibilizar produtos nos locais e datas que os consumidores desejam.   

Também visa eliminar custos desnecessários e perdas de tempo do processo, 

configurando uma redução contínua do custo exigida pelo mercado competitivo e uma 

otimização de recursos e processos a fim de trazer maior valor aos produtos e serviços 

oferecidos aos clientes (CARMONA, 2017). 

A logística está atrelada à capacidade que uma empresa possui de oferecer 

aos seus clientes um produto ou serviço com menor custo possível ao mesmo tempo 

em que é competitivamente superior. Uma empresa que opta por ter vantagem 

competitiva em logística precisa destacar-se de seus concorrentes em todos os níveis. 

Para que isso seja possível, deve ser incorporada aos objetivos básicos da empresa, 

constituindo uma estratégia central (BOWERSOX E CLOSS, 2001). 

Para Novaes (2021) a logística desempenha papel de agregar valores, como 

os de lugar, de qualidade, de tempo e de informação, à cadeia produtiva e ao 

consumidor. O valor de lugar se resume ao processo de transporte e posterior 

alocação no lugar desejado pelo consumidor. O valor de qualidade se resume a 

entrega do produto correto, no tempo e na hora certa, estando em condições perfeitas. 

O valor de tempo refere-se ao cumprimento de prazos estipulados, garantindo assim 

a disponibilidade do serviço ou produto para consumo. O valor de informação refere-

se à capacidade de localizar o produto durante o seu transporte, bem como ter o 

acompanhamento de status durante o seu processo de fabricação. Na Figura 1, é 

possível visualizar e compreender os elementos básicos que compõe a logística. 
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Fonte: Adaptado de Novaes (2021, p.103) 
 

2.2 LOGÍSTICA REVERSA 

Os primeiros estudos feitos acerca da logística reversa ocorreram na década 

de 80. O principal foco na época era o retorno de produtos para reciclagem através 

de canais de distribuição reversos. Conforme hábitos empresariais mais recentes no 

Brasil, como o aumento dos volumes em transações comerciais, a propagação das 

principais ideias e o melhor entendimento sobre questões ligadas à logística reversa 

e oportunidades empresariais, o país vem avançando na temática. Apesar do 

crescimento e da evolução de sua definição nas últimas décadas, no Brasil, ainda há 

pouco entendimento sobre os processos e valores envolvidos no assunto (LEITE, 

2017). 

Para Oliveira et al. (2018) a LR compreende o gerenciamento e o descarte de 

resíduos sólidos, do regresso do produto enviado pelo consumidor até o início na 

cadeia de suprimentos. Durante muito tempo esse processo foi considerado não 

relevante e visto com certo preconceito pelas empresas, uma vez que associavam o 

processo a uma função restritamente ambiental sem caráter financeiro benéfico. Esse 

pensamento é confrontado por Leite (2017), ao afirmar que o processo de LR tem 

Figura 1– Elementos básicos da Logística 
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potencial de agregar diversos valores, como valor econômico, logístico, legal, 

ecológico, de imagem corporativa, dentre outros. 

Uma empresa que gerencia bem a sua logística reversa pode, segundo Pereira 

et al. (2018), obter menores custos em suas operações através da reintrodução de 

produtos e subprodutos na cadeia produtiva, fazendo com que a necessidade de 

aquisição de matéria-prima no mercado tradicional seja cada vez menor. Um fator de 

grande importância para o sucesso e o ganho operacional nesse processo é a 

necessidade de uma maior integração entre a organização, seus fornecedores e seus 

clientes.  

Para Moura (2006), os fluxos reversos vão além do cliente final, desempenham 

o papel de fechamento de ciclo, em que os produtos retornados, ou uma fração deles, 

iniciam um novo ciclo de vida. Ainda segundo o autor, a imagem de uma empresa é 

considerada diferenciada pela ótica de seus clientes quando se tem uma política 

liberal de aceitação de retorno de produtos e eficiência nos processos reversos.  

Nesse sentido, a LR exerce papel importante nas estratégias empresariais. Empresas 

modernas fazem o uso para ganhar competitividade, recuperar valor econômico de 

produtos, seguir legislações, garantir boa imagem corporativa e fidelizar clientes 

(LEITE, 2017). 

Para Agrawal, Singh e Murtaza (2015, apud Vergara et al., 2019), a logística 

reversa está relacionada ao fluxo de materiais devolvidos por algum motivo e pode 

variar entre: devoluções de clientes, recalls, não conformidade com as normas 

vigentes etc. Ao contrário da logística direta que tem como preocupação e objetivo 

principal a entrega do produto ou serviço aos clientes finais, a LR caracteriza-se pela 

preocupação com processos que envolvem a pós-venda e o pós-consumo 

(VERGARA et al., 2019). 

Na Figura 2, é possível compreender melhor e visualizar os fluxos logísticos 

direto e reverso e onde se posiciona o processo de logística reversa de acordo com 

Rogers e Tibben-Lembke (1999). 
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Fonte: Adaptado de Rogers e Tibben-Lembke (1999, p.5) 

 

A logística reversa quando bem gerenciada consegue contribuir para a 

retenção de clientes. Uma vez que com todo o processo logístico direto completo, 

passando da fabricação até a distribuição do produto conforme para o consumidor 

final, qualquer dificuldade enfrentada pelo cliente para retornar o produto nos canais 

reversos da empresa representa um potencial de insatisfação, que pode gerar em 

perdas tanto do processo comercial quanto do próprio cliente (BOWERSOX E CLOSS, 

2001; KOTLER, 2000).  

 

2.2.1 Logística reversa de pós-consumo 

A logística reversa pós-consumo lida com produtos descartados pelos 

consumidores que voltam à produção ou ao ciclo de negócios por meio de canais 

específicos de distribuição reversa. São mercadorias que chegaram ao fim de sua vida 

útil, não atendem mais ao dono original, são resíduos industriais ou ainda possuem 

uma determinada finalidade (LEITE, 2017). Segundo Krupp, Silva e Vieira (2017),  

a logística reversa de pós-consumo é o processo que maneja as informações e o fluxo 

físico dos produtos descartados pela sociedade e que retornam ao ciclo da cadeia 

logística, tendo como objetivo agregar valor aos produtos.  

Figura 2 – Fluxo logístico direto versus fluxo logístico reverso na cadeia de suprimentos 
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Para Guarnieri (2011), as características que definem a logística reversa pós-

consumo são o planejamento, o controle e a destinação final dos bens pós-consumo, 

que são bens cuja vida útil se esgota devido ao uso. Barbieri e Dias (2002) a enxergam 

como logística reversa sustentável, sendo um instrumento importante para elaborar 

programas de produção e consumo sustentáveis. Desse modo, tem como foco a 

reciclagem de materiais após o consumo, sendo considerada, portanto, uma 

ferramenta de gestão ambiental.  

Conforme citado pelos autores anteriormente, pode-se enquadrar a logística 

reversa pós-consumo como peça fundamental para que a etapa final do ciclo de vida 

do produto atenda a todos os padrões ambientais exigidos e está diretamente 

relacionada aos fatores ecológicos e sustentáveis de uma empresa. Ferreira (2012) 

salienta que além dos impactos ambientais reduzidos, outras vantagens são 

convertidas para as empresas que possuem bom gerenciamento, como: vantagens 

econômicas, vantagens sociais e garantia de qualidade de processos.  

 

2.2.2 Logística reversa de pós-venda 

Para Leite (2017), a logística reversa de pós-venda operacionaliza o fluxo físico 

de bens não utilizados ou subutilizados, que retornam aos elos da cadeia de 

distribuição direta pelos mais variados motivos, dentre eles: qualidade do produto não 

conforme, erros comerciais, validade, avarias, recall e fim da vida útil. 

Esses motivos são divididos em três divisões: por motivos comerciais, por 

qualidade ou garantia e por necessidade de substituição de componentes.  

Na Figura 3, podem ser vistos e compreendidos os focos e os caminhos de atuação 

da logística reversa de pós-venda. 
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Fonte: Adaptado de Leite(2017) 

 

A logística reversa de pós-venda tem potencial estratégico de agregar valor ao 

produto pela reinserção no ciclo produtivo. Esses valores agregados podem ser de 

ordem ambiental, econômica, jurídica, social e de imagem corporativa (OLIVEIRA 

RAIMUNDINI, 2005 apud SÁVIO, KAMIMURA E SILVA, 2011).  

A execução da logística de pós-venda pode recuperar, a custos aceitáveis e de 

forma ágil, problemas de devolução oriundos de defeitos, quebras, danos de 

transporte e erros nos processos comerciais. Com essa recuperação, é possível 

manter o nível de confiabilidade do cliente nos produtos e serviços prestados pela 

empresa (LEITE, 2017). 

Uma prática comum para algumas empresas que visam a diferenciação pelo 

nível de serviço é aceitar o retorno de produtos não previstos em contrato. Embora 

não seja sua responsabilidade, é uma maneira de garantir a satisfação do cliente e 

permanecer competitivo em seu mercado. Em termos de satisfação do cliente, a 

logística reversa de pós-venda desempenha papel fundamental ligado à qualidade de 

entrega do produto, embalagens e garantia (CHAVES et al, 2005; SOUZA, FERREIRA 

E ARANTES, 2019). 

