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RESUMO

Esta pesquisa versa sobre a logística reversa realizada em um moinho de trigo na
cidade de Canoas – RS. Com a logística reversa, a empresa busca, de maneira
sustentável, reagregar valor aos produtos que estão impróprios para serem
consumidos, tendo, com isso, resultados positivos no relacionamento com seus
clientes, economia com custos de transporte e redução do descarte de produtos no
meio ambiente. Ao longo da pesquisa é descrito como acontece todo o processo, a
reagregação de valor, os motivos, os números, o destino destes produtos e tudo que
envolve a logística reversa feita pela empresa estudada. A pesquisa foi realizada
através de um estudo de caso, onde foram buscados dados estatísticos e entrevistas
com as pessoas envolvidas nesse processo, buscando entender a opinião e visão de
cada setor sobre o tema. Ao fim da pesquisa demonstram-se os resultados obtidos
através da aplicação da logística reversa, que conseguiu recuperar quase 30% do
valor dos produtos que estão impróprios para consumo por meio da venda destes em
mercados secundários.

Palavras-chave: Logística reversa. Reagregação de valor. Farinha de trigo. Moinho
de trigo. Pós-venda.
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1 INTRODUÇÃO

O crescimento da população mundial faz surgir questionamentos sobre a vida
e o impacto de toda a população humana no planeta terra. Esse crescimento
exponencial, faz pesquisadores estudarem sobre questões fundamentais para a
existência da raça humana, como por exemplo, comida e água. De acordo com o site
Country Meters1, no ano de 1960, a população do mundo era 3.019.469.360
habitantes, enquanto hoje, no dia 10 de outubro de 2015, às 16:58:36, já somam
7.330.847.140 habitantes no planeta Terra, mais que o dobro de habitantes nesse
intervalo de 55 anos.
Outro tema de estudo por pesquisadores e estudiosos é o resíduo gerado por
essa população, como ele é descartado e o tratamento que lhe é dado. O aumento do
consumo, aliado ao ciclo de vida dos produtos cada vez menores, aumentam
exponencialmente o fluxo dos canais diretos, também aumentando a quantidade de
resíduo gerado por empresas para atender essa demanda (LEITE, 2003).
Segundo panorama da Abrelpre (2014), mais de 78 milhões de toneladas de
resíduos sólidos foram gerados no Brasil no ano de 2014 e, somente na região sul do
país, a quantidade produzida foi de 8 milhões de toneladas, e a tendência, para esse
valor, é aumentar com o passar dos anos. Segundo Lenharo (2015), em 2014, mesmo
com o fim do prazo para enquadramento da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) a destinação do resíduo pouco mudou, se em 2013 era de 41,7%, em 2014
ficou em 41,6% do resíduo sendo depositado em locais inadequados. Segundo o
mesmo autor, a quantidade de resíduo aumentou 29% de 2003 a 2014 enquanto a
população cresceu somente 6% no mesmo período.
Uma parte considerável desse resíduo são alimentos, segundo Nassour (2003),
em média 20% do resíduo é composto por alimentos, restos de comida, cascas,
resíduos, entre outras matérias orgânicas. Segundo relatório de 2013 da FAO, cerca
de 1,3 bilhão de comida é desperdiçada todo ano no mundo, esse valor representa
quase 33% do que é produzido, além de causar um prejuízo equivalente a R$ 1,6
trilhão. Não bastasse o valor econômico que é transformado em resíduo, essa quantia
serviria para alimentar aproximadamente dois bilhões de pessoas, o que acabaria com
a fome no planeta terra, que abrange 870 milhões de habitantes. (FAO, 2013)

1

Disponível em: <http://countrymeters.info/pt/World>. Acesso em: 15 set. 2015.
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Segundo Paripassu (2015), na produção de alimentos no país as perdas
acontecem por toda cadeia, cerca de 10% dessas perdas acontecem durante a
colheita, no manuseio e transporte chegam a 50%, mais 30% nas centrais de
abastecimento e outros 10% restantes se dividem entre o ponto de venda e o
consumidor.
Dando enfoque às perdas que ocorrem no mercado e varejo, elas ocorrem por
diferentes motivos e em diferentes quantidades, essas quantidades estão divididas
por categoria na tabela 1.

Tabela 1- Índice de perdas por departamento 2014
Índice de perdas por departamento 2014
Preço de

Preço de custo

custo/Faturamento

/Faturamento

Bruto - Brasil

líquido - Brasil

Geral

2,23%

2,98%

2,90%

Mercearia líquida

1,09%

1,37%

1,13%

Mercearia seca

1,10%

1,70%

1,67%

Padaria e confeitaria

4,32%

5,58%

6,00%

Demais perecíveis

2,85%

3,60%

3,18%

Peixaria

3,83%

4,35%

2,13%

Açougue

3,21%

4,24%

4,84%

6,10%

8,29%

9,35%

Categoria

Frutas, Legumes,
Verduras

Região/Fat.
Líq. Região Sul

Fonte: Adaptado de Abras (2015).

As categorias da tabela acima são, mercearia líquida onde refere-se a
refrigerantes e cervejas dentre outros, mercearia seca que se enquadra entre outros
arroz e feijão, e geral que aborda todos produtos que não se encaixam em nenhuma
das outras categorias.
Essas perdas abrangem motivos diversos, alguns exemplos são o furto externo
e interno, erros administrativos, fornecedores, quebra operacional, erros de inventário
e outros ajustes (ABRAS, 2015). As perdas relacionadas à validade dos produtos
estão descritas na tabela 2, logo abaixo:
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Tabela 2 – Porcentagem de perdas por validade
Média geral

9,02%

Supermercados até 500m²

6,63%

Supermercados de 501m² até 1250m²

16,24%

Hipermercado

12,56%

Atacado/Varejo

5,06%

Fonte: Abras (2015).

Para Nogueira (2008), a alteração nos hábitos de consumo impulsionou novas
necessidades e, consequentemente, o aumento na produção, ocasionando maior
consumo e aumento no descarte de produtos. Segundo Costa & Valle (2006), com o
consumo excessivo, foi necessária a criação de restrições para controlar a
degradação do meio ambiente. Foi então que, empresários começaram a perceber
que a prática da recuperação de produtos poderia gerar economia para a produção,
redução do impacto ambiental e melhoria na imagem de suas marcas perante os
clientes.
No setor empresarial, a logística reversa é tratada como um significativo
recurso que auxilia a mitigar as perdas (CHAVES; BATALHA, 2006). Para Leite
(2009), a disposição para aplicação da logística reversa pode ser motivada por ganhos
financeiros obtidos através das operações industriais ou pelo reaproveitamento de
matérias primas que retornam pelo canal reverso. Além do mais, tratando do setor de
alimentos, a logística reversa tem um papel ímpar que se refere à segurança do
alimento, com políticas liberais para o retorno dos produtos alimentícios, a empresa
libera a devolução de produtos defeituosos ou com o prazo de validade expirado,
assim, evitando problemas de infecção e intoxicação, assegurando a saúde do
consumidor (CHAVES et al., 2005).
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1.1 Definição do Tema ou Problema

Com a situação econômica vivida pelo Brasil, no ano de 2015, o real se
desvalorizou frente ao dólar e o valor do combustível sofreu forte aumento, o que
impactou no custo de produtos que são importados do exterior e no valor do frete. No
processo produtivo para fabricação da farinha de trigo, esses aumentos fizeram com
que moinhos brasileiros utilizassem parte do trigo com origem no exterior, devido a
sua qualidade e quantidade necessária, o que acabou forçando transações em dólar
como moeda base, impactando no preço do grão de trigo.
Tendo parte do custo da matéria prima em dólar, fez-se necessário cuidado
redobrado para que não acontecessem perdas ao longo da produção e nem perdas
de produtos prontos, principalmente por se tratarem de alimentos com regras de
produção, transporte e manuseio que, quando não respeitadas as regras,
transformam o produto em impróprio para o consumo, gerando perdas aos
fabricantes. A gestão da logística quando opera com alimentos não se limita as suas
atividades tradicionais como estoque, depósito e transporte, todavia deve manter a
qualidade dos produtos, levando em conta e compreendendo as características e
peculiaridades que o produto exige em seu transporte, embalagem, manuseio e
armazenagem. (SILVA & MARTINS, 2010)
No caso de alguma das restrições supracitadas não serem atendidas, através
da logística reversa, se faz a coleta dos produtos que não estão aptos a serem
consumidos, fazendo com que eles retornem para o moinho e tenham outro destino
ou tenham o descarte adequado, a fim de recapturar parte do valor do produto ou não
prejudicar o meio ambiente. Outros motivos diferentes fazem os produtos retornarem
para o moinho, com o alto valor do combustível, mais elevado é o valor do frete, o que
exalta a importância de otimizar o fluxo logístico reverso a fim de procurar a melhor
maneira de gerenciar o retorno dos produtos.

1.2 Questão de pesquisa

Nesse contexto, de reaproveitamento ou do descarte adequado de produtos ou
peças através da logística reversa, instiga a seguinte questão de pesquisa: Como
realizar a logística reversa com a farinha de trigo reagregando valor com o
menor custo, atendendo as normas legais e ambientais.
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1.3 Delimitações do Trabalho

Esse trabalho pretende abordar a logística reversa, seus conceitos e sua
atividade prática aplicada em um moinho de trigo, com enfoque na cadeia da farinha
de trigo, que tem seu retorno dos clientes, principalmente por motivos de qualidade.
Busca entender como são as atividades realizadas pela empresa, os outros
participantes não serão abordados neste trabalho. Questões ambientais e de
legislação serão abordadas, mas não serão aprofundadas no presente trabalho.

1.4 Objetivos

Nesta seção serão apresentados os objetivos desejados com esta pesquisa,
tais objetivos, são divididos em objetivo geral e objetivos específicos.

1.4.1 Objetivo Geral

A pesquisa tem como objetivo analisar a atuação da logística reversa aplicada
diariamente em um moinho de trigo, em especial no caso da farinha de trigo, que deve
retornar e, por algum motivo, realiza o caminho inverso na cadeia de suprimentos

1.4.2 Objetivos Específicos

Para obter total satisfação com o objetivo desta pesquisa, é necessário mostrar
com clareza o entendimento sobre alguns objetivos específicos, nos quais se
enquadram:
a. Identificar e detalhar como é feito todo processo de logística reversa no
caso escolhido;
b. Elaborar um levantamento sobre os custos da aplicação da logística
reversa, também seus resultados obtidos.
c.

Abordar os conceitos sobre logística reversa com o intuito de ampliar o

conhecimento sobre o tema, auxiliando para seu crescimento e divulgação
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1.5 Justificativa

Esta seção apresenta a justificativa para a realização desta pesquisa. Buscase enquadrar essas premissas em três campos diferentes, a detalhar: i) justificativa
da pesquisa para a empresa; ii) justificativa da pesquisa para o meio acadêmico; e iii)
justificativa da pesquisa para o pesquisador.

1.5.1 Para a empresa

A aplicação de estudo sobre logística reversa baseada na realidade atual da
empresa traz contribuições valiosas para a mesma, estudando afundo um tema que
ainda não é prioridade na empresa. A pesquisa irá apontar os defeitos e virtudes
encontrados, que podem servir como ponto de alavancagem para a tomada de ações
por parte da empresa. O momento para implantação e realização desse estudo é
propicio, pois é um serviço que vem sendo exigido por clientes e fornecedores, além
de imposições ambientais e de legislação. Além de atender as exigências
supracitadas, é um diferencial frente à concorrência.

1.5.2 Para o pesquisador

Possibilidade de aplicar em campo o conhecimento adquirido ao longo da
graduação. O assunto abordado pelo trabalho percorre inúmeras disciplinas da
Engenharia de Produção, focando, principalmente, nas disciplinas de Logística,
Planejamento e Controle da Produção, Avaliação Econômica e Gestão Ambiental. A
atividade de comparar os conceitos difundidos na academia com a experiência prática
trouxe um aprendizado que só uma monografia pode proporcionar ao discente,
também aumentando e aprimorando os conhecimentos no assunto escolhido. Além
disso, é um tema que vem ganhando importância dentro de organizações de diversos
setores, aplicado em um caso que é uma preocupação mundial, que é o alimento,
além de estudar a busca da reagregação de valor e descarte apropriado para
produtos, que é uma prática valorizada no âmbito profissional.
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1.5.3 Para a academia

Uma pesquisa acadêmica nessa área específica da logística (reversa de pósvenda de alimentos) ainda é precária, existem poucas publicações nesse assunto.
Isso eleva a importância do trabalho, tendo em vista que ele busca apresentar como
é realizado a logística reversa aplicada em um moinho de trigo. Os resultados podem
servir para a empresa objeto e outras empresas realizarem melhorias com base no
modelo apresentado ao longo da pesquisa. Para Sarian (2003), existem diversos
campos de atuação da Logística Reversa que podem ainda ser considerados como
tendências, abrindo amplos caminhos a serem explorados no Brasil
Realizando a busca por artigos sobre logística reversa com alimentos e,
especificamente, em moinhos de trigo, os resultados foram nulos. Portanto, com esta
pesquisa, mostrasse a aplicabilidade da logística reversa em mais um segmento, logo,
a pesquisa pode contribuir com futuros estudos relacionados ao tema.