Figura 3 – Focos de atuação da logística reversa do pós-venda 
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Segundo Motta (2019), no cenário atual de mercado competitivo, a logística 

reversa de pós-venda vem se mostrando uma verdadeira vantagem competitiva, dado 

que o retorno de produtos oferece oportunidade de recuperação parcial do valor 

referente ao processo de produto ou ao processo de negócio, assim como economias 

de custo em potencial. Além disso, a devolução de mercadorias também tem potencial 

para recuperação e fidelização de clientes, através da diferenciação no atendimento 

prestado.  

Rogers e Tibben-Lembke (1999) ressaltam que a maior eficiência do processo 

de logística reversa resulta de seus métodos de planejamento e controle, além disso 

alguns fatores chave contribuem positivamente para o desempenho do sistema de 

logística reversa. Nesse sentido, se faz necessário identificar os maiores motivos 

causadores de retorno dos produtos, conforme citado por Leite (2017), e suas causas 

raízes para que as empresas possam atuar de forma eficiente e se apresentem ao 

mercado de forma competitiva. 

 

2.3 CENÁRIO DE RETORNO E DEVOLUÇÃO 

De acordo com Ciribelli e Médice (2019), questões de nível de confiança entre 

varejistas, indústrias e consumidores estão presentes no cenário de fluxos reversos. 

Essas questões geralmente giram em torno da interpretação sobre a responsabilidade 

dos problemas causados aos produtos e, em algumas situações, podem vir a resultar 

em recusas para o retorno do produto, atrasos para creditar devoluções e medidas de 

controle que acabam sendo custosas.  

Filomeno (1991, apud Ciribelli e Médice, 2019) determina que consumidores 

possuem o direito de realizar devoluções quando as mercadorias, duráveis ou não, 

demonstram vícios de qualidade ou quantidade que transformem as mesmas em 

inadequadas ao seu destino ou que diminuam o seu valor, bem como produtos não 

conformes com embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária.  

Silva (2017) salienta que, uma vez calculados os custos e as quantidades de 

mercadorias devolvidas, fica evidente a importância de se estruturar um processo de 

logística reversa com processos otimizados, garantindo melhores desempenhos para 

as organizações. A implementação do processo de LR está sendo utilizada não só 

pela minimização das perdas como também para ganhar competitividade através da 
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oportunidade de melhorar sua imagem corporativa e seu nível de serviço com os 

clientes. Além disso, Janakiraman et al. (2016) justifica que apesar do processo de 

devolução ser dispendioso, quando é bem estruturado e gerido, possui potencial de 

fidelização de clientes e de tornar a experiência de compra mais segura.  

Apesar de todos os benefícios que a implementação da logística reversa pode 

oferecer no retorno e na devolução de produtos, para Hübner et al. (2016, apud Borba, 

2019) é necessário que as organizações atendam às expectativas que os 

consumidores possuem do direito de devolver mercadorias por todos os canais 

disponíveis pela organização.  

 

2.4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica tem por objetivo realizar a confirmação da pesquisa 

frente à abordagem metodológica através da pesquisa de artigos e monografias que 

abordassem o tema de devolução dentro da logística no período de 2013-2020.  

As pesquisas foram realizadas dentro dos sites da APEBRO – Associação Brasileira 

de Engenharia de Produção, do SIMPEP – Simpósio de Engenharia de Produção, do 

Repositório Institucional da UFF - Universidade Federal Fluminense e do Google 

Acadêmico. As palavras chaves utilizadas foram “logística reversa” e “devolução”. 

O resultado da pesquisa pode ser visto na Figura 4 que classifica os trabalhos 

através de seus autores, ano de publicação, assunto abordado e metodologia 

utilizada. 
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 Fonte: Autoria Própria 

  

Figura 4 – Pesquisas que exploram o tema de devolução de mercadorias 
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Ao final da pesquisa foi possível concluir que a maior parte das publicações foi 

realizada através de metodologias de estudo de caso, variando em níveis de 

aprofundamento e de aplicação de ferramentas para explorar e analisar a devolução 

de mercadorias. Sendo assim, pode-se dizer que esse assunto ainda possui muito 

potencial para ser explorado no cenário brasileiro, tanto no que diz respeito aos 

diferentes setores empresariais quanto no uso de diferentes ferramentas de análise. 
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3 METODOLOGIA 

Nesse capítulo são apresentados a estrutura do trabalho, a tipologia quanto a 

sua natureza, a abordagem e a pesquisa, o método realizado com descrição de suas 

etapas e, por fim, a explicação das ferramentas que foram aplicadas no estudo de 

caso. 

 

3.1 ESTRUTURAÇÃO 

Este tópico possui o objetivo de apresentar a estrutura da pesquisa, 

demonstrando suas macro etapas através do esquema representado na Figura 5. 

 

Fonte: Autoria Própria 

  

Figura 5 – Etapas do estudo 
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Como visto no capítulo 1, foi realizada a contextualização do tema de logística 

e logística reversa e suas importâncias para as organizações. Em seguida, foi 

formulada a situação-problema, explorando os desafios do cenário atual e os 

benefícios que podem ser obtidos com a implementação da logística reversa. Depois, 

foram destrinchados os objetivos gerais e específicos da pesquisa, seguidos pela 

delimitação e importância do estudo. Por fim, foi passado um panorama geral acerca 

da organização do estudo em capítulos.  

No capítulo 2 estão presentes os embasamentos teóricos acerca dos temas de 

logística empresarial, logística reversa, fluxos de pós-consumo e pós-venda e o 

cenário de retornos e devoluções – o objetivo é viabilizar o entendimento e o 

desenvolvimento da pesquisa. No final, foi realizada uma revisão bibliográfica, a fim 

de confirmar a pesquisa frente à abordagem metodológica. 

No capítulo 3, o conteúdo separa-se em: estruturação do trabalho com 

explicação das etapas de cada capítulo, caracterização da tipologia da pesquisa, 

descrição do método seguido no trabalho e explicação acerca das ferramentas que 

foram utilizadas na pesquisa. 

No capítulo 4,  apresenta-se, através do estudo de caso, a descrição da 

empresa analisada, os dados coletados para posterior análise, a identificação dos 

processos de distribuição e a aplicação de ferramentas de análise para propostas de 

melhoria. 

Para concluir, no capítulo 5, apresenta-se as considerações finais do estudo, 

sugestões de aprofundamento da pesquisa e espera-se que os objetivos definidos no 

capítulo 1 sejam contemplados em totalidade. 

 

3.2 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

De acordo com Gil (2002), o estudo de caso é definido como um estudo 

profundo de um ou poucos objetos, permitindo amplo e detalhado conhecimento.  

Para Yin (2015), é “uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo (‘o caso’) em profundidade e em seu contexto de mundo real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto puderem não ser 
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claramente evidentes”. O autor ainda ressalta que o método de estudo de caso deve 

ser escolhido quando há muitas questões envolvidas em algum problema.  

Dessa forma, como a presente pesquisa tem o objetivo de melhorar a questão 

da devolução em um centro de distribuição de bebidas, esta foi considerada a melhor 

opção para o seu desenvolvimento. 

Segundo Vergara (2007), os tipos de pesquisa podem ser organizados quanto 

aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, pode ser classificada a partir de sua 

natureza e suas abordagens. Gil (2006) caracteriza a pesquisa de natureza aplicada 

como aquela que tem o objetivo de gerar conhecimentos focados na solução de 

problemas específicos com aplicação prática, além de envolver verdades e interesses 

universais. Sendo assim, como esta pesquisa visa solucionar o problema específico 

de devolução através de aplicações de ferramentas práticas, pode ser classificada 

como pesquisa de natureza aplicada.  

Uma pesquisa com abordagem quantitativa considera que tudo pode ser 

contável, ou seja, é possível traduzir em números opiniões e informações para depois 

classificá-las e analisá-las (ALMEIDA, 2020). Já uma pesquisa com abordagem 

qualitativa possui análises de caráter subjetivo e nuances que não são quantificáveis 

por si só (GIL, 2006). Tendo em vista que o presente trabalho apresenta, inicialmente, 

análises focadas em números e depois parte para análises de caráter subjetivo, 

ambas as abordagens quantitativa e qualitativa se fazem presentes. 

 

3.3 MÉTODO 

A finalidade deste trabalho consiste em identificar os principais motivos que 

geram devoluções de produtos e analisá-los com o intuito de diminuir o total de 

retornos. Para tal, foram utilizadas ferramentas de qualidade e de risco para 

identificação, análise, priorização e tratamento de dados. 

A primeira etapa do método consiste no mapeamento dos processos de entrega 

e devolução de produtos para melhor compreensão do funcionamento e identificação 

de oportunidades. As informações referentes foram levantadas através da leitura de 

documentos com os procedimentos padrões da empresa e de entrevistas, em forma 

de bate-papo, com quatro funcionários especialistas da área de distribuição logística. 
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Em seguida foram coletados os dados da devolução referentes a todo o ano de 

2020, provenientes do sistema da empresa, com seus respectivos motivos de 

devolução já pré-definidos, para posterior tratamento e análise. 

A primeira análise contou com a aplicação do Diagrama de Pareto, seguindo o 

modelo de curva de 80-20, para tratar os dados referentes à quantidade total de 

devoluções segmentadas por seus motivos. Após esse passo, fez-se o uso da 

ferramenta Matriz GUT,  com o objetivo de dar pesos aos motivos de devoluções e 

classificá-los quanto à prioridade de tratamento de acordo com o impacto deles na 

operação logística e na percepção do cliente quanto ao nível de serviço. Depois de 

aplicada, a pontuação GUT de cada motivo foi multiplicada pela quantidade de 

ocorrências de seu respectivo motivo e um novo Diagrama de Pareto foi gerado com 

esse produto. 