1.6 Estrutura do trabalho

Para auxiliar o entendimento do trabalho para os que o leem, este tópico traz a
estrutura em que o trabalho está dividido. O trabalho está organizado em 6 capítulos.
No primeiro capítulo estão descritos os aspectos que orientaram a pesquisa: a
introdução, o problema, a questão de pesquisa, os objetivos da pesquisa, a
justificativa, a delimitação e a estrutura do trabalho.
O referencial teórico estudado está situado no segundo capítulo, onde
encontra-se uma busca sobre o que já foi publicado sobre o tema, nesse momento,
foi realizado um filtro pelo pesquisador sobre o material encontrado para destacar o
que poderia contribuir com a pesquisa, esta busca foi feita em livros, artigos, sites,
teses, entre outros.
No terceiro capítulo é apresentada a metodologia para a elaboração do
trabalho: o método de pesquisa, os métodos de coleta e a análise dos dados, e as
delimitações desta monografia. Aqui também são destacados os passos realizados
pelo pesquisador para demonstrar o que foi feito e auxiliar o entendimento de outros
pesquisadores que tenham contato com esta pesquisa.
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A apresentação da empresa Moinho de trigo Cruzeiro do Sul S/A (unidade
Canoas-RS) está descrita no quarto capítulo. Nesta etapa, foi descrita a empresa
estudada, seu atual cenário, seu mercado, além do processo produtivo da farinha.
Também nesse capitulo está inserida uma apresentação do trigo no Brasil e no
mundo, visando contribuir com o entendimento sobre a importância do grão para os
leitores.
No quinto capítulo é apresentado todo o processo de logística reversa
estudado, as operações, o processo, os objetivos, os motivos, tudo que foi
mencionado e estudado durante a pesquisa de campo encontra-se neste capítulo
Para o sexto capítulo ficaram as conclusões e considerações finais sobre a
pesquisa, além de sugestões para novos estudos.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão teórica aborda opiniões, teses, teorias e pensamentos já formulados
sobre o assunto central do trabalho, publicadas em artigos, livros, periódicos, dentre
outros meios de comunicação. A partir dessa coleta de informações, há a construção
de uma base consistente, que auxilia na descrição e entendimento do presente
trabalho.
Ao longo da pesquisa são abordados três tópicos centrais: logística, logística
reversa e logística no varejo. Com estes três tópicos principais, são abordados
também subtópicos que detalham o tema e seus contextos de atuação.

2.1. Logística e a construção da cadeia de suprimentos

A logística é um conjunto de atividades que se repetem dentro da cadeia para
transformar matérias primas em produtos acabados, nesse conjunto encontram-se as
atividades de transportar e armazenar, gerenciar estoque, dentre outras (Ballou,
2006). Segundo Novaes (2002), a logística tem o papel de controlar as atividades
organizacionais, disponibilizando um bom nível de serviços ao cliente, otimizando os
recursos das operações, buscando o menor custo possível.
Para Imam (1996), a logística preocupa-se com o gerenciamento do fluxo físico,
que inicia com a fonte amontante e termina no ponto de consumo, além de preocuparse com as fábricas, locais de estocagem, níveis de inventário, estoque e sistema de
informações, simultaneamente com transporte e armazenagem.
Para Bowersox e Closs (2010), as empresas buscam promover uma
competência logística que atenda as expectativas básicas dos clientes, com um custo
total compatível. Para os autores, dificilmente o custo total mais baixo ou o melhor
serviço ao cliente correspondem à estratégia logística mais apropriada. Ademais, um
trabalho logistico bem realizado, deve ter uma capacidade de resposta ao cliente,
além de controlar desníveis de desempenho operacional e otimizar o nível de estoque
utilizado (BOWESOX e CLOSS, 2010).
Segundo Zago (2006), a Logística tem por objetivo diminuir o tempo entre o
pedido e a entrega, atendendo a configuração solicitada pelo cliente no menor custo
possível, o que se deve através de planejamento de todos os recursos, otimizando a
viabilidade da distribuição dos produtos pelo transporte e armazenagem. Nas visões
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de Gomes e Ribeiro (2004), a logística busca maximizar o lucro, através da eficiencia
dos processos de aquisição, transporte e armazenamento de materias primas,
componentes e produtos prontos, garantindo o atendimento do pedido do cliente e
com um baixo custo.

Figura 1 - Processo logístico

Fonte: Ballou (2006 p.30).

Na figura 1 apresentada por Ballou, representa como é a cadeia de
suprimentos, passando por cada etapa que envolve a área logística. Todas etapas
que fazem a materia prima virar produto acabado ao alcance do cliente final.
Na visão de Pires (2010), desde seu surgimento a supply chain management
(SCM) é confundida com a logística, seja na indústria ou no mundo acadêmico. Coper
et al. (1997) lembra que SCM incorpora um escopo maior que a logística. Council of
Supply Chain Management Professionals (CSCMP) definiu que a logística está
inserida na cadeia de suprimentos (SC), e é o setor responsavel por planejar,
implementar e controlar o efetivo fluxo e estocagem de bens, serviçoes e informações
correspondentes desde o ponto de origem até o ponto de consumo com o objetivo de
atender as necessidades dos clientes.
Chirstopher (2008) refere que a supply chain management (SMC) é o
gerenciamento da relação entre fornecedores e clientes visando, a um menor custo,
entregar mais valor ao cliente. Já para Levi et al. 2003, o SMC tenta promover a
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maneira de integrar o elo logístico de forma que possa garantir um produto ou serviço
no local e tempo adequados, balanceando o fator custo com nível de serviço desejado.
Para Leite (2003), as empresas que buscam ter uma relação duradoura e
fidelizar os clientes através da logística devem ter alguns criterios-chave na qualidade
ou nivel de serviços oferecidos. Tais criterios são rapidez, confiabilidade, frequência
nas entregas, disponibilidade e, um último critério que vem ganhando força, trata-se
da flexibilidade empresarial encontrada nas operações de pós-venda, serviço que
agrega valor ao cliente (LEITE, 2003). Ballou (2006) defende a idéia de que a logística
aborda o acréscimo de valor para clientes, forncedores e todos que têm participação
direta. Ainda para Ballou (2006), empresas despendem de extremo tempo tentando
diferenciar suas ofertas de produtos concorrentes, quando perceberem que,
realizando uma boa gestao da logística, poderão reduzir custos além de gerar
diferentes níveis de serviços aos clientes, conseguindo, assim, entrar em novos
mercados, gerando vendas e aumentando o lucro.
Conforme Levi (2003), a elaboração de uma rede logística necessita de
decisões importantes como localização, tamanho do estoque e a maneira de gerenciálo; decisões estas que impactam diretamente nos resultados organizacionais. Um dos
objetivos de planejar essas decisões é conseguir obter eficiência nas operações,
reduzindo os custos de transporte, operação, manutenção e gerenciamento (LEVI,
2003).
Segundo ILOS (2014), pesquisas mostram a diferença da representatividade
dos custos logísticos na comparação entre Brasil e os Estados Unidos. No Brasil, os
custos logísticos representam 11,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro,
enquanto nos Estados Unidos, os mesmos custos são de 8,7% do PIB americano.
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Gráfico 1 – Custos Logísticos

9,6%

transporte longa distancia

8,8%

armazenagem
43,9%

17,8%

distribuição urbana
custos portuarios
administrativo

20,0%

Fonte: Adaptado de Resende e Sousa (2014).

O gráfico 1 apresenta como está distribuído os custos envolvidos na logística.
Onde fica evidente que os maiores custos estão no transporte por longas distancias,
seguido do armazenamento.

2.2 Fator logística para atender o cliente
O serviço logístico tem se tornado uma condicionante importante na construção
e manutenção de relacionamentos entre fornecedor e cliente, considerando que
possui um efeito positivo sobre a satisfação do cliente, mantendo a confiança na
relação de compra e venda (DAVIS e MENTZER 2006). Abordado nos tópicos
anteriores, o entendimento de logística consiste, entre outras coisas, em gerenciar o
fluxo dos materiais, peças ou produtos para que estejam na quantidade, tempo e local
corretos. Sabendo disso, Porter (1999) ressalta o valor do conhecimento por parte dos
gestores sobre as necessidades e os desejos dos clientes nos mercados alvos,
também conhecendo os recursos disponíveis, para que se possa realizar todo
planejamento dessa cadeia.
Para Novaes (2002), a logística tem dupla função simultânea, gerenciar as
atividades de deslocamento e armazenamento dos materiais, oferecendo um bom
nível de serviço ao cliente, e otimizar os recursos dessas atividades para que seja
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realizada com o menor custo possível. No entendimento de Leite (2003), os critérios
chave para garantir a fidelização dos clientes e se ter uma relação longa, obtidos por
meio da logística empresarial integrada, são a qualidade ou o nível de serviços
logísticos que lhes são propostos, valências como rapidez, confiabilidade e frequência
de entregas, disponibilidade de estoques, além de um fator levado em consideração
mais recentemente como, a posição de flexibilidade empresarial tanto nas relações
de venda quanto no pós-venda, são ações que têm valores apreciados pelos clientes.
Segundo Christopher (2007) a última instância para avaliar como sucesso ou
fracasso qualquer negócio será determinado pelo nível de valor entregue aos clientes.
O mesmo autor define esse valor através da equação 1:

Equação 1 – Valor para o cliente

Percepções de benefícios
Valor para o cliente = ----------------------------------------------Custo total de propriedade

Ainda

para

Chistopher

(2007),

explanando

a

equação

supracitada,

encontramos impactos logísticos tanto no numerador quando no denominador, o que
mostra a importância desse setor para o sucesso da empresa em conseguir fazer-se
perceber valor para o cliente:

Equação 2 – Valor para o cliente desdobrada

Qualidade x Serviço
Valor para o cliente=----------------------------------------------Custo x Tempo

E os quatro elementos da equação 2 são definidos assim, pelo mesmo autor:
Qualidade: a funcionalidade, a performance da oferta
Serviço: a disponibilidade, a atenção, a empatia.
Custo: os custos da transação em geral.
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Tempo: o tempo de resposta para atender o pedido do cliente, tempo de espera
para receber o pedido.

Sabendo que a competividade entre empresas está cada vez maior, Bertaglia
(2003) apresenta que uma das exigências nas empresas é atender os clientes. Para
o mesmo autor, o setor logístico deve compreender as seguintes exigências para ser
lembrado positivamente pelos clientes:


Velocidade: com a busca pela redução de estoque, por conseguinte muda

o modelo das entregas, tornando-se mais rápidas e em menores quantidades,
mantendo a mesma qualidade.


Confiabilidade: o serviço precisa ser confiável para entregar o produto no

momento certo, na quantidade certa e no local certo.


Flexibilidade: o transportador deve adequar-se ás exigências do cliente,

adaptando-se na maneira de entregar os pedidos.

Segundo Bowersox et al (2006) na busca para mensurar a performance do
serviço logístico oferecido, existem três fatores primários, são eles:


Disponibilidade: capacidade de atender o cliente de acordo com sua

necessidade, ter a quantidade necessária no momento em que o cliente
precisar. Entretanto, aumentar os estoques pode acabar aumentando os custos
de armazenagem.


Desempenho Operacional: a capacidade de adequar ao tempo do cliente.

Tempo esse considerado da realização do pedido até a entrega dele. Além do
tempo, pode-se enquadrar em desempenho operacional a frequência nas
entregas.


Confiabilidade de serviço: avalia a qualidade da logística, em relação da

avaliação da disponibilidade e do desempenho operacional. O conhecimento
da real capacidade de atender prazos e quantidades, por parte da organização
é fundamental, para evitar falsas promessas.
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Habitualmente, as empresas têm diferentes visões sobre nível de serviço e
valor ao cliente. Além dos critérios propostos por Bowersox et al (2006), Silva et al.
(2003) propõem mais dois:


Flexibilidade: que é a capacidade de se reprogramar após algo fora do

programado junto ao cliente, ser flexível quanto a cancelamento e mudanças
de rotas ou pedidos, ou até mesmo customizar produtos e entregas para
clientes e mercados peculiares.


Falhas e recuperação: Ao deparar-se com uma falha, a disposição e

eficiência para resolver o mais rapidamente ao cliente, identificando as
providências e atitudes a serem tomadas.

2.3 Logística Reversa
Com a evolução e alterações na maneira de consumo e produção, uma nova
concepção do fluxo logístico foi se desenvolvendo. Desta forma, quando se fala em
logística reversa existem muitas visões na literatura, diferentes olhares e aspectos são
idealizados por autores que buscam mostrar a visão sobre a sua área de atuação.
A logística reversa é a área da logística empresarial que tem como enfoque o
retorno ao ciclo de negócios de produtos ou embalagens, bens de pós-venda e de
pós-consumo, devolvendo-lhes valores de naturezas econômica, ecológica, legal,
logístico, de imagem corporativa, dentre outros (Leite, 2009). Para Costa & Valle
(2006), a logística reversa preocupa-se com o manejo e controle de produtos,
equipamentos e materiais a serem recuperados, essa recuperação pode ir da
reciclagem ou remanufaturar e até mesmo de uma simples venda.
Ainda para Costa & Valle (2006), com esse consumo excessivo, foi necessária
a criação de restrições para controlar essa degradação do meio ambiente, foi então
que empresários começaram a perceber que a prática da recuperação de produtos
poderia gerar economia para a produção, redução do impacto ambiental e melhoraria
a imagem perante os clientes.
Buscando abordar as diferentes visões existentes sobre a logística reversa, no
quadro abaixo encontram-se diferentes maneiras de abordagem sobre o tema:
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Quadro 1 – Conceitos diversificados para logística reversa
Perspectiva

Autor(s)

Global

Reverse
Logistics
Executive
Council – RLCE
(2007)

Ambiental/Reciclagem
Legislação

Stock (1998)
Mont (2000)

Ambiental/Oportunidades de
negocio

Ballou (1995)

Geral/práticas aplicadas

Council of
logistics
Management –
CLM (1993)

Cadeia de suprimentos

Novaes (2004)

Ciclo do produto

Lacerda (2002),
apud Garcia
(2006)

Logística empresarial/
Competitividade
/Ambiental

Leite (2009)

Conceito:
Atividade de planejamento, execução e
monitoramento do fluxo, iniciando nas
matérias primas até produtos acabados, do
seu ponto final de consumo até seu ponto
primário, com desejo de recapturar valor ou
descartar de forma mais adequada,
controlando a geração de custos
relacionados.
Grupo de operações relacionadas a
logística, na reciclagem, descarte ou
manuseio de materiais com algum perigo a
saúde ou a natureza.
A legislação ambiental que obriga as
empresas a recolherem seus produtos após
o uso.
A preocupação com a ecologia e o meio
ambiente acompanhou o crescimento da
população e da indústria, que abrira
oportunidades para o setor da logística,
exemplo a logística reversa.
Logística reversa é um glossário de
técnicas e atividades que compõem o
gerenciamento da movimentação, redução
e coordenação de resíduos de produtos e
embalagem.
Responsável pelo fluxo de materiais, que
começam nos pontos de consumo dos
produtos e finalizam na origem dos
mesmos, com o intuito de reagregar valor.
Logística reversa, é entendida como
processo complementar da logística,
completando o ciclo dos produtos que
necessitam voltar a sua origem. Na logística
reversa, os produtos passam pela
reciclagem ou remanufatura e voltam para
cadeia ou são descartados, fechando o
ciclo do produto.
É uma área que compõem a logística das
empresas, que cuida de toda parte do fluxo
físico e de informações, do retorno de bens
de pós-venda e pós consumo, por meio de
canais reversos, reagregando valor
econômico e ambiental e como imagem da
corporação

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

Lacerda (2002) demonstra, através da figura 2, os caminhos que os produtos
que retornam através de um processo logístico reverso podem seguir. Ao que se vê,
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existem caminhos diferentes para se seguir, a condição do produto e objetivo do
retorno é que irá definir qual caminho o produto seguira.