Posteriormente, os motivos das devoluções foram classificados entre 

devoluções que ocorreram antes ou depois do produto chegar ao Ponto de Venda 

(PDV), a fim de identificar os motivos mais significativos de retorno nesses dois 

momentos. Com isso, a partir do Diagrama de Pareto do passo anterior, foram gerados 

mais dois Diagramas de Pareto, um para os motivos de devoluções que ocorrem antes 

do produto chegar ao PDV e outro para os motivos que ocorrem depois do produto 

chegar ao PDV.  

Por fim, o Diagrama de Bow-Tie foi aplicado nos motivos mais expressivos 

identificados no Pareto das devoluções que ocorrem antes da equipe de entrega (EE) 

chegar ao PDV e no Pareto das devoluções que ocorrem depois da equipe de entrega 

chegar ao PDV. Com isso, foram estabelecidas relações de causa e efeito e foram 

determinadas as ações que podem prevenir e mitigar os retornos de mercadorias. 

Com o intuito de suprir os Bow-Ties, através de avaliações do grupo de 

especialistas em distribuição, foram detalhadas uma ação preventiva e uma ação 

mitigadora por motivo de devolução que apresentariam alto impacto na operação com 

pouco esforço envolvido, contribuindo para a redução dos índices de devolução da 

empresa, garantindo competitividade no mercado e a melhora no nível de serviço. 
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3.4 FERRAMENTAS APLICADAS 

Neste item são explicados os objetivos e o funcionamento das ferramentas 

utilizadas neste estudo. 

 

3.4.1 Fluxograma 

O fluxograma é uma representação gráfica que apresenta a sequência de um 

processo, permitindo a visualização de forma analítica e possibilitando que sejam 

detectados movimentos ou etapas desnecessárias, bem como a dispersão de 

recursos e oportunidades de melhoria (GRIMAS, 2011). O fluxograma deve seguir 

uma sequência lógica para possibilitar o entendimento do processo como um todo 

(SLACK et al. 2018). As etapas para se elaborar um fluxograma segundo Carpinetti 

(2016), são: 

• Garantir que todas as pessoas envolvidas no processo em questão 

estejam presentes na elaboração; 

• Destacar o início e o fim de cada processo com suas respectivas 

simbologias; 

• Identificar todas as atividades e decisões que serão tomadas ao longo 

do processo; 

• Revisar todo o processo, a fim de garantir que todas as etapas estão 

descritas corretamente e que nada foi esquecido; 

• Após a confirmação da revisão, o fluxograma está pronto para ser 

analisado. 

Na Figura 6 é possível visualizar um exemplo de fluxograma referente a um 

processo de entrega: 
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Fonte: Costa e Gomes, 2018 

 

3.4.2 Diagrama de Pareto 

O Diagrama de Pareto é um gráfico de barras que ordena as frequências das 

ocorrências do maior para o menor, possibilitando fácil visualização dos agentes 

causadores dos maiores impactos. É muito utilizado para organizar os dados 

estatísticos das empresas e verificar onde deve-se focar as soluções dos problemas 

(RIBEIRO E VEIGA, 2020; MELLO et al., 2019). 

As etapas para se elaborar um diagrama de Pareto segundo Carpinetti (2016), 

são: 

• Decidir o tipo de problema e o que será analisado; 

• Definir o método e o período dos dados a serem coletados; 

• Agrupar os dados em categorias a serem representados em um gráfico; 

• O gráfico deve ser feito em colunas, no eixo horizontal deve aparecer as 

categorias e no eixo vertical as suas respectivas frequências. A ordem 

das frequências deve ser decrescente, no sentido da esquerda para a 

direita. 

• Do lado esquerdo do eixo vertical aparecem as frequências absolutas 

das categorias e do lado direito do mesmo eixo aparecem as frequências 

acumuladas; 

Figura 6 – Exemplo de Fluxograma 
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• Identificada a categoria que possui maior frequência, suas causas 

devem ser investigadas para posterior solução. 

Na Figura 7 é possível visualizar um exemplo do Diagrama de Pareto para as 

principais causas de origem de defeitos em produtos, no qual aproximadamente 77% 

das ocorrências de surgimento de defeitos estão relacionadas com código, ambiente 

e documentação e escopo. 

 

Fonte: Ferraz e Zagha, 2019 
 

  

Figura 7 – Exemplo de Diagrama de Pareto 
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Através do gráfico é possível observar a frequência de ocorrência por tipo de 

defeito e a porcentagem acumulada deles. Com isso, pode-se afirmar que a principal 

causa raiz para o surgimento de defeitos está relacionada à produção dos códigos 

dos produtos. Foram identificados 1308 defeitos gerados por este problema de um 

total de 2762 defeitos analisados. 

 

3.4.3 Matriz GUT 

A matriz GUT é uma ferramenta utilizada para definir prioridades em meio a 

diversas alternativas de ação (BEZERRA et al., 2012). Em sua construção, são 

considerados os fatores de Gravidade, Urgência e Tendência, em que para cada fator 

é atribuída uma pontuação em uma escala de 1 (um) a 5 (cinco). O fator de Gravidade 

se refere a não resolução do problema e indica o impacto que surgirá a longo prazo. 

A Urgência é um fator relacionado a disponibilidade de tempo que é necessário para 

que tal situação seja resolvida. Já o fator de Tendência analisa se a situação tem 

tendência de evolução, redução ou eliminação do problema (ALVES et al., 2017). 

Na Figura 8 é possível consultar as escalas dos fatores utilizados na Matriz 

GUT. 

 Fonte: Autoria própria, baseado em BEZERRA et al., 2012 

 

Segundo Bezerra et al. (2012) os passos para construção da ferramenta se 

resumem aos seguintes itens: 

• Listar os problemas ou pontos para análise; 

• Pontuar cada problema (de 1 a 5) de acordo com a intensidade do item; 

• Multiplicar os 3 valores de cada problema; 

• O problema de maior valor deve ser o ponto de prioridade. 

Figura 8 – Escala dos Fatores da Matriz GUT 
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A escala no fator Gravidade pode variar de 1 até 5, na qual a pontuação 1 

configura a ausência de gravidade e a pontuação 5 configura um problema 

extremamente grave. Na escala do fator Urgência, a pontuação 1 determina que o 

problema pode esperar para ser resolvido enquanto a pontuação 5 configura uma 

necessidade de ação imediata. No último fator, Tendência, uma pontuação 1 significa 

que o problema não irá apresentar mudança ao longo do tempo, já uma pontuação 5 

demonstra que o problema poderá piorar de forma rápida. 

Na Figura 9 abaixo é possível visualizar um exemplo de aplicação da 

ferramenta Matriz GUT. 

Fonte: Novaski, Freitas e Billing, 2020 

 

  

Figura 9 – Exemplo de Matriz GUT 
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A perda de número 9, referente aos erros de manipulação, foi classificada como 

grave, ao pontuar 3 no fator Gravidade, como urgente, ao pontuar 3 no fator Urgência, 

e como uma perda que irá piorar a curto prazo ao pontuar 4 no fator Tendência, 

resultando em 36 pontos. Apesar de suas classificações, quando comparada às outras 

perdas presentes na matriz, a perda de número 9 não configura prioridade no 

tratamento, uma vez que as perdas de números 4, 5, 6, 7 e 8 obtiveram as maiores 

pontuações e devem ser consideradas como prioridades. 

 

3.4.4 Diagrama de Bow-Tie 

A ferramenta de diagrama Bow-Tie é uma representação esquemática e 

simples para descrever e analisar os caminhos de um acontecimento, passando por 

suas causas e consequências. Seu foco está diretamente relacionado com as 

barreiras entre as causas e as consequências. Nesse diagrama, o evento a ser 

analisado é posicionado no centro, suas causas à esquerda e seus efeitos à direita, 

permitindo, dessa forma, que as relações entre o sistema possam ser visualizadas 

(DA SILVA, 2016). 

Para Jordão (2017) o Bow-Tie é uma evolução a partir dos diagramas de causa 

e efeito, que segue uma abordagem centrada no acontecimento crítico e configura um 

modelo que possibilita uma visão de forma global com fácil percepção, e, por isso, 

está sendo cada vez mais utilizado pelas empresas. Entre os benefícios promovidos 

pela implementação do diagrama Bow-Tie, tem-se: mapeamento de processos e 

atividades críticas, levantamento e análise completa dos fatores de riscos e seus 

impactos, visão clara e objetiva dos principais riscos da organização, larga abordagem 

por ser aplicável em diversas disciplinas, investigação de ocorrências materiais, danos 

a pessoas e danos ambientais. Uma representação básica do diagrama Bow-Tie pode 

ser vista na Figura 10. 
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Fonte: Revista Gestão de Riscos, ed.116, Dez. 2017 

 

Segundo Silva (2014), a realização do Bow-Tie de forma qualitativa pode ter 

dois caminhos. O primeiro deles é utilizar as causas de um evento indesejado oriundo 

de uma análise de risco previamente realizada e o segundo é realizar o levantamento 

das ameaças existentes de um determinado processo ou situação. Para Sequeira 

(2010) o desenvolvimento do Bow-Tie pode ser resumido nas seguintes etapas: 

• Identificar o acontecimento crítico que será objeto de análise; 

• Buscar e levantar opiniões de especialistas e operadores com 

conhecimento sobre o tema do acontecimento; 

• Mapear todas as causas que contribuíram para o evento acontecer; 

• Determinar as barreiras para todas as causas, a fim de prevenir que o 

evento ocorra; 

• Construir a árvore de falhas; 

• Mapear todas as consequências tendo em vista a ocorrência do evento; 

• Determinar as ações mitigadoras para cada consequência; 

• Construir a árvore de acontecimentos; 

• Desenhar o diagrama Bow-Tie. 

Figura 10 – Representação do Diagrama Bow-Tie 
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Na Figura 11 é possível visualizar um exemplo do Diagrama de Bow-Tie 

aplicado ao planejamento de atividades de manutenção em plataformas de petróleo. 

 

 

Fonte: Bleser, 2017 

 

No diagrama Bow-Tie acima é possível identificar que o acontecimento crítico 

a ser analisado é a não mobilização de funcionários e materiais para execução da 

atividade. Foram levantadas quatro causas e quatro consequências para tal 

acontecimento. Suas causas encontram-se nos quadros azuis no lado esquerdo do 

diagrama e cada causa está atrelada a ações que possuem o objetivo de prevenir que 

o acontecimento crítico ocorra. As consequências podem ser observadas nos quadros 

vermelhos no lado direito do diagrama e cada consequência está atrelada a ações 

que possuem o objetivo de mitigar os efeitos da ocorrência do acontecimento crítico. 

  

Figura 11 – Exemplo de Diagrama Bow-Tie 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Essa etapa do trabalho dedica-se a apresentar o estudo de caso desenvolvido 

através de uma breve descrição da empresa estudada, da exposição dos seus 

principais processos de logística reversa e da aplicação das ferramentas 

apresentadas no último capítulo. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

O trabalho foi baseado em um centro de distribuição da empresa X, líder do 

mercado de bebidas alcoólicas e não alcoólicas que atua no país há 22 anos.  

Seu negócio consiste na produção, na venda e na distribuição de cervejas, 

refrigerantes e outras bebidas alcoólicas e não alcoólicas que configuram um total de 

204 SKUs (Stock Keeping Units).  

O centro de distribuição (CD) em questão localiza-se na cidade de São Gonçalo 

- RJ e atende uma base de mais de oito mil PDVs distribuídos em dez municípios, 

sendo eles: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Tanguá, Magé, Rio Bonito, Silva 

Jardim, Guapimirim e Cachoeiras de Macacu. O centro de distribuição conta com 

funcionários próprios divididos entre as áreas de Logística, Comercial, Gestão e 

Financeiro. Também conta com funcionários terceiros da transportadora, resultando 

em um total de 459 funcionários. 

As atividades do CD podem ser divididas nas macro atividades primárias de 

logística de entrada, operações, logística de saída, marketing e vendas e serviço.  

Para suportar estas atividades é necessária a realização de atividades de apoio como 

aquisição e compras, desenvolvimento tecnológico, gestão de recursos humanos e 

infraestrutura. Todas essas atividades podem ser observadas na cadeia de valor do 

centro de distribuição na Figura 12. 
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Fonte: Autoria própria 

 

A cadeia de valor acima identifica as atividades que precisam ser executadas 

na rotina do centro de distribuição para gerar valor aos seus clientes. A logística 

reversa do CD, que compreende o processo de devolução e será a área foco da 

análise do estudo de caso presente neste capítulo, encaixa-se na atividade primária 

de logística de saída, com tarefas associadas como a entrega de produtos. 

 

4.2 PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO 

Para melhor entendimento acerca do processo de devolução na empresa X,  

é necessário primeiro analisar seu fluxo logístico direto a fim de identificar as variáveis 

desse processo em relação ao fluxo reverso. 

O procedimento de entrega se inicia com o pedido dos PDVs, que podem ser 

feitos via site ou através de seus vendedores em dias de visita – de segunda-feira a 

sábado. Os pedidos migram para o sistema e são analisados ao final do dia na crítica 

das áreas de vendas, do financeiro e de logística para serem aprovados. Alguns dos 

critérios para aprovação dos pedidos são limites de crédito, inadimplência, devolução 

reincidente e falta de produto. 

Os pedidos aprovados são transferidos, via sistema, para a área responsável 

pela roteirização das entregas. Na roteirização, que é feita de forma centralizada, os 

pontos de venda próximos em localidade são agrupados num caminhão levando em 

conta tipo de frota, tempo médio de atendimento de cada PDV, taxa de ocupação do 

Figura 12 – Cadeia de Valor do Centro de Distribuição da empresa X 
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veículo e quantidade de entregas que cada frota consegue realizar durante a jornada 

de trabalho da equipe de entrega. 

Após a realização da roteirização, relatórios de carregamento são enviados 

para o CD, contendo informações dos produtos e quantidades que devem ser 

carregados em cada caminhão. Esses relatórios possuem uma chave primária, 

denominada mapa, que corresponde a todos os PDVs e produtos que serão entregues 

por um caminhão. Além do processo de carregamento, as notas fiscais (NFs) também 

são emitidas após o processo de roteirização, com informações sobre o ponto de 

venda e a descrição do pedido com suas respectivas mercadorias, quantidades, 

valores unitários e forma de pagamento.  

Depois do carregamento, o manobrista da área do armazém estaciona os 

caminhões carregados e lacrados no pátio do CD, onde permanecem até a chegada 

da equipe de entrega que realizará a rota do mapa específico. Quando a equipe de 

entrega se apresenta para trabalhar recebe a informação do mapa com sua cinta de 

carregamento, notas fiscais dos pedidos e boletos para serem entregues junto às 

mercadorias.  

Antes da equipe sair para a rota, dois checks são realizados: o primeiro é do 

caminhão, a fim de garantir que está seguro e de acordo com as normas definidas da 

empresa; o segundo é a conferência dos produtos carregados que é realizado através 

da cinta de carregamento e possui o objetivo de identificar a presença de produtos 

avariados, falta ou inversão realizada no processo de carregamento. Se algum desses 

checks apresentarem problema o caminhão é direcionado para a oficina do CD.  

Em caso de necessidade de manutenção da frota é direcionada para o armazém, onde 

questões como avaria, falta e inversão de produtos são resolvidas. 

Em seguida, a equipe de entrega dá saída na portaria do CD e inicia a rota do 

dia. Ao chegar no PDV, a equipe descarrega as mercadorias do caminhão e entrega 

a NF para que o cliente faça a conferência do seu pedido. Ao aceitar a entrega, os 

produtos passam a ser da responsabilidade do cliente e em caso de não aceite do 

PDV inicia-se o processo de devolução. A devolução pode acontecer também antes 

do contato da equipe com o PDV, por motivos de Caminhão Quebrado, por Tempo 

Insuficiente, por Difícil Acesso etc. Na Figura 13 encontra-se o Fluxograma do 

Processo de Distribuição, que foi detalhado anteriormente. 
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Fonte: Autoria própria 

 

Figura 13 – Fluxograma do processo de distribuição 
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A partir da descrição do processo de distribuição e de sua representação em 

fluxograma, é possível perceber que ele apresenta  interface com diversas áreas, 

atrelado não só à área da logística como também as áreas do financeiro, comercial e 

roteirização. Uma etapa importante do processo que deve ser destacada é a 

realização da crítica dos pedidos, uma vez que é predecessora da atividade chave de 

roteirização.  

Quando ocorre atraso na realização da crítica estende-se para a roteirização, 

que, por sua vez, impacta no tempo de carregamento dos caminhões e pode inclusive 

prejudicar o processo de liberação das equipes de entrega no dia seguinte.  

Sendo assim, a atividade de realização da crítica dos pedidos pode ser considerada 

como atividade crítica dentro do processo de distribuição. 

 

4.2 PROCESSO DE DEVOLUÇÃO 

Ao longo da realização das entregas podem ocorrer eventuais problemas de 

devolução, objeto de estudo deste trabalho. A devolução pode ocorrer em dois 

momentos, antes da chegada ao PDV e após a chegada ao PDV.  

A devolução que ocorre antes geralmente se dá por motivos de Difícil Acesso, 

Caminhão Quebrado, Tempo Insuficiente e por Endereço Não Encontrado. Já a 

devolução que ocorre depois geralmente se dá pelos motivos de PDV Fechado, Sem 

Vasilhame e inconsistências no pedido. 

Quando uma devolução ocorre, sendo antes ou após a chegada ao PDV,  

a equipe de entrega deve sinalizar a  devolução e o respectivo motivo no aplicativo de 

gestão de entregas. No momento em que é apontada, a central de monitoramento de 

entregas, localizada dentro do CD, consulta as informações sobre a devolução e, 

seguindo o padrão de tratativas da empresa X, entra em contato com o cliente ou com 

o vendedor para tentar reverter a ocorrência. Enquanto isso, a equipe aguarda o 

retorno sobre a devolução, se será aceita ou revertida. No caso de reversão, a equipe 

realiza a entrega normalmente. No caso de devolução, segue a ordem das entregas 

restantes do dia. 