Figura 2 - Atividades típicas do processo logístico reverso

Fonte: Lacerda (2002, p.4).

No entendimento de Leite (2009), alguns setores, como por exemplo os do
metal e das garrafas de plásticos, não são novidades à logística reversa, tais setores
conseguem gerenciar bem o fluxo da plataforma de distribuição reversa, mas a
questão de formalização documentada dos processos é algo raro nessa atividade.
Além do mais, muitos setores ainda veem na logística reversa uma barreira
embaraçosa e de difícil gerenciamento (LEITE, 2009). Apesar de ser um tema
relativamente novo, Lacerda (2002) aponta que indústrias de eletrônicos, varejo e
automobilística recentemente estão incorporando a logística reversa em suas
atividades, com intuito de gerenciar o fluxo de retorno de embalagens,
reaproveitamento de materiais e devolução dos produtos por parte dos clientes.
Com esse contexto, buscando pela eficiência nas práticas de gestão sobre
logística reversa, Lacerda (2002) ressalta elementos importantes que auxiliam no
sucesso das operações desse processo:


Bons controles de entrada: para dar o destino apropriado para os

produtos que entraram no ciclo reverso, é importante que logo no recebimento
deste material seja feita a identificação do destino e situação atual do produto.


Tempo de ciclos reduzido: baseado na premissa que tempo com o

produto parado não agrega valor, velocidade para identificar e agir no produto
é importante para recuperação do valor.
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Sistemas de informação (SI): contando com o auxílio de sistemas como

código de barras e Eletronic Data Interchange (EDI), que conseguem mensurar
e compreender o desempenho da cadeia, possibilidade maior conhecimento
para negociação.


Rede logística planejada: enquadra-se no espaço físico, compatível com

as necessidades da empresa, capaz de suportar o fluxo reverso com suas
entradas e saídas.


Processos padronizados e mapeados: para abordar a logística reversa

como um processo que pertence a rotina da empresa e não algo ocasional,
com intuito de obter resultados assertivos e seguros. Com intuito de perceber
a diferença que abrange a logística reversa da logística tradicional, alguns
autores fizeram uma tabela comparativa:

Quadro 2 - Diferença entre a logística tradicional e a reversa
Logística tradicional

Logística reversa

Previsão relativamente direta

Previsão mais difícil

De um local para vários de distribuição

De vários locais para um ponto

Qualidade do produto uniforme

Qualidade não uniforme

Embalagem do produto uniforme

Embalagem do produto usualmente
danificada

Destinação / rota clara

Destinação / roda não é clara

Descarte definido

Descarte indefinido

Preço relativamente uniforme

Preço variado

Importância da velocidade reconhecida

Velocidade não é sempre uma prioridade

Custo de distribuição facilmente visíveis
Gerenciamento do inventario consistente

Custos reversos tem menor facilidade de
achar
Gerenciamento do inventário não
consistente

Ciclo de vida do produto gerenciável

Questões de ciclo de vida mais complexas

Negociação direta entre as partes
envolvidas

Negociações mais complexas

Marketing tradicional

Marketing mais complexo

Visibilidade do processo menos
transparente
Fonte: Reverse Logistics Council (2007) apud Miguez (2010, p.6).
Visibilidade do processo mais transparente
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O quadro dois, aborda sobre a diferenças básicas entre a logística reversa em
relação a logística tradicional, na qual a logística reversa apresenta-se mais complexa
de se realizar, entre um dos motivos para isso é a difícil previsão dos acontecimentos.

2.3.1 Razões e importância da logística reversa

Cada seguimento com um propósito, cada empresa com seu motivo, a prática
da logística reversa vem sendo aplicada por diferentes razões e com diferentes
objetivos. Existem alguns fatores que levam à aplicação da logística reversa Fuller &
Allen (1995) apresentam cinco:


Econômicos: relacionam-se com o custo da produção, por necessidade de

adaptação dos produtos


Governamentais: ligados a políticas ambientais e legislação que protege o

meio ambiente;


Responsabilidade Corporativa: compromisso que antigamente era do

governo passa a ser das empresas sobre seus produtos até o final da vida útil;


Tecnológicos: ligam-se aos avanços tecnológicos que possibilitam

reaproveitamento de peças, após o descarte pela sociedade;


Logísticos: aproveitam a mesma cadeia que entrega para realizar o fluxo

reverso e coletar.

Para Lacerda (2002), questões ambientais foram um dos fatores que motivaram
a logística reversa, existe uma clara tendência de que a legislação ambiental caminhe
para tornar empresas mais responsáveis por todo ciclo de vida de seus produtos,
desde a produção até o destino final após o uso dos clientes. O mesmo autor ainda
cita que clientes estão buscando empresas que tenham consciência ecológica e que
causem o menor impacto no meio ambiente com sua produção.
Outro fator que Lacerda (2002) traz, é a possibilidade de redução de custos,
iniciativas relacionadas à logística reversa têm obtido interessantes resultados.
Práticas como, embalagens retornáveis que possibilitam mais de uma utilização ou
reaproveitamento de peças na produção, mostram resultados que propulsionam a
manutenção dessas práticas.
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Autores como Rogers & Tibben-Lambke (1999) apontam outros fatores como
razões: competitivas baseadas em diferenciação por serviço, limpeza do canal de
distribuição, proteção à margem de lucro e recaptura de valor e recuperação dos
ativos, como motivos para a logística reversa. Rodrigues et al. (2002) relatam que,
possuindo um sistema de trocas eficiente, ágil e flexível, baseado em políticas mais
liberais em relação a devolução dos produtos, e conseguindo ser ecologicamente
correto, a empresa pode alcançar uma imagem diferenciada com seus clientes, seja
por sua política ou pelo gerenciamento ambiental, através de selo verde ou ISO 14000.
Nhan et al. (2003) demonstra, através do gráfico abaixo, os motivos mais
citados por empresas para realização da logística reversa:

Gráfico 2 – Motivos para Realização da Logística Reversa
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Fonte: Nhan et al. (2003, p.7).

2.4. Áreas de atuação da logística reversa:

Para a logística, o ciclo de vida de um produto não necessariamente se encerra
no ato da entrega ao cliente. Os produtos são usados até estragarem ou até chegarem
ao fim das suas vidas e tornarem-se obsoletos. Nesse momento, tais produtos podem
ser consertados, remanufaturados, reciclados, descartados ou podem achar outro
consumidor que tenha alguma funcionalidade para eles, naquele estado (PIRES,
2007). De acordo com Leite (2003), a logística reversa tem como foco duas áreas de
atuação, o de pós-consumo e pós-venda. Em cada seguimento uma dessas etapas
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têm suas particularidades, vantagens e dificuldades. Na figura abaixo, o mesmo autor
aprofunda sobre o que vai ao encontro a essas duas áreas:

Figura 3 – Foco de Atuação da logística reversa

Fonte: Leite (2003, p.19).

A figura 3 apresenta os caminhos que a logística reversa pode seguir em
relação ao seu foco de atuação. Inicialmente os dois caminhos são subdivididos em
pós-consumo e pós-venda.

2.4.1 Pós-venda

A velocidade que atualmente encontra-se a logística permite uma nova
configuração ao canal de distribuição, permitindo entregas mais rápidas e com maior
eficiência. Nessa nova configuração, o fornecedor não se preocupa apenas em
entregar o produto para o cliente, mas também se prepara para um retorno do produto
caso necessário (MUELLER, 2005).
A área do pós-venda dedica-se a operacionalização do fluxo físico e de
informações logísticas dos bens com pouco ou sem uso que, por diversos motivos,
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realizam o fluxo reverso da cadeia de distribuição (LIVA et al., 2003 apud LEITE 2009).
Rogers e Tibben-Lembke (1998) apresentam a logística reversa sendo o
planejamento, controle, avaliação dos custos e controle do fluxo reverso de matéria
prima e bens acabados que inicia no ponto de consumo e vai até o ponto de origem,
com intuito de resgatar valor ou realizar o descarte adequado
Com o mercado competitivo atual, empresas que não se adequarem para
realizar um fluxo logístico reverso, não se preparando para eventuais devoluções e
substituição de produtos, inevitavelmente perderão clientes (MUELLER, 2005). Para
Kotler (2000), o serviço de pós-venda muitas vezes é uma vantagem competitiva para
as empresas e é ele que faz os clientes optarem pela escolha da mesma frente à
concorrência, pois é no serviço de pós-venda que a empresa mostra serviços como o
suporte e assistência ao cliente, custos de manutenção, frequência de falhas, dentre
outros fatores importantes no momento de decisão do cliente.
Segundo Figueiredo (2002) o pós-venda deve ser mais do que uma obrigação
contratual, ele deve ser transformado em um posicionamento estratégico, motivado
pela fidelização do cliente. Pois, para Daugherty (2002), um sistema para logística
reversa bem estruturada pode ser um elemento colaborativo para criação e
solidificação da marca no mercado, além de ser um atrativo ganhador de pedido.
A logística reversa de pós-venda tem como objetivo estratégico a agregação
de valor ao produto devolvido, por múltiplas razões, nas quais encaixam-se razões
ambientais e de legislação, além de garantia fornecida, extravio no transporte dentre
outras (LIVA et al. 2003). Para Leite (2009), agregar valor a produtos devolvidos, seja
por erros na montagem do pedido, erros de funcionamento, garantia do fabricante,
avarias no transporte, entre outros motivos, é o objetivo da logística reversa do pósvenda, fazendo o elo entre os envolvidos na cadeia, alterando de acordo com o destino
ou o motivo do retorno. Ainda, para o mesmo autor, um dos motivos que vem fazendo
crescer a logística reversa como prática empresarial é a criação de oportunidades de
acréscimo de valor de diferentes maneiras criando-se o retorno dos bens de pósvenda para dentro da cadeia.

Seguindo com base em Leite (2009), os objetivos econômicos na logística
reversa de pós-venda se encaixam em três primas:


Revenda no mercado primário: Quando os bens de pós-venda retornam por

estratégia de negócio, para aproveitar oportunidades que se surgem,
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realocando o estoque de um lugar para outro, para aproveitar uma
sazonalidade e que consegue manter as propriedades do produto e da
embalagem inalteradas, é possível captar valores similares aos inicias do
produto, bens duráveis como moda e calçado são um exemplo desse sistema.


Venda ao mercado secundário: No caso de os produtos retornarem e por

diversos motivos eles não podem ser inseridos no seu mercado de origem, a
venda para um mercado secundário torna-se a melhor opção. Originado nos
Estados Unidos, os Outlets são um exemplo do retorno planejado dos produtos
para mercados secundários com intuito de revalorizar o produto com agilidade
e eficiência.


Desmanche,

canibalização,

remanufatura,

reciclagem

industrial

e

disposição final: Nesse caso o retorno dos bens serve para o aproveitamento
dos componentes ainda em condições de uso seja no mercado primário ou no
secundário, vendendo diretamente ou após remanufaturá-los, para reciclagem
industrial ou até mesmo ter parcialmente seu valor recuperado sendo vendidos
para transformá-los em energia térmica ou elétrica.

Diferentes razões motivam empresas a realizarem a logística reversa, cada
empresa atuando em seu segmento define qual a melhor prática para desempenhar
essa operação, algumas razões citadas por Leite e Brito (2005) estão na tabela
abaixo.

Tabela 3 – Razões para atuar com a logística reversa de pós-venda
Objetivo estratégico da política de retorno de produtos não consumidos
Objetivo estratégico de retorno
Porcentagem dos respondentes
Competitividade
36,80%
Cumprir a lei
21,10%
Ecologia
19,30%
Limpeza do canal
17,50%
Recuperação de valor
17,50%
Fonte: Adaptado de Leite e Brito (2005).

Na tabela 3, apresentada logo acima, demonstra os motivos encontrados
segundo Leite e Brito (2005), para a realização da logística reversa, o motivo que
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ganhou mais destaque foi devido a competitividade que essa atividade oferece para
as empresas que a realizam.
Nas relações no comércio e varejo onde estoques cheios, erros de expedição,
mercadorias em consignação, liquidação e promoções de vendas, e modelos antigos
são ainda utilizados, estão as categorias mais frequentes onde utiliza-se da logística
reversa para realizar o retorno dos produtos para o ciclo de negócio e decidir aonde
serão locados (LIVA et al., 2003).
2.4.2 Pós-consumo
Para Leite (2009), os bens de pós-consumo são aqueles produtos e materiais
que, após cumprirem sua finalidade, retornam para a cadeia através do fluxo reverso
para garantir que tenham o descarte adequado. Ainda para Leite (2009, p.39), esses
bens se classificam em três tipos:

Bens descartáveis: Nessa categoria estão pilhas, jornais,
equipamentos eletrônicos, materiais cirúrgicos, brinquedos, embalagens.
Bens que apresentam duração média de poucas semanas, geralmente
inferiores a seis meses.

Bens duráveis: Carros, motos, aviões, navios, eletrodomésticos,
maquinas industriais, artigos eletrônicos, bens que variam de anos a décadas
de vida útil.

Bens semiduráveis: São aqueles bens que apresentam vida útil por
meses, até no máximo dois anos. Baterias de celulares, óleos lubrificantes,
baterias de carros, computadores e seus acessórios se encaixam nessa
categoria.

Para Arima & Battaglia (2007), a logística reversa de pós-consumo aborda que
essas operações são voltadas para questões ambientais e legais, destacando a
importância de haver uma evolução na legislação e conscientização da população,
tornando o conceito ambiental mais presente e sólido na sociedade. Os mesmos
autores abordam sobre possíveis destinos dos bens de pós-consumo: Mercado de
segunda-mão, canibalização, remanufatura, aterros sanitários públicos, aterros
clandestinos, ação institucional (doações). Muito dos objetivos dessa área da logística
estão ligadas a questões ambientais, sociais, que buscam o crescimento e
desenvolvimento sustentável (FIGUEIRÓ, 2010).
A logística reversa de pós-consumo não se limita apenas a gerenciar a entrega
do produto ao cliente, ela aborda também o retorno deste produto após o fim de sua
vida útil, encaminhando para o descarte ou reutilização (MUELLER, 2005). Para o
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mesmo autor, os produtos podem tomar três caminhos diferentes: podem ser
descartados adequadamente em aterros sanitários; podem ser jogados na natureza
contaminando o meio ambiente; ou podem voltar para a cadeia através do fluxo
reverso para reaproveitamento de peças e componentes.
Com o intuito de proteger o ambiente é que o conceito de Responsabilidade
Estendida do Produto (ERP- Extended Product Responsability) traz a definição de
responsabilizar todos os elos que passam pela cadeia do produto, desde a produção
até a destinação dos resíduos gerados durante e após o processo produtivo (LEITE,
2009). Para fundamentar legalmente essa responsabilidade, em 2 DE AGOSTO DE
2010 através da Lei nº 12.305, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS).
Segundo o inciso XII do artigo 3º da Lei 12305/2010 1 conceitua a logística
reversa como:
[...] instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por
um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada.

O artigo 30 da Lei 12305 /20102 informa que:
[...] a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser
implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e
os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos.

2.5 Trigo e sua participação no mercado
O trigo chegou às terras brasileiras em 1534, trazido por Martim Afonso de
Souza, que desembarcou na capitania de São Vicente. Devido ao clima quente, existiu

1

BRASIL. LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólido.
Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 15
set. 2015.
2 BRASIL. LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólido.
Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 15
set. 2015.
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dificuldade para seu cultivo, sendo só na metade do século XVIII que a cultura
começou a expandir, porém no início do século XIX a ferrugem devastou os trigais.
Após um período sem plantio, na década de 40, os estados do Rio Grande do Sul e
Paraná iniciaram novamente a cultura e, atualmente, se mantém como os dois
principais produtores do grão (ABITRIGO, 2015).
A agricultura junto com a pecuária são setores muito importantes para o Brasil,
além de gerarem milhões de empregos, essas duas atividades têm participação
expressiva no PIB do país. O PIB do agronegócio em 2014 representou entre 22,0%
do PIB total da economia brasileira, com cerca de R$ 1,1 trilhão. As atividades
agrícolas representaram 70% e a pecuária, cerca de 30% do valor produzido no ano
(BRASIL, 2014).3
Atualmente, o Brasil produz aproximadamente seis milhões de toneladas e
importa mais quatro milhões de toneladas para conseguir atender a sua demanda. O
consumo desse trigo se divide em: panificação 55%, macarrão 17%, biscoitos 13%,
uso doméstico 11%, outros segmentos: 4% (ABITRIGO, 2015).
Mesmo com o desenvolvimento da produtividade na produção de trigo no
Brasil, o país ainda não tem capacidade de atender a demanda existente recorrendo
a importações para suprir a falta do produto para os consumidores locais. Por motivos
variados e relações entre os países, existem alguns países que estão aptos a exportar
trigo para o Brasil, tendo como destaque, a Argentina como principal fornecedor. A
lista completa da quantidade importada pelo Brasil está na tabela 4.
Tabela 4 – Importação de trigo no ano de 2015 de janeiro até setembro
Países
ARGENTINA
Volume (Ton/Liq)
Valor - Fob(Us$/Mil)
Preço Médio
(Us$/Ton)
ESTADOS UNIDOS
Volume (Ton/Liq)
Valor - Fob(Us$/Mil)
Preço Médio
(Us$/Ton
PARAGUAI
3

Janeiro

Setembro

Total

269.719,83
72.142,83

309,486,24
71.613,48

3.026.862,85
752.233,14

267,47

231,39

248,52

49.480,00
14.515,74

4.840,48
990,70

300.179,77
72.402,03

293,37

204,67

241,20

BRASIL. Ministério da Agricultura. Produto Interno Bruto da agropecuária deve ser de R$ 1,1 trilhão.
2014. Disponível em: < http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2014/12/produto-internobruto-da-agropecuaria-deve-ser-de-rs-1-trilhao>. Acesso em: 15 set. 2015.
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Volume (Ton/Liq)
Valor - Fob(Us$/Mil)
Preço Médio
(Us$/Ton)
URUGUAI
Volume (Ton/Liq)
Valor - Fob(Us$/Mil)
Preço Médio
(Us$/Ton)
OUTROS
Volume (Ton/Liq)
Valor - Fob(Us$/Mil)
Preço Médio
(Us$/Ton)
TOTAL
Volume (Ton/Liq)
Valor - Fob(Us$/Mil)
Preço Médio
(Us$/Ton)
Fonte: Abitrigo (2015).

13.285,32
2.796,24

31.735,13
5.750,21

233.528,32
46.505,52

210,48

181,19

199,14

41,803,83
9.085,16

162.586,71
37.777,08

217,33

219,44

6,75
3,88

14.464,19
3.174,08

574,47

219,44

332.485,15
89.454,81

387.872,43
87.443,43

3.737.621,83
912.091,86

269,05

225,44

244,03

Devido a demanda ser maior que a oferta, além de importar trigo, o Brasil
importa farinha já processada para atender seu mercado interno e compensar as
exportações de farinha que faz para países como Angola, Bolívia, Estados Unidos,
Paraguai e Reino Unido, somando um total de 228,04 toneladas liquidas só no ano de
2015 até o mês de setembro. Nesse mesmo período, as exportações de trigo
alcançaram um volume de 1.441.042,89 toneladas liquidas, tendo como principal
destino a Tailândia, além de exportar para países como Arábia Saudita, Bangladesh,
Coreia do Sul, Filipinas, Vietnã entre outros (ABITRIGO, 2015).
Ao observar mais detalhadamente as importações e exportações de trigo e de
farinha realizadas pelo Brasil, pode-se enxergar a participação de cada estado nessas
transações. Segundo Abitrigo (2015), apenas quatro estados do Brasil exportam trigo,
tendo como destaque o Rio Grande do Sul, com 87% dessas exportações; além do
estado gaúcho, Paraná, Santa Catarina e São Paulo formam os estados exportadores
do produto. Já na exportação de farinha alteram-se alguns estados, cabendo destaque
para Rondônia, que exporta 90% de toda farinha que é vendida para o exterior; além
do estado do norte do Brasil, aparecem Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro
e Paraná.
Alterando o enfoque para as importações de trigo e farinha, destacam-se
alguns estados que realizam grande parte das transações. Se tratando da farinha,
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dois estados se sobressaem, Paraná e Rio Grande do Sul juntos importam quase 85%
de toda farinha que entra em território nacional. Na importação do trigo, existe divisão
entre mais estados, aparecendo como os cinco primeiros: São Paulo, Ceará,
Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, respectivamente (ABITRIGO, 2015).
O consumo mundial de trigo vem crescendo com o passar dos anos, com o
auxílio do setor tecnológico vão se expandindo as fronteiras da utilização do trigo e da
farinha propriamente. Novos tipos de farinhas vêm surgindo para oferecer mais
opções aos clientes que estão cada vez mais exigentes. Através da tabela 5 mostrase a evolução do consumo de trigo no mundo. Acompanhando o crescimento do
consumo mundial no Brasil, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), o consumo médio per capita mais que dobrou nos últimos 40 anos,
chegando hoje a marca de 60Kg consumidos por uma pessoa durante um ano, marca
considerada ideal pela OMS (Organização mundial da saúde).

Tabela 5 – Consumo mundial de trigo nos últimos anos

Países
Brasil
China
Estados Unidos
Índia
Iran
Paquistão
Turquia
União Europeia
Outros
Total do mundo

2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Milhões (t) Milhões (t) Milhões (t) Milhões (t)
11,200
10,900
11,400
10,700
122,500
125,000
116,500
118,000
31,962
37,768
34,287
31,530
81,404
83,822
93,852
93,130
15,200
16,000
17,000
17,500
23,100
23,900
24,100
24,500
18,100
17,650
17,750
17,500
127,234
119,250
117,200
123,900
266,818
244,918
266,411
270,395
697,518
679,208
698,500
707,155

2015/16
Milhões (t)
11,200
116,500
33,177
94,540
18,000
24,600
18,000
125,850
274,542
716,409

Fonte: Adaptado de Foreign Agricultural Service - United States Department of Agriculture
(2015).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo apresenta os métodos utilizados para condução deste trabalho.
Será apresentado o método de pesquisa, o método e trabalho e as técnicas utilizadas
para realizar a coleta e análise dos dados. Também serão abordadas as tarefas feitas
durante a realização da pesquisa, tarefas essas, que serão explanadas, a fim de
assegurar o rigor deste trabalho.
O pesquisador seguiu o modelo de estratégia para condução de pesquisa
científica proposto Dresch, Lacerda e Antunes (2015). Esse modelo será explanado
no decorrer deste capitulo.

Figura 4 – Estratégia para condução de pesquisas científicas

Fonte: Dresch et al (2015, p.16).

Os objetivos e justificativas em conjunto das razões para o tema da pesquisa
já foram abordados nos capítulos anteriores.

3.1 Método Científico

Com base na literatura, a escolha do método cientifico que mais se encaixa
para as pretensões e características da pesquisa é o método indutivo. Segundo
Dresch et al. (2015), o método indutivo é bastante utilizado na engenharia de
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produção. Ainda para Dresch (2013), esse fato acontece devido a existência de muitas
pesquisas nessa área surgirem sobre a observação da realidade. O pesquisador
constrói teorias que contribuem tanto para solução de um problema real, quanto para
criação de novas verdades gerais, através da observação de algum fato. Segundo
Marconi e Lakatos (2003), o método indutivo é um processo que, partindo de dados
particulares e suficientemente coletados, determina-se uma verdade geral para outros
casos similares não analisados. Para Dresch, Lacerda e Antunes (2015), os usuários
desse método têm na observação a chave para a ciência.

3.2 Método de pesquisa

O método selecionado para ser utilizado na pesquisa foi estudo de caso. Sendo
selecionado pelo pesquisador, após análise dos objetivos e ferramentas disponíveis
para serem trabalhadas ao longo da pesquisa, esse método é o que melhor se
enquadra para as características e objetivos da pesquisa. Seu objetivo é aprofundar
o conhecimento acerca de um problema não suficientemente definido, visando
estimular a compreensão, sugerir hipóteses e questões ou desenvolver a teoria
(MATTAR, 1996). Uma das tarefas necessárias é a coleta de dados, que pode ser
realizada através de entrevistas, pesquisas, observações in loco, dentre outras
(CAUCHICK, 2007). As evidências coletadas podem ser tanto quantitativas quanto
qualitativas. Ao longo do trabalho foi buscado os dois modelos de informações com
intuito de conseguir explicar em total dimensão os resultados obtidos.
Segundo Dresch, Lacerda, Antunes (2015), observando as características
gerais do estudo de caso, bem como seus objetivos, é possível perceber seu caráter
indutivo. Ainda para os mesmos autores, um dos motivos para essa associação é o
início da pesquisa, uma vez que o estudo de caso parte de observações e análise de
fenômenos reais. Ainda segundo Yin (2001), o método do estudo de caso pode ser
aplicado em diversas áreas da sociedade.
O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as
características holísticas e significativas dos eventos da vida real - tais como
ciclos de vida individuais, processos organizacionais e administrativos,
mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a
maturação de alguns setores. (YIN, 2001, p.21).
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3.3 Método de trabalho
O método de trabalho realizado consiste em 13 etapas. Tal método foi baseado
no modelo de Cauchick (2007). O método está representado pela figura 5, abaixo:

Figura 5 – Método de trabalho

1º Definição do problema de pesquisa
2º Definição dos objetivos
3º Revisão bibliográfica
4º Escolha do método
5º Planejamento do(s) caso(s)
6º Coleta de dados (O que irá ser coletado)
7º Realizar o protocolo
8º Teste piloto
9º Coletar os dados
10º Análise de dados
11º Validação dos dados
12º Relatório de pesquisa
13º Conclusões finais
Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