No retorno da rota, as notas devolvidas de cada caminhão devem ser entregues 

na portaria para que sejam computadas no sistema da empresa junto aos seus 

motivos. Além disso, a equipe de prestação de contas financeira realiza o processo 
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de conferência financeira do mapa e a equipe do armazém realiza a conferência de 

retorno dos caminhões, a fim de verificar se a quantidade e os produtos que estão 

retornando ao CD são condizentes com as NFs devolvidas. Ao final da conferência, 

os produtos são reincorporados ao estoque e em caso de avarias são segregadas e 

direcionadas ao repack ou ao descarte. Na Figura 14 encontra-se o Fluxograma do 

Processo de Devolução. 

 
Figura 14 – Fluxograma do Processo de Devolução 

Fonte: Autoria própria 
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No processo de devolução as atividades se distribuem entre: cliente, equipe de 

entrega, central de monitoramento de entregas, armazém e equipe de prestação de 

conta financeira. Nota-se, dentro do processo, que o tempo de resolução da tratativa 

de devolução pode ser considerado como gargalo, uma vez que impacta diretamente 

no prosseguimento das atividades seguintes. 

 

4.3 ANÁLISE DE DADOS 

Como citado anteriormente no item 4.2, as devoluções ocorrem por erros ao 

longo do processo de distribuição. Na tabela 1 abaixo, desenvolvida através da 

metodologia descrita no item 3.3, os erros estão classificados por motivos, se ocorrem 

antes ou depois da equipe de entrega chegar ao PDV e apresentam uma breve 

descrição. 

 

Motivo Descrição Momento 

PDV fechado Estabelecimento encontra-se fechado 
quando a equipe de entrega  
chega para realizar a entrega. 

Depois 

Cliente cancelou Por algum motivo particular o PDV decide 
não receber o pedido realizado. 

Depois 

Tempo insuficiente A equipe de entrega não possui mais tempo 
hábil dentro de sua jornada de trabalho para 
realizar as entregas restantes do dia. 

Antes 

Pedido errado Inconsistência nos produtos pedidos 
realizados pelo vendedor ou pelo cliente por 
erro de digitação ou itens a mais. 

Depois 

Sem dinheiro/cheque PDV não possui o valor total para realizar o 
pagamento do pedido. 

Depois 

Sem vasilhame PDV não possui vasilhames para retornar 
para a equipe de entrega conforme seu 
pedido. 

Depois 

Endereço não 
encontrado 

Equipe de entrega não consegue localizar o 
endereço correto do estabelecimento. 

Antes 

Pedido duplicado Por algum erro de processo o pedido do PDV 
é duplicado e ele não tem interesse em 
receber duas vezes as quantidades dos 
produtos. 

Depois 

Difícil acesso A equipe de entrega não consegue acessar 
de o PDV, seja por questões de local para 
estacionar, tipo de frota inadequada ou a 
impossibilidade de acesso por escadas ou 
desníveis. 

Antes 
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Caminhão assaltado Caminhão sofre assalto e os produtos são 
sinistrados. 

Antes 

Forma de pagamento 
errada 

A forma de pagamento selecionada no 
pedido não condiz com o especificado pelo 
PDV. 

Depois 

Caminhão quebrado O caminhão sofre algum tipo de 
indisponibilidade em rota e necessita de 
reparos emergenciais. 

Antes 

Preço errado Inconsistência nas condições comerciais ou 
nos preços lançados no pedido. 

Depois 

Carga errada armazém O time do armazém carregou produtos 
trocados que não constam na Nota Fiscal do 
pedido do PDV. 

Depois 

Produto danificado Algum tipo de dano ocorreu na embalagem 
ou no produto. 

Depois 

Área de risco A área em que o PDV se localiza apresenta 
algum risco para a equipe de entrega. 

Antes 

Produto próximo ao 
vencimento comercial 

O(s) produto(s) apresenta(m) validade 
inferior a 30 dias corridos. 

Depois 

Falta de produto para 
carregar 

O pedido entregue se apresenta incompleto 
por falta de produto(s) no momento do 
carregamento. 

Depois 

Prazo errado Inconsistência nas condições de prazo no 
boleto do pedido do PDV. 

Depois 

Tabela 1 – Motivos de devolução 
Fonte: Autoria própria 

 

Para fins de compreensão e priorização dos principais motivos que causam o 

retorno de produtos na empresa X, aplicaram-se as ferramentas Diagrama de Pareto 

e Matriz GUT nas ocorrências de devolução durante todo o ano de 2020, que foram 

coletadas do sistema da empresa. 

No primeiro momento, aplicou-se o Diagrama de Pareto sobre todos os motivos 

e permitiu a análise e ordenação por frequência de ocorrência dos motivos destacando 

aqueles de maior representação quanto ao número de PDVs com pedidos devolvidos. 

A tabela 2 permite visualizar a quantidade de devoluções por motivo, sua respectiva 

porcentagem em cima da quantidade total e o Pareto acumulado. 
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Motivo 

Quantidade 
de PDVs 

com 
pedidos 

devolvidos 

Pareto 
Pareto 

acumulado 

PDV fechado 3309 31,24% 31,24% 

Cliente cancelou 1190 11,23% 42,47% 

Tempo insuficiente 1162 10,97% 53,44% 

Pedido errado 959 9,05% 62,49% 

Sem dinheiro/cheque 923 8,71% 71,21% 

Sem vasilhame 626 5,91% 77,12% 

Endereço não encontrado 576 5,44% 82,55% 

Pedido duplicado 425 4,01% 86,57% 

Difícil acesso 413 3,90% 90,47% 

Caminhão assaltado 273 2,58% 93,04% 

Forma de pagamento errada 158 1,49% 94,53% 

Caminhão quebrado 146 1,38% 95,91% 

Preço errado 139 1,31% 97,22% 

Carga errada armazém 90 0,85% 98,07% 

Produto danificado 66 0,62% 98,70% 

Área de risco 62 0,59% 99,28% 

Produto próximo ao vencimento comercial 32 0,30% 99,58% 

Falta de produto para carregar 30 0,28% 99,87% 

Prazo errado 14 0,13% 100,00% 

Total Geral 10593 100,00% 100,00% 

Tabela 2 – Pareto dos motivos de devolução 
Fonte: Autoria própria 

 

A Figura 15 ilustra de forma gráfica a tabela 2 apresentada acima. 
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Figura 15 – Pareto dos motivos de devoluções 
Fonte: Autoria própria 

 

No gráfico acima é possível verificar o percentual de cada motivo de devolução 

e seus percentuais acumulados. Dessa forma, pode-se observar que somente o 

motivo PDV Fechado é responsável por 31,24% das devoluções do CD. Além disso, 

observa-se que 82,55% dos motivos de devolução concentram-se em PDV Fechado, 

Cliente Cancelou, Tempo Insuficiente, Pedido Errado, Sem Dinheiro/Cheque, Sem 

Vasilhame e Endereço Não Encontrado, configurando-se como os motivos mais 

significativos ao se considerar a frequência de suas ocorrências.  

No segundo momento, a fim de garantir que os motivos de devolução a serem 

tratados eram de fato os que geravam um maior impacto na operação logística e na 

percepção do cliente acerca do nível de serviço, foi aplicada a Matriz GUT nos motivos 

de devolução dos pedidos.  

A Matriz GUT pode ser observada na Tabela 3, realizada através de um 

brainstorming em reunião levando em consideração as opiniões e o compartilhamento 

de ideias de quatro funcionários da empresa X que possuem experiência de cerca de 

seis anos dentro da área, com seus cargos atuais variando de analista a gerente de 

logística. 
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Motivo 
Gravidad

e 
Urgênci

a 
Tendênci

a 
GxUx

T 

Falta de produto para carregar 5 4 5 100 

Pedido duplicado 2 1 2 4 

Área de risco 4 5 4 80 

Caminhão assaltado 5 5 5 125 

Caminhão quebrado 3 5 5 75 

Carga errada armazém 3 3 3 27 

Cliente cancelou 4 3 3 36 

Difícil acesso 2 2 1 4 

Endereço não encontrado 5 5 5 125 

Sem vasilhame 3 5 5 75 

Forma de pagamento errada 4 4 5 80 

NF Errada 5 3 2 30 

PDV Fechado 2 3 4 24 

Prazo errado 3 3 4 36 

Preço errado 5 3 5 75 

Produto próximo ao vencimento comercial 5 5 5 125 

Pedido errado 4 3 4 48 

Produto danificado 5 5 5 125 

Sem dinheiro/cheque 2 2 2 8 

Tempo insuficiente 5 5 5 125 

Tabela 3 – Matriz GUT dos motivos de devolução 
Fonte: Autoria própria 

 

No terceiro momento, o Diagrama de Pareto foi reaplicado levando em 

consideração agora a quantidade de ocorrências e o peso GxUxT dos mesmos.  