A primeira etapa consiste na definição de um problema de pesquisa. Esse
problema foi abordado anteriormente, onde também foram evidenciados os objetivos
do estudo, que é a segunda etapa.
A terceira etapa é a revisão bibliográfica, realizando uma varredura no que já
foi escrito e pesquisado sobre o tema. As revisões da literatura apresentam-se como
uma atividade importante para identificar, conhecer e acompanhar o desenvolvimento
da pesquisa em determinada área do conhecimento (NORONHA; FERREIRA, 2000).
Nessa etapa, foi realizada a busca por trabalhos, livros, artigos, sites, notícias e
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revistas, com temas relacionados a logística reversa, logística, logística no varejo,
logística empresarial, trigo e farinha de trigo.
A quarta etapa aborda a escolha do método de pesquisa. Para esta pesquisa,
foi escolhido o estudo de caso. Tal método foi escolhido devido a sua aplicabilidade e
capacidade de comparar a teoria com o que é abordado na prática diariamente.
Uma das qualidades observadas na elaboração de um estudo de caso está a
possibilidade do surgimento de nova teoria e de elevar a compreensão sobre eventos
reais e contemporâneos, além de, saber que muitos conceitos contemporâneos na
gestão de operações e engenharia de produção foram elaborados por meio desse
método (SOUZA, 2005).
A quinta etapa é o planejamento do caso, neste trabalho o escolhido foi a
unidade de Canoas da empresa Moinhos Cruzeiro do Sul S/A. O motivo da escolha
da empresa se deu pela mesma ser uma das líderes de mercado no segmento de
atuação. Sendo uma empresa de referência na produção de farinha de trigo, além de
possuir elevado volume de produção e clientes, o que requer eficiência na operação
logística, além de atender ao requisito básico de ter a pratica de logística reversa entre
suas práticas diárias. Por ser uma empresa nesse patamar, faz-se qualificada para
ser realizado o estudo de caso.
A sexta etapa é a atividade de coleta de dados, discutindo o que vai ser
realizado para buscar os dados necessários para a pesquisa. Nessa etapa foi
selecionada a coleta de dados atuais e históricos, in loco, com entrevistas
estruturadas e não estruturadas com pessoas de todas as áreas responsáveis pela
atividade, além de diferentes níveis hierárquicos e de atuação dentro da empresa.
Também foi acompanhado in loco a atividade da logística reversa, sendo realizada,
do início ao fim do processo.
A sétima etapa aborda um protocolo necessário após a escolha da técnica de
coleta de dados. Tal protocolo não é somente um roteiro de entrevistas, ele deve
abordar um conjunto de questões a serem usadas, necessitando conter
procedimentos e regras gerais da pesquisa para sua condução, revelando a origem
das fontes de informação (tipo de fontes, indivíduos, locais, etc.) (CAUCHICK,2007).
Esse protocolo é necessário para seguir um padrão de entrevista e para a
análise de dados, para que a coleta deste material seja feita da mesma maneira em
todas as entrevistas, reduzindo as chances da obtenção de algum dado de forma
imparcial ou manipulada. Dessa forma, um protocolo é um instrumento que melhora a
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confiabilidade e validade na condução de um estudo de caso. Fundamentalmente um
protocolo deve avaliar como partes pertinentes a parte a ser estudada, o contexto que
ela está inserida, além de meios de controle da pesquisa (SOUZA, 2005).
A oitava etapa é a realização de um teste piloto. O teste piloto serve para
verificar a aplicabilidade dos procedimentos além de conseguir verificar a qualidade
dos dados obtidos, visando se eles se enquadram nos objetivos da pesquisa
(CAUCHICK, 2012). Esse teste piloto foi realizado antes de iniciar as entrevistas com
os atores dessa operação. Elaborado pelo pesquisador, serve para buscar e detectar
possíveis falhas nas perguntas tanto nas respostas, caso não se adequem ao
interesse da pesquisa.
A nona etapa é a de coletar os dados. As habilidades de entrevistas devem ser
consideradas a partir dos seguintes fatores: ter capacidade de fazer questões
adequadas e interpretar as respostas; ser um bom ouvinte e não trazer nenhum tipo
de preconceito; ter o conhecimento (teórico) no tema sendo investigado; ser receptivo
e equilibrado a possíveis evidências contraditórias; ser aberto e flexível às situações
novas e/ou não previstas, considerando-as como oportunidades e não ameaças (YIN,
2001).
A coleta foi realizada pelo pesquisador, in loco, com a autorização e
conhecimento dos gestores da empresa, onde foram buscados dados atuais e
passados, foram observados o número, motivo e destinação de ocorrências. Também,
foi feito uma estimativa de custo desse serviço. O perfil, a descrição e detalhes dos
entrevistados que colaboraram de alguma forma para a realização desta pesquisa
serão

disponibilizados

nos

anexos

da

mesma.

Documentos

que

foram

disponibilizados pela empresa para auxiliar o pesquisador serão relatados nos anexos
também.
A décima etapa é a de análise de dados. A partir do banco de dados coletado,
o autor deve então produzir uma narrativa geral do caso. Geralmente, é importante
fazer uma minimização e filtragem dos dados para que seja posto nas análises os
resultados relevantes e que tenham ligação próxima aos objetivos (CAUCHICK,
2007). Foram realizados gráficos e tabelas para melhor observação dos dados, além
de poder acrescentar linhas de tendências. Esse resultado mostrará como se
comporta a logística reversa nesse caso de estudo. Além dos dados quantitativos, as
entrevistas foram analisadas para expressar a opinião dos envolvidos no sistema.
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Etapa décima primeira é a validação dos dados, na qual, após refinamentos e
ajustes necessários, serão validados os dados obtidos. Tal tarefa foi feita após análise
dos dados, observando a existência de “pontos fora da curva” e se esses pontos são
assim mesmo ou houve algum equívoco na geração do mesmo.
A etapa décima segunda foi feita após realização e validação dos dados, onde
foi elaborado um relatório abordando o desenvolvimento da pesquisa além de
destacar pontos positivos e negativos encontrados pelo autor.
A décima terceira etapa foi a de conclusões finais, onde se enquadram
comentários finais, opiniões interessantes não expostas anteriormente ou algum
acréscimo para finalizar a pesquisa.

4 CONTEXTO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA PESQUISADA

Nesse capitulo serão apresentados o cenário e a empresa onde a pesquisa foi
desenvolvida.

4.1 A Empresa

Originário de um pequeno moinho de trigo fundado em 1943, localizado no
município de Roca Sales – RS, A Moinhos Cruzeiro do Sul elegeu como área
específica de atuação o segmento de alimentos, tendo como objetivo maior, trabalhar
com produtos e serviços em conformidade com as expectativas dos mercados em que
atua de forma a garantir um retorno adequado ao capital e assegurar seu crescimento
e perpetuação.
Em 1953, em Canoas, criou-se a Moinhos Cruzeiro do Sul, com capacidade,
hoje instalada de 300 toneladas/dia de trigo. Em 1960, o grupo criou a Moinho de Trigo
Maranhão S/A, hoje Moinhos Cruzeiro do Sul S/A, filial Maranhão, com a capacidade
de 300 toneladas de trigo dia. Em 1968, o grupo criou a Moinho Pernambucano S/A,
hoje Moinhos Cruzeiro do Sul S/A, filial Pernambuco, com a capacidade de 600
toneladas dia de trigo. Em 1971, o grupo criou a Moinho de Trigo Belém S/A, hoje
Moinhos Cruzeiro do Sul S/A, filial Belém, com a capacidade de 300 toneladas dia de
trigo. Nos dias de hoje, existem seis unidades de produção (RS, SP, RJ, PE, MA, PA),
além de oito filiais (SC, MG, ES, BA, PI, CE, AM, AP).
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No final dos anos 90, foi realizada uma cuidadosa reorganização administrativa
e, em 2008, a empresa volta a concentrar seu trabalho apenas no segmento de
moagem de trigo, preparando sua estrutura para novos tempos. Hoje a Moinhos
Cruzeiro do Sul S/A, Canoas, possui um quadro de funcionários com 149
colaboradores, sendo distribuídos da seguinte forma: 19 colaboradores administrativo,
22 colaboradores comercial e 108 colaboradores industrial e um projeto de ampliação
do moinho para melhor atender a sua demanda, dobrando a produção atual.
A Moinhos Cruzeiro do Sul S/A, com o objetivo de ser excelência em produção
de Farinha de Trigo, compromete-se em manter a Certificação ISO 9001. Em 2010, a
Moinhos Cruzeiro do Sul estabeleceu uma parceria com o Grupo Glencore empresa
com sede na Holanda. A Glencore é uma das maiores Traines do mundo na
Comercialização de Cereais, com essa parceria, a Moinhos Cruzeiro do Sul passa a
ter garantido o seu abastecimento da principal matéria prima: o trigo.
Atualmente, a unidade de Canoas (unidade em análise) conta com um volume
de produção volume mensal de 6.100 toneladas de farinha de trigo e 1.775 toneladas
de farelo de trigo (resíduo que sobra do processo de obtenção da farinha). Como
matéria prima principal, o moinho utiliza trigo plantado no estado do Rio Grande do
Sul, fortalecendo a agricultura local. Para completar sua produção, a empresa compra
trigo de países como Estados Unidos e Argentina, além de uma pequena parte oriunda
do Uruguai.
Para conseguir manter-se competitiva frente ao mercado, a empresa busca por
práticas eficientes para reduzir os custos, otimizar operações mantendo a qualidade.
Estando na região do país com o maior número de moinhos, conforme lista dos
moinhos por região, no Quadro 3, que lista os moinhos associados a Abitrigo (acreditase que existam outros), faz com que exista grande competitividade na concorrência
pela participação no mercado, o que implica na busca pelo aprimoramento diário de
todos os setores.4

4

Informações retiradas da página da Empresa Moinhos Cruzeiro do Sul S/A na Internet. Disponível em:
<http://www.predileto.ind.br/empresa.php>. Acesso em: 15 set. 2015. E, do regimento interno da
empresa, departamento RH.
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Quadro 3 – Moinhos de trigo no Brasil por região

ESTIMATIVA MOINHOS EM ATIVIDADES NO BRASIL 2014
ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
PARANÁ
SANTA CATARINA
SÃO PAULO
MINAS GERAIS
RIO DE JANEIRO
ESPÍRITO SANTO
CEARÁ
BAHIA
PERNAMBUCO
RIO GRANDE DO
NORTE
MARANHÃO
PARAÍBA
ALAGOAS
SERGIPE
AMAZONAS
PARÁ
GOIÁS
DISTRITO FEDERAL
MATO GROSSO
MATO GROSSO DO
SUL
TOTAL

MOINHOS ESTADO %
57
67
24
17
4
2
1
3
3
2

28,36
33,33
11,94
8,46
1,99
1
0,5
1,49
1,49
1

1

0,5

1
1
1
1
1
2
7
2
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
3,48
1
0,5

3

1,49

201

100

REGIÃO

REGIÃO
%

SUL

73,63

SUDESTE

11,94

NORDESTE

6,47

NORTE

1,49

CENTRO
OESTE

6,49

100

Fonte: Abitrigo (2015).

4.2.2 Produtos

A empresa Moinhos Cruzeiro do Sul S/A trabalha com um mix diversificado de
tipos de farinha (foco deste trabalho) detalhado no Quadro 4, em busca de atender
segmentos variados e diferentes necessidades dos clientes. Além das múltiplas
farinhas, a empresa produz também mistura para bolos (necessita apenas leite e
ovos) na embalagem de 400 gramas com oito sabores diferentes ou na embalagem
de 5 kg (quilograma) com onze sabores sortidos. Ainda, produz refresco em pó na
embalagem de 1 kg e margarina vegetal com 15 kg. Ademais, a empresa também
trabalha com a opção de tamanho “big bag” para farinha e comercializa o farelo de
trigo na opção a granel ou ensacado.
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Essa farinha é vendida para mercados, atacados, minimercados, restaurantes
e redes de alimentos. Os clientes estão situados no Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, São Paulo e Minas Gerais.
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Quadro 4 – Diversificação dos tipos de farinha

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).
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Nota: Esp= Especial, P/=para, * = produtos fabricados em outras unidades da empresa, não
são comercializados na região sul.

4.2.3. Mapeamento do processamento do trigo
O processo todo que envolve o trigo e a obtenção da farinha é bastante similar
em todos os moinhos, mas particularidades nas operações ao longo do processo não
são descartadas devido a necessidade do tipo de farinha de se obter, para maior
entendimento sobre o processo à obtenção da farinha de trigo, abaixo encontrasse
um mapeamento do processo realizado na empresa, desde a chegada do trigo até a
farinha de trigo pronta nas embalagens corretas, para demonstrar esse processo foi
realizado um fluxograma. A legenda utilizada para realização e auxilio do
entendimento do fluxograma encontrasse no Quadro 5.

Quadro 5 – Legenda do fluxograma

Atividade

Armazenagem

Conectores

Decisão

Estoque

Saídas

Início / Término

PCC

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

Ponto crítico de controle
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Figura 6 - Fluxograma do Mapeamento do processamento do trigo

Inicio

Recepção de Trigo
(moega)

Transporte 01
(redler da moega)

Transporte 02
(elevador da moega)

Transporte 03
(rosca do silo)

Armazenamento
do trigo 01

Transporte 04
(elevadorde pré-limpeza)

Peneiramento do trigo

Pedra, papel,
madeira

Transporte 05
(elevador da transilagem)

Transporte 06
(redler superior de
transilagem)

Armazenamento
do trigo 02

Separação magnética 01
(imã da MHXF)

Pó

Metais ferrosos

Polimento do trigo 01
(MHXF)

Aspiração 01
(Canal de aspiração)
1

Pó, palha, trigo.
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1
Separação magnética 02
(imã do elevador)

Metais ferrosos

Transporte 07
(elevador do saca pedra)

Água potavel

Retirada de pedras
(saca-pedras)

Pedras

A

É fração leve?

Sim
Aveia

Separação a disco

Insetos e ovos de
insetos

Desinfestação do trigo
(desinfestador)

Pó, casca, palha

Aspiração 02
(Tarara)

Não

Umidificação
(rosca molhadora tubular)

Transporte 08
(rosca distribuidora das
caixas de trigo umido)

Descanso

Transporte 10
(rosca de saída das caixas
de trigo unido)

Transporte 09
(elevador umidificador)
Transporte 11
A

Dosagem de trigo
(dosador volumetrico)

(rosca transportadora da 1º
limpeza)

Transporte 12
(elevador da 2º limpeza)

Aveia

Polimento do trigo 02
(polidora)

Pó, casca, palha.

Aspiração 03
(canal de aspiração)

Metais ferrosos

Separação magnética 03
(imã de T1)

Transporte 13
(elevador de T1)

Pesagem T1
(balança de T1)
2
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2
Moagem
(cilindros)

C

B

Não

A compressão
foi eficiente?