Na tabela 4 pode ser observada a mudança nos motivos que configuram maior 

impacto dentro das devoluções. Os motivos de Tempo Insuficiente, PDV Fechado, 

Endereço Não Encontrado, Sem Vasilhame, Pedido Errado e Cliente Cancelou 

configuram 80,91% do Pareto acumulado. 
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Motivo 

Produto 
entre 

ocorrência e 
peso GxUxT Pareto 

Pareto 
acumulado 

Tempo insuficiente 145250 27,17% 27,17% 

PDV fechado 79416 14,86% 42,03% 

Endereço não encontrado 72000 13,47% 55,50% 

Sem vasilhame 46950 8,78% 64,29% 

Pedido errado 46032 8,61% 72,90% 

Cliente cancelou 42840 8,01% 80,91% 

Caminhão assaltado 34125 6,38% 87,30% 

Forma de pagamento errada 12640 2,36% 89,66% 

Caminhão quebrado 10950 2,05% 91,71% 

Preço errado 10425 1,95% 93,66% 

Produto danificado 8250 1,54% 95,20% 

Sem dinheiro/cheque 7384 1,38% 96,59% 

Área de risco 4960 0,93% 97,51% 

Produto próximo ao vencimento comercial 4000 0,75% 98,26% 

Falta de produto para carregar 3000 0,56% 98,82% 

Carga errada armazém 2430 0,45% 99,28% 

Pedido duplicado 1700 0,32% 99,60% 

Difícil acesso 1652 0,31% 99,91% 

Prazo errado 504 0,09% 100,00% 

Total Geral 534508 100,00% 100,00% 

Tabela 4 – Pareto considerando os pesos dos motivos de devolução 
Fonte: Autoria própria 

 

A Figura 16 ilustra de forma gráfica a tabela 4 apresentada acima. É possível 

perceber a mudança na ordem dos motivos de devolução considerados mais 

significativos para a operação, que agora leva em consideração também o peso de 

cada um deles que foi atribuído na matriz GUT.  

Na tabela 2, o motivo que possuía o maior percentual do Pareto era PDV 

Fechado, que passou a representar o segundo maior percentual do Pareto na tabela 

4. O motivo de Tempo Insuficiente que antes configurava o terceiro maior percentual 

do Pareto na tabela 2, agora se encontra como principal motivo, com o maior 

percentual do Pareto na tabela 4. Além deles, os motivos de Endereço Não 

Encontrado, Sem Vasilhame, Pedido Errado e Cliente Cancelou também 

apresentaram mudanças no posicionamento ao comparar as tabelas 2 e 4.  
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Fonte: Autoria própria 

 

No quarto momento, o Diagrama de Pareto da etapa anterior foi divido em dois. 

Aproveitou-se o produto entre a ocorrência e o peso GxUxT de cada motivo presente 

na tabela 4 e foi realizada a separação dos motivos em devoluções que ocorrem antes 

e depois das equipes de entrega chegarem aos pontos de venda. O intuito, ao realizar 

essa separação, foi de garantir que os dois momentos fossem contemplados na 

aplicação da ferramenta Bow-Tie. Abaixo podem ser visualizados os gráficos 

resultantes e correspondentes a cada momento. 
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Figura 16 – Pareto por ocorrência X peso GxUxT dos motivos de devoluções 
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Fonte: Autoria própria 

 

Ao analisar as devoluções que ocorrem antes das equipes chegarem ao PDV, 

observa-se o grande impacto do Tempo Insuficiente, que representa 54,01% do 

Pareto, e, junto ao motivo de Endereço Não Encontrado, representam 80,78% no 

acumulado. 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 18 – Pareto das devoluções que ocorrem depois de se chegar ao PDV 
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Ao analisar as devoluções que ocorrem depois das equipes chegarem ao PDV, 

observa-se o grande impacto dos motivos PDV Fechado e Sem Vasilhame, que juntos 

representam 47,58% do Pareto acumulado. Para o momento seguinte, definiu-se que 

o estudo irá priorizar os dois maiores impactos de cada momento. Ou seja, a 

ferramenta de Bow-Tie será aplicada para evitar a ocorrência e minimizar os impactos 

dos motivos de Tempo Insuficiente, Endereço Não Encontrado, PDV Fechado e Sem 

Vasilhame. 

Para a aplicação do Bow-Tie, o mesmo grupo de especialistas em logística que 

participou da aplicação da Matriz GUT foi envolvido novamente. No desenvolvimento 

foram levantadas as causas, os efeitos e as ações de prevenção e mitigação para 

cada um dos quatro motivos de devolução selecionados. Como forma de balizar a 

formulação das causas, elas foram baseadas na utilização da metodologia dos 6Ms 

(Método, Medida, Máquina, Mão de obra/pessoas, Materiais e Meio ambiente), não 

considerando necessário contemplar todos os M’s. 

O primeiro Bow-Tie a ser aplicado foi no motivo Tempo Insuficiente, como pode 

ser visto na Figura 19 . A primeira etapa foi o levantamento das causas que resultam 

nesse tipo de devolução. A primeira causa identificada, atrelada ao meio ambiente, foi 

a ocorrência de engarrafamento que impacta diretamente na redução do tempo 

disponível para a realização das entregas restantes dentro da jornada de trabalho da 

equipe de entrega. Duas ações foram pensadas para prevenir essa causa, a primeira 

delas refere-se a substituição do sistema de otimização de trajetos para passar a 

considerar as condições de tráfego em tempo real e a segunda contempla a revisão 

da política dos modais logísticos, uma vez que a possibilidade de utilizar modais 

menores resulta em maiores possibilidades de rotas devido à restrições legais de 

tráfego.  

A segunda causa, atrelada também ao meio ambiente, refere-se à fila de 

espera para realizar a descarga dos produtos. Essa causa ocorre devido a existência 

de uma ou poucas vagas de descarga no PDV e mais de um fornecedor realizando 

entregas no mesmo horário. As ações pensadas para a causa foram o agendamento 

prévio de docas para clientes de grande porte, a fim de reduzir o tempo de espera na 

fila do PDV e a verificação proativa por parte da Central de Monitoramento de Entregas 
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(CME) ao entrar em contato com o responsável do PDV quando estiver próximo do 

momento de entrega.  

A terceira causa, atrelada ao método, é a demora por parte do cliente em 

realizar o pagamento em dinheiro. Isso ocorre, pois muitas vezes o PDV não se 

organiza para estar com toda a quantia necessária no ato da entrega e realizar o 

pagamento do pedido, assim acaba por impactar no tempo restante de realização das 

próximas entregas. A ação pensada para essa causa é fomentar o pagamento através 

de boletos ou cartão, resultando positivamente em menor tempo de atendimento ao 

PDV, além de reduzir a chance de sinistros, riscos para e equipe e perda financeira 

para a empresa X.  

A última causa levantada, atrelada a mão de obra/pessoas, é a demora na 

tratativa de devolução pela CME, pois quanto maior for o tempo de tratativa menor 

será o tempo disponível para realização das entregas restantes. A ação de prevenção 

pensada para essa causa é a revisão das alçadas decisórias, tanto da parte comercial 

quando da parte logística, e a criação de procedimentos operacionais padrões (POPs) 

para servir de base ao trabalho da CME. 

Depois de esgotadas as possibilidades de novas causas, o grupo seguiu para 

o levantamento das consequências e suas respectivas ações mitigadoras. A primeira 

consequência é o estouro de jornada da equipe, uma vez que o atraso em uma ou 

mais entregas pode resultar no retorno tardio da equipe ao CD. A ação mitigadora 

seria a renegociação com o sindicato a fim de flexibilizar as regras em relação à 

jornada de trabalho e interjornada.  

A segunda consequência refere-se ao aumento do risco de sinistro, dado que 

o caminhão fica mais tempo em rota. As ações levantadas para mitigar esse impacto 

foram a contratação de escolta e seguro para os caminhões e o mapeamento 

periódico das áreas de risco, a fim de evitar que as equipes realizem entregas ao fim 

do dia nessas áreas.  

A terceira consequência é o aumento da probabilidade de atraso ou 

absenteísmo no dia seguinte, ao passo que quanto mais tarde as equipes retornam 

para o CD, maior é essa probabilidade. A ação mitigadora para essa consequência é 

a transportadora garantir equipes extras diariamente.  
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A quarta consequência refere-se ao atraso na liberação do caminhão no dia 

seguinte devido à pendência na prestação de conta financeira. Isso ocorre, pois a 

equipe de conferência financeira possui horário limite de trabalho que as vezes é 

anterior à chegada do último carro ao CD. Como o caminhão não consegue prestar 

conta financeira, ele permanece com essa pendência no dia seguinte e não consegue 

dar início a rota sem a autorização do time do financeiro via sistema.  

Duas ações mitigadoras foram pensadas para essa consequência, a primeira 

delas seria indisponibilizar o caminhão com pendência financeira para o carregamento 

e a segunda ação seria estruturar um banco de horas para a equipe de prestação de 

conta financeira, a fim de garantir a execução do processo até o retorno do último 

caminhão ao CD.  

Por fim, a última consequência levantada refere-se ao custo logístico de 

reincorporação ao estoque dos pedidos devolvidos. A ação pensada foi a criação de 

uma área segregada para que os produtos devolvidos de alto giro e em boas 

condições sejam armazenados e reaproveitados nos mapas do dia seguinte. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 19 – Bow-Tie do motivo de devolução Tempo Insuficiente 
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Seguindo a mesma metodologia descrita no primeiro Bow-Tie, o segundo foi 

realizado acerca da devolução por Endereço Não Encontrado, como pode ser visto na 

Figura 20. A primeira causa levantada, atrelada ao método, é o cadastro errado no 

sistema, onde o endereço atrelado ao PDV apresenta inconsistências. A primeira ação 

preventiva seria o requerimento de um comprovante de endereço do estabelecimento 

no momento do cadastro e somando-se a isso, a segunda ação seria a implementação 

de revisão semestral dos cadastros ativos no sistema a fim de realizar os ajustes 

necessários antes da ocorrência da devolução.  