Vibrocentrifugação/
Escovação
(Turbopeneira/ escovadeira)

Sim

Reprocesso

Peneira da farinha 01
(plansifters)

É farelo?
Sim

Separação densimentrica
(Sassores)

Não

É semola leve?
Sim

C

B

Não

Silo do farelo

A peneiração foi
eficiente?
Sim

Transporte pneumático
01

Filtro de aspiração

Transporte 14
(rosca tripla de farinha)

Desinfestação da farinha
(desinfestador da farinha)

Transporte 15
Rechaço

(rosca do plansifter de
segurança)

Separação magnética 04
(imã do plansifter de
segurança)

Peneiração da farinha 02
(plansifter de segurança)

Transporte 16
(rosca misturadora de farinha)

PCC1

Dosagem de microingredientes

Adição de
Fumarato ferroso
3
Armazenamento

Recebimento

Não
Transporte pneumático 02
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3
Reprocesso

Transporte 17
(rosca distribuidoras das caixas de farinha)

Transporte 18
(elevador de carga de
farinha)

Sim

É farinha
domestica?

Rosca de transporte de
farinha

Não
Armazenamento
de farinha 01

Transporte pneumático
03
D

D
Parafusos, porcas, fios
de algodão

Peneira de segurança
(turbopeneira de segurança)

PCC4

Armazenamento
de farinha 02

Transporte pneumático
04

Transporte 19
(rosca de alimentação tubular)

Separação Magnética 05
(Imã do envase)

Envase

Peletização

Estocagem

Carregamento

Produto acabado
(farinha envasada)

Fim

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

PCC5
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5 RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO

Em alguns casos, após a venda das diferentes farinhas para os clientes, é
necessário fazer o retorno dos produtos ao moinho. As farinhas que retornam têm três
possíveis destinos, são estes: voltam para reprocesso ou estoque, são vendidas como
farinha para cola ou irão ser descartadas como resíduo. Ao longo desse capítulo, será
descrito como é feito todo esse processo, os motivos, a frequência, o volume, os
custos e tudo que envolve a logística reversa utilizada pelo moinho para realizar o
retorno dos produtos pelo canal reverso.

5.1 Venda dos produtos

A venda de produtos ocorre através de representantes comerciais, que
comercializam os produtos no mercado e varejo, além do contato direto de clientes
com o moinho. A empresa possui em diferentes cidades e regiões representantes
comerciais que tem como meta promover e divulgar os produtos, captar novos
clientes, abrir novos mercados e vender os produtos. A distribuição dessa equipe de
representantes é estrategicamente planejada para otimizar o atendimento de acordo
com o número de clientes na região e o potencial da mesma.
Para dar o suporte necessário aos clientes, existem os vendedores/repositores,
essa equipe encontra-se geralmente em mercados e atacados. A tarefa dessa equipe
é acompanhar o recebimento dos produtos que a empresa envia ao cliente e organizálos nas gôndolas, procurando deixar os produtos sempre arrumados, nunca faltar e
controlar para que os mais antigos saiam primeiro. Uma peculiaridade dessa equipe
é que ela é compartilhada entre mais de uma empresa. Hipermercados, mercados e
atacados de maior porte exigem que as empresas que tenham seus produtos
expostos nele mantenham um vendedor/repositor sempre no mercado, para organizar
e repor os produtos que ele representa. Para diminuir os custos, empresas do mesmo
ramo, ou não, dividem o tempo e o custo para manter esse pessoal, com esse modelo
de negócio também é dividido a atenção do vendedor/repositor, isso faz com que ele
nem sempre consiga dar total atenção a um único cliente ou produto. Essa falta de
atenção e controle acarreta que produtos acabam expirando seu prazo de validade no
estoque mesmo ou são manuseados de maneira inadequada, extraviando as farinhas
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e impossibilitando-as de serem comercializadas. A quantidade de representantes
comerciais e vendedores/repositores estão no Quadro 6.

Quadro 6 – Distribuição de representantes e vendedores/repositores

Estado/Função
Representante
comercial
Vendedor/Repositor

RS

SC

MG

SP

8

3

0

0

44

23

2

**

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015)
Nota: Representantes comerciais e vendedores de outra unidade que oferecem o suporte para
o cliente, a unidade de Canoas só entrega o produto.

A empresa atende mais de mil clientes, de diferentes ramos de atuação,
vendendo de pequenas a grandes quantidades, o único porém, é que esses clientes
são sempre pessoas jurídicas. No Quadro 7 está a quantidade de clientes atendidos
de cada segmento.

Quadro 7 – Número de clientes por segmento

Segmentação de clientes
Padarias
Indústria de panificação
Indústria de massas
Indústria de biscoitos
Restaurantes/Bares e pizzarias
Supermercados
Distribuidor
Atacado
Fábrica de Rações
Cooperativas
Produtor Rural
Agropecuária
Mercearias e Minimercados
Pastelarias
Mercados
Outros
Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

652
148
33
27
74
520
29
60
11
6
22
12
705
1
13
425
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5.2 Logística Reversa

A empresa tem como estratégia e política empresarial arcar com todos os
custos de devoluções, seja com o produto ou com o frete, quando um produto se torna
impróprio para ser comercializado, mesmo que por erro do cliente ou quando só é
necessário o retorno, o moinho recolhe aquele produto independentemente da
quantidade, sem cobrar nada do cliente. Através dessa flexibilidade de retorno, a
empresa certifica-se que produtos sejam comercializados ao consumidor final com a
qualidade assegurada. Também, através dessa flexibilidade os clientes não sentem
receio de comprar os produtos e, caso não venderem, terem de arcar com o prejuízo,
o que muitas vezes para clientes de pequeno porte é fatal.

5.2.1 Responsáveis pela necessidade da logística reversa

Quando acontecem problemas de qualidade, motivos de logística ou até
mesmo desacordo comercial, os clientes contatam o representante comercial
responsável pelo atendimento da sua região ou diretamente o moinho, solicitando o
recolhimento daquela mercadoria. A logística reversa acontece em diversos
segmentos de clientes atendidos pela empresa, porém a maioria das devoluções
provém das grandes redes de mercados e atacados, isso se deve ao volume de
compra e a forma que é feita a entrega. Nessas grandes redes, a compra é feita em
grande quantidade e é armazenada em um depósito que contém milhares de outros
produtos, a mercadoria fica armazenada em palets e coberta com filme strech (filme
plástico que vai em volta dos palets), em alguns casos, as mercadorias são suspensas
em prateleiras muito altas, conforme mostra a Figura 7, que necessitam de escadas
para conseguir conferir o produto. Devido a esse volume todo estocado, os
vendedores/repositores tem dificuldade de acessar o estoque e ter o controle das
mercadorias e suas validades, além da falta de conscientização de algumas partes
envolvidas no transporte e movimentação que não fazem esse serviço de maneira
correta extraviando o produto e impossibilitando sua comercialização. Além da falta
de cuidado dos envolvidos no processo, existe também a falta de cuidado dos clientes
que frequentam esses mercados e atacados, que não retiram o produto da maneira
correta, deixando cair e extraviando o produto.
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Figura 7 - Produtos suspensos em prateleiras muito altas em um dos clientes

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

Outra possibilidade é as devoluções serem procedentes de segmentos de
menor porte, esses casos acontecem em menor frequência que as grandes redes.
Isso se deve ao volume que é comprado por esses estabelecimentos, a compra é feita
em menor quantidade com entregas mais frequentes, pois nesses locais não existe
espaço físico para grandes estoques, assim, conseguindo ter um controle mais
próximo ao produto, nesses casos, as devoluções são geralmente pelo motivo de “a
farinha não dar pão”, desacordos comerciais ou erros logísticos de carregar os
produtos errados. Quando é necessária a logística reversa, nesses casos, é contatado
o representante que fornece o suporte ao estabelecimento ou o vendedor/repositor
comunica ao representante que é necessário fazer uma nova venda para aquele
cliente e coletar aquele produto que será devolvido.
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Indiferente do segmento, em ambos os casos pode ser necessário realizar a
logística reversa em dois momentos, logo na chegada do produto ou durante o período
que ele fica no cliente. No primeiro caso, é quando constatada uma inconformidade
pelo cliente logo na chegada do caminhão de entregas, nesse caso, é descarregado
apenas parte da carga ou, em alguns casos, volta diretamente para o moinho com
toda carga. Quando o retorno se dá durante o período que o produto já está no cliente,
após a detecção por parte do cliente da necessidade do retorno e da comunicação
desse retorno para o moinho, fica acertado, preferencialmente, que o retorno será feito
na próxima entrega para o cliente ou, para clientes próximos, assim o caminhão vai
com produtos bons e retorna com os produtos de devolução.

5.2.2 Procedimento Operacional Padronizado(POP) para o retorno

Existe um manual de operações padrão para proceder quando for necessário
realizar a logística reversa, são ordens de operações que devem ser respeitadas para
que haja segurança e eficiência no processo.
As operações, após o caminhão no pátio, relatadas no manual são as
seguintes:

1- Quando a farinha devolvida entrar na balança, pesar e fazer a nota de
devolução;
2- O responsável da expedição deve informar o laboratório sobre a farinha
devolvida e o motivo da devolução segundo o cliente;
3- Farinhas de devolução de marcas próprias dos mercados e atacados
(farinha do Wal-Mart, Carrefour, Atacadão) serão descaracterizadas e
descartadas como residuo;
4- O laboratório irá informar o grau de contaminação e informará o destino que
será dado para a farinha devolvida, existem três possíveis destinos:
Farinha para cola: Os “fardinhos” de farinha são abertos e toda farinha é
transferida para sacaria específica para cola, após essa mudança de
embalagem, as embalagens antigas de farinha devem ser descaracterizadas
e separadas para enviar a reciclagem. A farinha após a transferência para a
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sacaria destinada para “farinha para cola” é colocada em palets e
armazenada em local específico.
Farinha para reprocesso: Serão consideras farinha para reprocesso
aquelas que estão apenas com problemas de paletização, de strech, entre
outros casos que não tenha sido danificada a integridade do pacote e nem a
farinha tenha entrado em contato com o ambiente externo. Nesse caso, será
corrigido o defeito e armazenada no depósito novamente.
Resíduo: Levar, imediatamente, para dentro da caçamba de resíduo
orgânico e tampar em casos de:
a. Embalagens totalmente molhadas;
b. Embalagens com vestígios de ataque por roedores, baratas, etc.

Na Figura 8 está a farinha já armazenada em sacos específicos para cola.

Figura 8 – Farinha para cola

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

Outro caso que pode fazer as farinhas retornarem ao moinho é por troca de
mercadoria, quando ocorre o carregamento errado ou o cliente está impossibilitado de
receber

a

mercadoria,

ou

até

mesmo

por

uma

ordem
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administrativa/comercial/financeiro a carga que deve retornar para moinho e tem a
seguinte orientação:

a.) Antes de se deslocar do cliente, o motorista deve verificar com a empresa
se a carga será destinada a outro cliente ou voltará para o estoque
b.) Caso o destino seja outro cliente, deverá ser feita a observação da carga
se não aconteceu nenhum dano ao produto durante o transporte

5.3 Volume e motivos de produtos retornados

A logística reversa é aplicada por diferentes motivos, razões variadas fazem
que seja necessário fazer o retorno do ponto de consumo para o ponto de origem. Na
cadeia produtiva da farinha de trigo, principalmente quando o moinho de trigo vende
para supermercados e atacados, diversas razões podem ocorrer para que seja
necessário a carga retornar para o moinho. No Quadro 8 estão todos motivos que
ocasionaram o retorno dos produtos nos anos de 2013, 2014 e 2015, além do setor
da empresa responsável pelo motivo.
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Quadro 8 – Motivo de devoluções
Motivos de devoluções
Comercial
Logística

Administrativo
Troca de
produtos
Cliente
Aguardando
Troca Anterior
Acerto entre
Unidades
Cadastro
Incorreto
Data de
Validade Ilegível

Qualidade

Preço em desacordo

Entrega fora de horário

Mercadoria estragada

Prazo em desacordo

Estabelecimento
fechado

Farinha infectada

Cliente não fez pedido

Endereço não
localizado

Impróprio para
revenda

Comprou do concorrente

Molhou na entrega

Farinha não deu pão

Duplicidade de pedido

Carga danificada

Produto fora de padrão

Depósito cheio

Entrega atrasada

Farinha Vencida ou
Pacote Rasgado

Cliente não recebeu

Entregue Fora da Data

Farinha Escura

Cliente cancelou

Pedido incorreto

Pacote mal lacrado
(Cola)

Pedido em desacordo

Problemas com o
transporte

Farinha com Sujeira

Falta do produto no dia

Erro na montagem da
carga
Produto Carregado
Errado
Devolução sem
Movimentação

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

Com a variedade ampla de motivos que existem para devoluções, colabora com a
velocidade da definição do local do produto, tendo em vista que o moinho já sabe o que
esperar do produto retornado. A setorização e decisão das categorias foi feita pelo autor da
pesquisa, na empresa não existe está divisão.

Nas tabelas 6, 7 e 8 estão o histórico de devoluções nos anos 2013, 2014 e
2015 até o dia 27/10/2015, divididos por segmento responsável pelos motivos. Na
sequência de cada tabela estão os gráficos 2, 3 e 4, durante os mesmos anos, com
os dados anuais do peso (kg) e valor total (R$) que representa cada segmento. Após
esses dados, os gráficos 5, 6 e 7 demonstram a representatividade de cada segmento
dos respectivos anos.

63

Tabela 6 - Histórico de devoluções ano 2013
2013

Qt. Prod

Peso Líq.
(kg)

Administrativo

1.315,00

21.160,00

R$

15.393,23

Comercial

11.210,00

170.550,00

R$

263.298,12

Logística

22.391,74

435.970,00

R$

Qualidade

17.024,19

486.400,00

R$

Total

51.940,93

1.114.080,00

Vl. Item

Vl. Frete
.255,52

R$

16.648,75

R$ 12.308,71

R$

275.606,83

826.641,08 R$

26.927,95 R$

853.569,03

664.948,32 R$

20.534,32 R$

685.482,64

R$ 1.770.280,75

R$

Vl. Total

R$

61.026,50

R$ 1.831.307,25

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

Na tabela 6 pode-se entender os números envolvidos pela logística reversa na
empresa, é apresentado um valor total expressivo no final da tabela, valor este, que
poderia ser utilizado de outra maneira pelo moinho
Gráfico 3 - Gráfico de devoluções ano 2013
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

O gráfico supracitado demonstra as devoluções ao longo do ano de 2013, fica
claro a supremacia das categorias logística e qualidade, juntas somam mais de R$1,5
milhão de reais e 900mil kg em devoluções. Cabe destacar que o segmento logístico
tem maior valor do que a segmento qualidade, porem tem menor quantidade em peso,
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isso acontece devido aos itens devolvidos por motivos logísticos terem maior valor
agregado do que os devolvidos por qualidade.
Tabela 7 – Histórico de devoluções ano 2014
2014

Qt. Prod

Peso Líq. (Kg)

Vl. Item

Vl. Frete

Vl. Total

Administrativo

3.992,22

96.220,00

R$

126.240,36

R$

7.408,56

R$

133.648,92

Comercial

7.914,00

152.261,20

R$

227.592,20

R$ 40.163,50

R$

267.755,70

Logística

27.882,44

1.136.468,00

R$ 1.110.445,50

R$ 16.623,14

R$ 1.127.068,64

Qualidade

12.926,50

504.219,00

R$

690.187,62

R$ 24.966,26

R$

Total

52.715,16

1.889.168,20

R$ 2.154.465,68

R$ 89.161,46

R$ 2.243.627,14

715.153,88

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

Na tabela 7 demonstram-se os valores ao longo do ano de 2014, comparado
ao ano de 2013 a quantidade de devoluções foi quase a mesma, porém o peso líquido
e o valor dessas devoluções sofreram um aumento, o que demonstra que a empresa
não conseguiu evoluir na questão de logística reversa
Gráfico 4 – Gráfico de devoluções ano 2014
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

65

Assim como em 2013, as devoluções por motivos de logística e qualidade
mostraram-se as mais representativas novamente, porem nesse ano o peso liquido
dos retornos logísticos foi mais que o dobro dos de qualidade, quanto em 2013 estes
mesmos valores ficaram bem próximo um ao outro. Outro dado que teve forte
alteração foi a participação do comercial que mais triplicou o valor e o peso.

Tabela 8 – Histórico de devoluções ano 2015
2015

Qt. Prod

Peso líq.
(Kg)

Vl. Item

Administrativo

1.439,00

25.550,00

R$ 6.538,97

R$

3.238,04

R$ 39.777,01

Comercial

4.585,00

77.690,00

R$120.763,17

R$

8.152,52

R$128.915,69

Logística

12.656,50

189.882,50

R$265.307,16

R$ 13.617,90

R$278.925,06

Qualidade

18.230,10

373.325,00

R$472.629,56

R$ 27.028,88

R$499.658,44

Evento

66,00

1.560,00

R$ 2.629,80

R$

234,81

R$ 2.864,61

Total

36.976,60

668.007,50

R$897.868,66

R$ 52.272,15

R$950.140,81

Vl. Frete

Custo Total

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

Na tabela 8, referente ao ano de 2015, mostra-se uma evolução nos resultados,
tendo um custo total próximo a 50% do ano de 2013 e 42% de 2014, até o momento.
O número de itens e o peso liquido dos retornos também sofreram uma queda, mesmo
que o período de 2015 não seja igual aos anos anteriores, proporcionalmente ainda
assim acontece uma redução nas ocorrências.
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Gráfico 5 – Gráfico de devoluções ano 2015
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

No gráfico 8, referente ao ano de 2015, segue como os anos anteriores sendo
logística e qualidade os segmentos mais representativos, porem neste ano as
devoluções do segmento qualidade tornam-se o principal motivo, o que é pior para o
moinho pois a devoluções por qualidade são farinhas que não podem mais ser
comercializadas como farinha, tendo destino o mercado secundário ou o descarte
completo.
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Gráfico 6 – Representatividade de cada segmento nas devoluções 2013
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

O gráfico supracitado mostra a representatividade de cada item, através deste
gráfico destaca ainda mais a concentração das ocorrências, somando a logística e
qualidade chega perto dos 85% dos retornos.

Gráfico 7 – Representatividade de cada segmento nas devoluções 2014
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

Assim como em 2013, 2014 as mesmas categorias representam mais de 80%
do total de ocorrências, porem vale destacar o crescendo dos retornos motivados pelo
administrativo, que eram de 1% em 2013 e passaram a 6% em 2014
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Gráfico 8 – Representatividade de cada segmento nas devoluções 2015
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

No ano de 2015 é a primeira vez que a qualidade é maior que os retornos por
problemas logísticos, mas manteve a representatividade dos dois segmentos
chegando próximo aos 85%.

5.3.1 Análise dos dados

Analisando os motivos apresentados no Quadro 8 - Motivo de devoluções,
percebem-se diversas razões que podem ocorrer para que os produtos tenham que
retornar ao moinho. O pesquisador separou em quatro categorias, os setores
responsáveis pelo ocorrido, as categorias são: administrativo, comercial, logística e
qualidade. Uma quinta categoria aparece no ano de 2015, a categoria evento, isso se
deve pois, nesse ano aconteceram chuvas em excesso no estado do Rio Grande do
Sul danificando as estradas e deixando cidades em estado de emergência, portanto
nesse ano específico houve um retorno, pois a cidade destino estava inundada e não
foi possível chegar ao cliente.
Segundo Lacerda (2002) uma das atividades chaves para ter sucesso nas
operações de logística reversa é ter bons controles de entrada. A empresa trabalha
com um eficiente sistema de controle de entrada. Como mostrado na tabela supra
apresentada, existem diversos motivos que causam retorno, essa variedade de
detalhes influencia positivamente na velocidade que será feita a destinação dos
produtos retornados.
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Nas tabelas e gráficos apresentados no tópico 5.3, aparece a quantidade de
itens e o peso (em quilogramas) junto com o valor dos produtos, mais o do frete de
todos os retornos que aconteceram no ano correspondente. Feita essa apresentação,
existem gráficos “estilo pizza” apresentando a representatividade de cada um dos
quatros segmentos em cada ano pesquisado. É possível destacar que, no ano de
2015, motivos de qualidade tiveram uma representatividade grande comparado aos
outros anos, mas a logística que era responsável por aproximadamente 50% dos
retornos nos anos de 2013 e 2014, foi para 29% em 2015.
Quando apresentados os segmentos, é importante destacar a diferença de
cada um deles, se tratando de administrativo e comercial, são erros de operações
administrativas e de negociação envolvendo os vendedores e o “pessoal do escritório”
que culminam para o retorno dos produtos. Quando o segmento responsável é a
logística, são erros de expedição da carga, avarias no transporte, entretanto, entre
outros motivos listados na tabela, vale destacar que a empresa utiliza uma empresa
terceirizada para prestar os serviços logísticos de transporte, as demais operações
logísticas como carregamento, armazenagem e manuseio dos produtos é de
responsabilidade dos colaboradores da empresa. Nas três categorias supracitadas,
na grande maioria dos casos de retorno a mercadoria volta para reprocesso ou
diretamente para o estoque para ser aproveitada ainda como farinha, apenas no caso
da logística no motivo 18 (molhou na entrega) que o produto se torna impróprio para
ser vendido ao cliente. Quando se tratam dos motivos de retorno devido a problemas
de qualidade, o produto está impróprio para ser vendido em seu mercado de origem,
retornando para o moinho e tendo outra finalidade.

5.3.2 Segmento qualidade

Apesar de os problemas logísticos aparecerem como maior valor nos anos de
2013 e 2014, nesse segmento os produtos mantem seu valor inalterado e vão ser
vendidos pelo mesmo valor na maioria dos casos. Os problemas de qualidade são os
que têm maior impacto econômico para a empresa, pois, com ele, o produto que era
para ser vendido por um valor que cobrisse os custos de produção do produto e
garantisse o lucro da empresa, vai ser vendido em um mercado secundário por um
valor bem menor do que o valor de origem ou até mesmo descartado por completo
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gerando uma perda maior ainda. Além de perda de valor econômico, existe a questão
do desperdício de alimentos que são produzidos e não serão consumidos. As perdas
por motivos de qualidade têm impacto direto no resultado da empresa, sabendo disso,
a empresa preza sempre por minimizar essas perdas e garantir um produto com
qualidade ao alcance dos clientes.
A tabela 9 apresenta somente o segmento qualidade nos três anos estudados.

Tabela 9 – Segmento qualidade
Qualidade

Qt. Prod

Peso líq. (Kg)

Valor

Frete

Custo Total

2015

18.230,10

373.325,00

R$

472.629,56

R$ 27.028,88

R$

499.658,44

2014

12.926,50

504.219,00

R$

690.187,62

R$ 24.966,26

R$

715.153,88

2013

17.024,19

486.400,00

R$

664.948,32

R$ 20.534,32

R$

685.482,64

Total

48.180,79

1.363.944,00

R$ 1.827.765,50

R$ 72.529,46

R$ 1.900.294,96

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

Sobre a tabela 9, supracitada, vale destacar alguns dados:


O frete de 2015 é o de maior valor, mesmo que seja o ano que teve menor
peso.



No ano de 2013, cada kg retornado custou R$ 0,042, em 2014 custou R$0,049,
em 2015, está custando R$0,072.



Em relação ao custo total, no ano de 2013 para 2014 houve um aumento de
4,3%, já no ano de 2014 para 2015 teve uma redução de 30%.

Diferentes motivos fazem com que o produto se torne impróprio para consumo,
um dos motivos é o prazo de validade, por se tratar de produtos direcionados para
alimentação humana e das características do produto e de sua embalagem, esses
produtos têm prazos de validade entre dois e seis meses, muito menores do que
produtos enlatados, por exemplo. Outra restrição para vender o produto é o padrão
da farinha, ele deve manter a textura, a cor, entre outras propriedades por todo seu
tempo de vida. Nas tabelas 10, 11 e 12 estão os retornos gerados pelo segmento
qualidade nos anos de 2013, 2014 e 2015.
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Tabela 10 – Retornos por qualidade 2013
Motivo/Produto

Segmento

Qt. Prod

Peso Líq.

9-Mercadoria
estragada

Qualidade

1,00

25,00

22-Farinha
infectada

Qualidade

675,00

16.370,00

34-Farinha não deu
pão

Qualidade

2.428,00

35-Produto fora de
padrão

Qualidade

36-Farinha Vencida
ou Pacote Rasgado

Vl. Item

Vl. Frete

Vl. Total

R$ 3,33

R$ 45,33

R$23.411,00

R$1.715,59

R$
25.126,59

58.235,00

R$89.357,00

R$4.637,29

R$
93.994,29

5.609,39

225.124,00

R$ 294.938,17

R$3.365,49

R$
298.303,66

Qualidade

8.213,80

184.287,00

R$253.312,15

R$10.552,25

R$
263.864,40

41-Farinha Escura

Qualidade

88,00

2.134,00

R$

3.501,00

R$ 225,37

R$
3.726,37

44-Farinha com
Sujeira

Qualidade

9,00

225,00

R$

387,00

R$ 35,00

R$ 422,00

Ano 2013

Total

17.024,19

486.400,00

R$20.534,32

R$
685.482,64

Vl. Frete

Vl. Total

R$

42,00

R$664.948,32

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

Tabela 11 – Retornos por qualidade 2014
Motivo/Produto

Segmento

Qt. Prod

Peso Líq.

22-Farinha infectada

Qualidade

354,80

60.915,00

29-Impróprio para
revenda

Qualidade

15,00

150,00

34-Farinha não deu
pão

Qualidade

673,00

15.320,00

R$

35-Produto fora de
padrão

Qualidade

2.052,07

222.018,00

R$ 287.862,72

R$

36-Farinha Vencida
ou Pacote Rasgado

Qualidade

9.795,63

204.946,00

R$ 315.394,60

R$ 15.036,07

41-Farinha Escura

Qualidade

34,00

850,00

R$

1.428,00 R$

42-Pacote mal
lacrado (Cola)

Qualidade

2,00

20,00

R$

34,00 R$

Ano 2014

Total

12926,5

504.219,00

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

Vl. Item
R$
R$

60.516,02 R$
315,90

5.253,87 R$ 65.769,89

R$

26,82

24.636,38 R$

1.516,18

R$ 690.187,62

3.032,70

R$

R$ 26.152,56
R$ 290.895,42
R$ 330.430,67

98,12 R$
2,50

342,72

R$

1.526,12
36,50

R$ 24.966,26 R$ 715.153,88
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Tabela 12 – Retornos por qualidade 2015
Motivo/Produto

Segmento

Qt. Prod

Peso Líq.