A segunda causa, atrelada a mão de obra/pessoas, é a não localização do PDV 

pela equipe de entrega, mesmo com o endereço correto no sistema. As ações 

pensadas para prevenir esse tipo de devolução se resumem a solicitação de um ponto 

de referência do estabelecimento no momento do cadastro do mesmo e ao ato da 

CME entrar em contato com o PDV para solicitar o envio da localização através de 

aplicativos de mensagens.  

A terceira e última causa, atrelada também ao método, refere-se a cadastros 

desatualizados no sistema, englobando situações de mudança de endereço do PDV 

sem atualização no sistema ou de PDVs que passaram certo tempo sem realizar 

pedidos. A ação preventiva levantada foi a conferência proativa, por parte do time 

comercial, do endereço dos PDVs que não pedem a mais de seis meses. 

A primeira consequência levantada foi o aumento do consumo de combustível, 

uma vez que a equipe ao ligar e desligar o caminhão enquanto está em busca do 

endereço do PDV acaba por consumir mais combustível. A ação mitigadora atrelada 

a essa consequência é orientar as equipes a permanecer com o caminhão ligado.  

A segunda consequência é o aumento da probabilidade da equipe entrar em 

áreas de riscos enquanto busca o local exato do PDV. As ações pensadas para mitigar 

essa consequência foram o mapeamento periódico das áreas de risco e a função da 

CME de alertar a equipe de entrega conforme proximidade de alguma área de risco.  

A terceira consequência é a diminuição do tempo disponível da equipe para 

realizar entregas restantes, dado que a equipe demorou mais tempo do que o previsto 

na tentativa de localizar um PDV. A ação pensada para essa consequência foi de 

atribuir a CME a tarefa de contactar de forma proativa os três próximos PDVs na 
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sequência da entrega para que possam adiantar os processos de separação dos 

vasilhames a serem retornados, de separação do dinheiro para pagamento, de 

liberação de área para descarga etc. Assim, contribui para um menor tempo de 

atendimento e recuperação do tempo de atraso em rota.  

A quarta consequência levantada foi o não cumprimento da janela de 

recebimento dos PDVs em sequência da rota, com impacto direto do atraso da não 

localização do PDV anterior. A ação para mitigar essa consequência é definir uma 

régua de tempo máximo de tratativa de acordo com o valor da nota fiscal do pedido, 

a fim de priorizar a resolução com foco nos pedidos de maior impacto logístico.  

A quinta e última consequência refere-se ao custo logístico de reincorporação 

ao estoque dos pedidos devolvidos, a ação pensada foi a criação de uma área 

segregada para os produtos devolvidos em boas condições serem armazenados e 

reaproveitados nos mapas do dia seguinte. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

  

Figura 20 – Bow-Tie do motivo de devolução Endereço Não Encontrado 
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O terceiro Bow-Tie foi aplicado no motivo de devolução PDV fechado e pode 

ser visualizado na Figura 21. A primeira causa levantada para esse motivo de 

devolução, atrelada a mão de obra/pessoas, foi o fato do PDV não se atentar ao dia 

de entrega e não estava no seu estabelecimento para receber o pedido. As ações 

preventivas levantadas pelo grupo foram a de garantir o entendimento do PDV acerca 

dos dias de entrega através de esclarecimento pelo time comercial e comunicar ao 

PDV quando ele possuir um pedido em rota através de um sistema push de 

mensagens.  

A segunda causa, atrelada ao meio ambiente, refere-se a imprevisto sofrido 

pelo PDV em que precisou fechar o estabelecimento no dia da entrega.  

As ações preventivas englobam garantir um responsável no estabelecimento para 

receber os pedidos ou alinhar um novo horário de entrega no mesmo dia junto a 

equipe e a central de monitoramento de entregas. 

 A terceira e última causa levantada, atrelada também ao método, é a tentativa 

de entrega fora do horário de funcionamento do PDV. Isso pode ocorrer, pois dentro 

dos diversos segmentos de estabelecimentos que a empresa X atende, nem todos os 

PDVs possuem janela de entrega cadastrada. A ação preventiva nesse caso seria 

realizar o cadastro dos horários de funcionamento de toda a base de clientes 

atendidos pelo CD. 

A primeira consequência levantada foi a de que o PDV irá refazer o pedido não 

entregue. A ação pensada para mitigar seria criar uma rotina no sistema em que os 

pedidos devolvidos por motivo de PDV fechado sejam automaticamente enviados para 

a roteirização do dia seguinte, excluindo a necessidade do PDV refazer o pedido e 

dos times do financeiro, comercial e logística precisarem refazer a críticao.  

A segunda consequência refere-se ao custo logístico com frete e 

reincorporação ao estoque dos pedidos devolvidos. A ação pensada para mitigar essa 

consequência é a de cobrar taxa de reentrega do pedido e armazenar os produtos 

devolvidos em área segregada para serem reaproveitados nos mapas do dia seguinte. 
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Fonte: Autoria Própria 
 

O quarto e último Bow-Tie foi aplicado no motivo de devolução Sem Vasilhame 

e pode ser visualizado na Figura 22.  

 
 

Fonte: Autoria própria 
  

Figura 21 – Bow-Tie do motivo de devolução PDV Fechado 

Figura 22 – Bow-Tie do motivo de devolução Sem Vasilhame 
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A primeira causa, atrelada a mão de obra/pessoas, refere-se a quebra dos 

vasilhames, ou seja, o PDV não possui todos os vasilhames necessários para retornar 

na entrega porque todos ou parte deles foi quebrada. A ação preventiva levantada foi 

a necessidade de se realizar um treinamento via time comercial sobre manuseio e 

armazenamento dos produtos para os PDVs.  

A segunda causa, atrelada ao método, é o não conhecimento do PDV sobre a 

política de retorno, isso pode ocorrer tanto para clientes novos quanto para clientes 

que não haviam comprado produtos retornáveis ainda. A ação preventiva pensada 

nesse caso seria a implementação de pop-ups que notifiquem a quantidade exata de 

vasilhames a serem retornados no ato da entrega, antes que o PDV confirme o seu 

pedido.  

A terceira causa, atrelada também ao método, refere-se ao PDV não ter girado 

o estoque, ou seja, realizou um pedido de certa quantidade de produtos retornáveis, 

mas possui quantidade inferior aos vasilhames necessários. A ação de prevenção 

correspondente a essa causa é a implementação na rotina do time comercial do 

suporte da previsão de demanda de sua base de PDVs. 

 A quarta e última causa, atrelada a mão de obra/pessoas, refere-se ao 

equívoco cometido pelo PDV na hora de realizar o pedido, ou seja, selecionou para 

compra um produto retornável pensando que estava adquirindo um produto 

descartável. A ação para prevenir essa causa seria a de distinguir melhor a 

diferenciação entre produtos retornáveis e descartáveis na descrição no site. 

A primeira consequência levantada pelo grupo é a de que o PDV ficará sem o 

restante dos produtos presentes na mesma nota fiscal que o produto retornável sem 

os vasilhames. Isso acontece uma vez que a devolução se dá por nota fiscal e não 

existe a possibilidade de devolução parcial. A ação mitigadora nesse caso seria a de 

abrir uma demanda junto à área de TI para possibilitar o retorno parcial da NF faturada.  

A segunda e última consequência refere-se ao custo logístico com 

reincorporação ao estoque dos pedidos devolvidos. A ação pensada foi a criação de 

uma área segregada para que os produtos devolvidos de alto giro sejam armazenados 

e reaproveitados nos mapas do dia seguinte. 
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A partir da compreensão dos processos logísticos reversos do CD e da 

identificação e análise dos principais motivos de devolução, foram desenvolvidos 

planos de ação com base nas ações consideradas como oportunidades de melhorias, 

com baixa complexidade de execução e com alto potencial benéfico para a operação 

de cada Bow-Tie. 

Os planos de ação para o motivo de devolução Tempo Insuficiente, analisado 

no primeiro Bow-Tie, podem ser vistos nas Figuras 23 e 24. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

  

Figura 23 – Plano de ação 1 para devolução de motivo Tempo Insuficiente 
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Este primeiro plano de ação refere-se à ação preventiva da central de 

monitoramento de entregas de verificar a fila de descarga dos PDVs antes das equipes 

de entregas chegarem ao local. O plano de ação tem o objetivo de garantir que a EE 

não se desloque desnecessariamente quando há fila de espera para realizar a 

descarga nos PDVs. Para a realização da tarefa as etapas de levantamento da base 

dos PDVs com problema de fila de descarga, levantamento do contato telefônico 

deles, criação de procedimento operacional padrão (POP) e execução de treinamento 

devem ser seguidas. 

 

Fonte: Autoria própria 
 

Figura 24 – Plano de ação 2 para devolução de motivo Tempo Insuficiente 
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O segundo plano de ação refere-se à ação mitigadora de estruturar um banco 

de horas para equipe de conferência financeira. O objetivo é garantir que os 

caminhões com atraso de jornada, ou seja, que retornam mais tarde para o CD que o 

horário previsto, consigam realizar a prestação de contas financeira e não configurem 

pendência para o caminhão no dia seguinte. Para a realização da tarefa, as etapas de 

alinhar viabilidade com o departamento de Recursos Humanos, criação do 

procedimento de marcação de horas extras e garantir a execução devem ser 

seguidas. 

Os planos de ação para o motivo de devolução Endereço Não Encontrado, 

analisado no segundo Bow-Tie, podem ser vistos nas Figuras 25 e 26 abaixo. 

Fonte: Autoria própria 
Figura 25 – Plano de ação 1 para devolução de motivo Endereço Não Encontrado 
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Este primeiro plano de ação refere-se à ação preventiva de requerer o 

comprovante de endereço do estabelecimento no momento do cadastro. O objetivo é 

evitar que os PDVs fiquem cadastrados e sejam entregues em endereços incorretos. 

Para a realização da tarefa, as etapas de alinhar a viabilidade de criação de rotina 

com a equipe do comercial, a criação de procedimento operacional padrão para 

anexar o comprovante do PDV no cadastro e a solicitação para equipe de TI da criação 

de campo anexo devem ser seguidas. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 26 – Plano de ação 2 para devolução de motivo Endereço Não Encontrado 
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O segundo plano de ação refere-se à ação mitigadora de definir régua de tempo 

máximo de tratativa da devolução, de acordo com o valor da nota fiscal. Tem o objetivo 

de garantir o atendimento dos próximos PDVs na sequência da rota dentro do horário 

previsto. Para a realização da tarefa, as etapas de definir parâmetros de acordo com 

as faixas de valores dos pedidos, a criação da política da tratativa desse motivo de 

devolução e a execução do treinamento devem ser seguidas. 

Os planos de ação para o motivo de devolução PDV Fechado, analisado no 

terceiro Bow-Tie, podem ser vistos nas Figuras 27 e 28 abaixo. 

Fonte: Autoria própria 
Figura 27 – Plano de ação 1 para devolução de motivo PDV Fechado 
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Este plano de ação refere-se à ação preventiva de mapear horários de 

funcionamento dos PDVs e cadastrar janelas de entrega. Tem o objetivo de garantir 

que as entregas sejam realizadas dentro dos horários de funcionamento dos PDVs. 

Para a realização da tarefa, as etapas de criação de trava sistêmica que impossibilitam 

o cadastro dos PDVs sem informação sobre horário de funcionamento e a criação de 

uma força tarefa envolvendo a equipe comercial e a central de monitoramento de 

entregas para cadastrar as janelas de entrega dos PDVs sem informação devem ser 

seguidas. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 28 – Plano de ação 2 para devolução de motivo PDV Fechado 



69 

 

O segundo plano de ação refere-se à ação mitigadora de definir uma área 

segregada para a armazenagem dos produtos devolvidos que serão novamente 

carregados em novo mapa no dia seguinte. O objetivo é reduzir o custo e o tempo 

com os processos de descarga, reincorporação ao estoque e separação dos produtos. 

Para a realização da tarefa, as etapas de criação do mapofluxograma do processo, 

definição da área de alocação dos produtos devolvidos e a execução do treinamento 

devem ser seguidas. 

Para o motivo de devolução Sem Vasilhame, diferentemente dos motivos 

anteriores, apenas um plano de ação foi detalhado, visto que, dentre as ações 

preventivas e mitigadoras, a ação de alocar produtos devolvidos em área segregada 

já foi contemplado no plano de ação anterior e apenas uma outra ação foi enquadrada 

como baixa complexidade de execução e com alto potencial benéfico para a operação. 

Seu plano de ação correspondente pode ser visto na Figura 29. 
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Fonte: Autoria própria 

 

Este plano de ação refere-se à ação preventiva de distinguir melhor os produtos 

retornáveis dos descartáveis nas opções de compra do site. O objetivo é garantir a 

realização correta dos itens do pedido, não gerar quebra de expectativa no cliente em 

relação ao seu pedido e não gerar devolução para o CD. Para a realização da tarefa, 

a etapa de adicionar na descrição dos produtos retornáveis no site que os itens se 

referem apenas ao líquido, sendo necessário o retorno de vasilhames no ato da 

entrega deve ser seguida. Com o intuito de garantir a correta gestão do indicador, foi 

realizado o detalhamento dos principais aspectos relacionados à métrica a ser 

acompanhada –  pode ser visualizado na Figura 30. 

Figura 29 – Plano de ação para devolução de motivo Sem Vasilhame 
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Fonte: Autoria própria 

 

O mesmo formulário acima pode ser replicado para os demais indicadores dos 

planos de ação apresentados anteriormente. Com isso, espera-se o correto 

acompanhamento das ações desdobradas a partir das análises Bow-Tie. 

 

 

 

 

Figura 30 – Formulário do Indicador de Controle 
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5 CONCLUSÃO 

Neste capítulo são apresentadas as considerações finais sobre o assunto 

abordado no estudo, as respostas às questões propostas e as sugestões para futuros 

trabalhos similares ao tema. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A logística reversa vem sendo cada vez mais adotada pelas organizações como 

alternativa para aumento da competitividade no mercado. Os principais benefícios que 

as empresas podem adquirir através de sua implementação e gerenciamento são o 

controle operacional de suas atividades e a diferenciação dos serviços que agregam 

valor aos clientes e contribuem para a satisfação e retenção deles. 

Dentro do fluxo de LR, a devolução eleva os gastos de frete e gera retrabalhos 

com processos como readequação de embalagens avariadas e reincorporação dos 

produtos ao estoque. Tendo isso em vista, fica evidente a importância de garantir um 

processo de pós-venda otimizado, possibilitando a minimização de perdas e melhores 

desempenhos para as empresas. 

O estudo de caso demonstra a grande interface entre áreas compreendida 

dentro do processo de distribuição e a forte relação entre o fluxo direto e o fluxo 

reverso. Dessa forma, a melhor maneira de reduzir os impactos gerados pelas 

devoluções é aperfeiçoando ambos os fluxos. 

Ao longo do desenvolvimento do estudo de caso, foram observadas 

oportunidades tanto no processo de distribuição como no de devolução, que podem 

resultar em ganhos para a operação com a melhora no nível de serviço, otimização 

de processos de backoffice, redução da necessidade dos reprocessamentos logísticos 

e a própria redução no número de devoluções do CD. 

Além disso, pode-se perceber, com o desenvolvimento dos Bow-Ties, que os 

motivos de devolução que ocorrem antes da chegada ao PDV e estão atrelados a 

responsabilidade da logística, como Tempo Insuficiente e Endereço Não Encontrado, 

permitiram maiores aberturas e, consequentemente, maior poder de ação da empresa 

em fechar os gaps e melhorar seus resultados.  
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Por outro lado, os motivos de devolução que ocorrem depois da chegada ao 

PDV e estão atrelados a responsabilidade do cliente, sendo eles PDV Fechado e Sem 

Vasilhame, ficaram mais restritos, com menores possibilidades de aberturas e planos 

de ação por parte da empresa. 

O objetivo geral do estudo é identificar os principais motivos que geram retorno 

de produtos e oferecer melhorias através da análise do processo de devolução.  

Os objetivos específicos foram alcançados com a utilização de todas as ferramentas 

abordadas que auxiliaram na análise, na priorização e na abertura dos motivos de 

devolução. 

 

5.2 RESPOSTA ÀS QUESTÕES DO ESTUDO 

Conforme apresentado no item 1.4, para que os objetivos do trabalho fossem 

cumpridos algumas questões deveriam ser respondidas ao longo do estudo. 

Questão 1: Quais são os principais motivos geradores da devolução de 

produtos no centro de distribuição de bebidas da empresa X? 

Questão 2: Como é possível prevenir a ocorrência desses motivos? 

Questão 3: Nos casos em que a prevenção for insuficiente, o que pode ser 

feito para reduzir o impacto da devolução na operação? 

Através do levantamento de dados e da aplicação das ferramentas Diagrama 

de Pareto e Matriz GUT, foi possível contemplar a questão 1 e identificar os principais 

motivos geradores de devolução no CD da empresa X. Podem ser observados na 

Figura 15 do capítulo 4, e se resumem a: Tempo Insuficiente, PDV Fechado, Endereço 

Não Encontrado e Sem Vasilhame.  

Com a aplicação da técnica do Bow-Tie, que se mostrou adequada para a 

resolução das questões 2 e 3, as ações preventivas e mitigadoras de cada ocorrência 

de devolução analisada podem ser visualizadas no capítulo 4, assim como o posterior 

desdobramento em planos de ação, a fim de melhorar o desempenho dos processos 

e o nível de serviço do CD. 
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5.3 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

O trabalho levantou todos os motivos de devolução existentes para o centro de 

distribuição, mas foram priorizados apenas quatro dos dezenove para a aplicação do 

Bow-Tie e desdobramento de planos de ação. Tendo isso em vista, recomenda-se a 

análise e o tratamento dos outros motivos de devolução para estudos futuros. 

Outra sugestão para trabalhos futuros é destacar a importância de garantir a 

elaboração de planos de ação para todas as ações preventivas e de mitigação que 

foram apresentadas nos quatro Bow-Ties do capítulo anterior, com o intuito de diminuir 

ainda mais o impacto da devolução de produtos.   

Por fim, também seria interessante, realizar benchmarking com outras unidades 

distribuidoras da empresa X, a fim de comparar suas performances e desdobrar as 

melhoras práticas delas para o CD, objeto de estudo do presente trabalho. 
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