Vl. Item

Vl. Frete

Vl. Total

9-Mercadoria
estragada

Qualidade

3.702,88

109.370,00

R$ 92.964,51

R$ 4.914,94

R$ 97.879,45

22-Farinha infectada

Qualidade

4.491,22

71.990,00

R$ 94.796,38

R$ 3.777,59

R$ 98.573,97

34-Farinha não deu
pão

Qualidade

653,00

16.265,00

R$ 24.968,88

R$ 2.003,99

R$ 26.972,87

35-Produto fora de
padrão

Qualidade

1.456,00

34.995,00

R$ 56.804,72

R$ 2.862,53

R$ 59.667,25

36-Farinha Vencida
ou Pacote Rasgado

Qualidade

7.909,00

140.405,00

R$202.638,07

R$13.408,30

R$216.046,37

42-Pacote mal lacrado
(Cola)

Qualidade

18,00

300,00

R$ 61,53

R$ 518,53

Ano 2015

Total

18.230,10

373.325,00

R$ 27.028,88

R$ 499.658,44

R$

457,00

R$ 472.629,56

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

Nas três tabelas supracitadas, o motivo 36 - Farinha Vencida ou Pacote
Rasgado, aparece entre os principais motivos dos retornos. Essa ocorrência acontece
em sua maioria nos grandes mercados e atacados (Figura 9, de uma farinha com
pacote rasgado em um atacado da região metropolitana de Porto Alegre), devido ao
volume de produtos que compram da empresa e de outras marcas. Através do gráfico
8, é possível comparar o valor das ocorrências de cada motivo nos anos pesquisados,
no gráfico 9 consegue-se observar a quantidade de farinha que não foi aproveitada.
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Figura 9 – Embalagem rasgada no atacado

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

Na Figura, uma farinha com o pacote aberto na prateleira de um dos clientes
do moinho, tornando-se imprópria para ser vendida, deverá ser separada e retornar
para a empresa.
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Gráfico 9 – Valor dos retornos por qualidade
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

Quando se observa os valores tratados pela logística reversa especificamente
referente a qualidade, percebe-se notoriamente quais principais motivos que são os
responsáveis pelo fato. A farinha vencida ou pacote rasgado demonstra um problema
que é necessário intervir, que está acontecendo um erro no pedido por parte do cliente
que está solicitando mais produto que o necessário ou que não está havendo
comprometimento das partes envolvidas no transporte e manuseio que estão
danificando a embalagem. Outro motivo representativo, o produto fora do padrão
significa que o produto não está atendendo ao que ele foi projetado, não
correspondendo às expectativas dos clientes, o que é um problema grave pois
impacta direto na imagem da marca no mercado.
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Gráfico 10 – Quantidade (kg) de retornos por qualidade
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

Os valores investidos que não geram o retorno esperado podem comprometer
os resultados da empresa. A partir do momento que a farinha de trigo não é mais
possível ser vendida no seu mercado original, ela está gerando prejuízo para a
empresa.
Observando durante os três anos o volume de produtos que retornam motivados
por estar fora do padrão, estar vencido ou com o pacote rasgado, encontra-se
1.011.775,00 de quilogramas de farinha de trigo desperdiçados, o que representa 74%
do volume de devolução, chegando ao valor de R$ 1.459.207,77, que vale a 76% do
valor retornado. Segundo gestores da empresa, o motivo 36 acontece por dois
motivos: principalmente pela dificuldade de acesso ao estoque nas grandes redes de
mercados e atacados, o que acaba gerando falta de controle da validade por parte do
vendedor/repositor; e, por falta de consciência de algumas etapas da cadeia em
manusear os produtos.
Com o intuito de minimizar esse prejuízo e não deixar que os produtos expirem
sua validade, a empresa, junto com seu vendedor/repositor e com os mercados e
atacados, realiza ações para tentar evitar essa perda. Essas ações podem ser rebaixo
de preço, promoções, fornecendo amostras no mercado, entre outras ações para
promover o produto e vender antes de expirar o prazo de validade.
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5.4 Visão da empresa quanto a logística reversa

A logística reversa (LR) já é uma prática estabelecida nos processos da
empresa, a motivação para continuação e aprimoramento desta prática se deve aos
resultados obtidos com a mesma. Sobre diferentes perspectivas, existem razões para
realizar a logística reversa. De encontro com as razões propostas por Fuller & Allen
(1995), a empresa se encaixa nos mesmo motivos para aplicação da logística reversa,
esses motivos propostos pelos autores, sob a perspectiva da empresa, são os
seguintes:


Econômicos: Através da logística reversa a empresa consegue coletar e
realizar o retorno das farinhas que não estão aptas a serem comercializadas,
com objetivo de reagregar valor aos produtos e vender aos mercados
secundários, em sua maioria é vendido como farinha para cola. Além de
reagregar valor ao produto, a embalagem também levada em consideração,
pois ela é separada e vendida para a reciclagem. Imaginando um cenário onde
não existe a logística reversa e que todos produtos que por diferentes motivos
não podem ser comercializados são diretamente enviados como resíduo, a LR
se mostra um processo economicamente interessante pois consegue fazer com
que a empresa ganhe algum dinheiro com algo que seria descartado.



Governamentais: Leis relacionadas a proteção do meio ambiente estão cada
vez mais severas e rigorosas. Para isso a empresa vê na logística reversa uma
maneira de aproveitar melhor o que é produzido, além de diminuir a quantidade
de resíduo gerado, diminuindo o impacto ao meio ambiente e cumprindo as
normas da legislação ambiental. Além da proteção ambiental, a proteção à
saúde do consumidor, normas da ANVISA e do PROCON estão cada vez mais
exigentes quanto a qualidade e segurança dos alimentos.



Responsabilidade Corporativa: Atualmente as empresas são responsáveis por
toda vida útil de seus produtos, na empresa em estudo não é diferente, com a
aplicação da logística reversa ela tem controle do que não foi vendido e dá o
devido fim para aqueles produtos.



Tecnológicos: Se tratando de alimento, no caso da empresa, fatores
tecnológicos não chegam a ser um motivador, mas auxiliam a realização desse
processo, seja através de softwares que controlam e contribuem para consulta
e armazenamento dos dados.
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Logísticos: A utilização da cadeia logística tradicional para realizar o fluxo
reverso é mais um motivador para a logística reversa. O mesmo caminhão que
realiza a entrega dos produtos aos clientes, já faz a coleta dos produtos que
são necessários retornar ao moinho, ou após o ato da entrega existir
necessidade de retorno em algum cliente próximo ou no caminho até o moinho,
aquele caminhão passa no cliente para fazer a coleta do produto antes de
retornar ao moinho. A empresa não tem serviço específico para realizar
somente o retorno, usualmente é realizado da maneira supracitada, porém em
algum caso excepcional pode ser considerado um transporte somente para
coletar o produto.

Outro motivo que faz com que a empresa veja como positiva a utilização da
logística reversa, concordando com Rogers & Tibben-Lambke (1999), é quanto à
limpeza do canal. Muitos clientes só realizam e recebem o próximo pedido caso o
produto que não está apto a ser consumido ou comercializado seja coletado. Apoiado
por Lacerda (2002), a empresa vê vantagem em aplicar a logística reversa, pois
atende questões ambientais, reduz a quantidade de produtos que descarta no meio
ambiente, que são critérios que os clientes estão buscando nos produtos que
consomem, além de garantir aos mesmos clientes a qualidade e a certeza que não
estão comprando um produto vencido.
A empresa tem como objetivo baixar o número de devoluções para 1% do
faturado, atualmente esse valor está na casa dos 8%.

5.5 Reagregando valor através da logística reversa

Segundo Leite (2009), a logística reversa é uma área que compõem a logística
das empresas, que cuida de toda parte do fluxo físico e de informações, do retorno de
bens de pós-venda e pós consumo, por meio de canais reversos, reagregando valor
econômico e ambiental e como imagem da corporação. Com o intuito de reagregar
valor econômico é que a empresa Moinhos Cruzeiro do Sul S/A, realiza a logística
reversa de pós-venda, fazendo o retorno de todos produtos que por diferentes razões
precisam voltar ao moinho. Se adaptando aos passos propostos por Lacerda (2002)
a empresa coleta, identifica se vai para reprocesso ou estoque, mercado de segunda
mão reciclando as embalagens ou descarte completo.
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Quando acontece algum dos problemas de qualidade com as farinhas descritos
nos capítulos anteriores, elas perdem seu valor, pois não podem ser comercializadas.
Através da LR, a empresa consegue reagregar valor parcialmente e vender as
farinhas para mercados de segunda mão, conseguindo, assim, reaver de 20% a 35%
do valor investido. Com essa prática a empresa consegue reduzir o prejuízo, além de
evitar que milhares de quilos de farinha sejam depositados em lixões e aterros.
Os mercados de segunda mão são principalmente para cola ou até mesmo para
alimentação de camarões. Na tabela 13 encontra-se a quantidade de farinha que foi
vendida para mercados de segunda mão de 2013 até 28/10/215.

Tabela 13 – Venda de farinha para cola
Preço médio
ton.

Ano

Peso (KG)

Valor Tot Nfe

2015

836.056,00

R$ 307.861,25

R$

368,23

2014

483.220,00

R$ 270.711,99

R$

560,22

2013

332.653,00

R$ 164.898,80

R$

495,70

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015)

Ao comparar a tabela 13 (Venda de farinha para cola) com a tabela 9 (Segmento
qualidade), observam-se diferenças nos valores, nos anos de 2013 e 2014 teve mais
retorno por qualidade do que farinha para cola vendida, isso se deve ao fato de que
nem toda farinha que retorna está apta a ser vendida para cola, farinhas molhadas no
cliente ou até mesmo no estoque do moinho são descartadas diretamente, junto com
as farinhas infectadas. Já no ano de 2015, teve muito mais farinhas sendo vendidas
para mercados de segunda mão do que retornos por qualidade, isso acontece pois,
nem todo produto que é destinado para mercados secundários é proveniente de
devoluções, quando acontece expurgo (processo de limpeza das tubulações do
moinho, geralmente acontece semestralmente) ou quando as farinhas têm problemas
de qualidade antes mesmo de saírem do moinho, essas farinhas são preparadas para
serem vendidas nesse mercado.
O número expressivo de farinha destinada para cola durante o ano de 2015 se
deve ao volume de chuva que ocorreu na região sul do Brasil. Chuvas, ventos e até
mesmo granizo acontecerem na cidade em que está localizada a empresa, atingindo
as instalações do moinho e molhando algumas vezes a produção. Por ter rígido
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controle, a empresa descartou toda farinha que a produção não se comprometia a
garantir a qualidade.

5.6 Custos da Logística Reversa

Além dos custos (custo do produto, valor do frete e o valor da venda da farinha
ao mercado de segunda mão) já apresentados nos tópicos anteriores, existem outros
custos atrelados às operações de logística reversa. Esses custos são a mão de obra
para carregamento e descarregamento e o valor da sacaria para vender como farinha
para cola. Para fins didáticos, foi calculado sob a quantidade de produtos retornados
pelo motivo de qualidade, informados na Tabela 9 – Segmento qualidade, dos
respectivos anos, pelo motivo de que o produto estragado vira cola, ele é transferido
para um saco de 25KG, após isso, as embalagens das farinhas que retornaram são
descaracterizadas.
Sabendo que o custo de hora/homem é R$4,95 e que são necessários três
homens para descarregar, botar na sacaria (saco de 25kg ao custo de R$0,79 por
saco) adequada, descaracterizar a embalagem e carregar novamente uma carga de
14.000kg em três horas tem o custo descrito na equação abaixo:

Equação custo de mão de obra
4,95 ∗ 3ℎ𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠 ∗ 3ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 𝑅$44,55

Equação custo de sacaria
560 ∗ 0,79 = 𝑅$442,40

Cada 14.000kg tem o custo de R$486,95 entre mão de obra e sacaria.

Equação custo 2013
486400
∗ 486,95 = R$17.043,25
14000
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Equação custo 2014
504219
∗ 486,95 = R$17.537,80
14000

Equação custo 2015
373225
14000

∗ 486,95 = 𝑅$13.147,65

Além dos valores do produto e do frete, cada ano possui, ainda, o custo
encontrado nas equações acima.

5.7 Rastreabilidade e recolhimento ou recall

Com a rastreabilidade dos produtos, busca-se, a partir do lote, validade ou
fabricação, que seja possível rastrear todos os dados coletados durante o processo
de fabricação referente aos insumos utilizados, controles efetuados, as datas de cada
etapa e os respectivos responsáveis envolvidos no lote em questão. Com a
recuperação das informações do controle de processo, junto com a origem das
matérias primas e o destino do produto final, busca-se ser possível ter total domínio
do sistema, possibilitando o acionamento das pontas da cadeia em caso de
ocorrências que levem ao recolhimento e ao recall. Ter controle sobre os produtos se
mostra importante na ocorrência de problemas de qualidade, quando se faz
necessário saber a dimensão do problema e o volume de produção atingido,
sustentando a decisão de agir sobre um grupo produtos ou um determinado horário
de produção, um lote ou um dia inteiro. Tendo dados históricos de no mínimo um ano.
Dados confiáveis e atualizados sobre a rastreabilidade da produção e dos
produtos, auxiliam na realização da logística reversa dos produtos que estão no
exterior da empresa, colaborando com a precisão das operações, reduzindo custos e
minimizando a variabilidade.
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5.7.1 Recolhimento e recall

Através do recolhimento ou de um recall, busca-se no menor tempo possível
contatar os clientes para devolução de produtos não conformes e/ou potencialmente
inseguros introduzidos no mercado de consumo. Após detectada uma inconformidade
com produtos que já estão no exterior do moinho, existe a necessidade de realizar um
recolhimento ou recall. A frequência de monitoramento das peneiras utilizadas nas
etapas de envase (operação de completar os pacotes/sacos com farinha) foi
estabelecida de forma a minimizar a possibilidade de o produto estar em posse do
consumidor final. Caso não seja mais possível identificar a localização dos produtos,
deverá ser iniciado um Recall.

Recolhimento: Programa de recolhimento de produtos não conformes com
chamada de clientes para a substituição destes e na abrangência em que o
recolhimento permita. Não ocorre chamada pública.
Recall: Programa de recolhimento quando não é mais possível localizar os
produtos não conformes a serem recolhidos, estes já se encontram com
consumidores finais. Necessário fazer uma chamada pública para a
substituição destes.
Recolhimento Classe 1: Situação com probabilidade de danos à saúde do
consumidor, quando produto ingerido e/ou à imagem da empresa.
Recolhimento Classe 2: Situação em que a utilização ou o consumo do produto
não atende as expectativas do cliente quanto às características sensoriais e/ou
funcionais ou quanto às legislações vigentes.
Comitê de Recolhimento: Equipe designada para conduzir ações relativas à
investigação das causas, rastreabilidade e bloqueio de produtos, implicações
legais, custos envolvidos, etc. Inseridos na equipe estão: C.Q.: Controle de
Qualidade, S.G.Q.: Sistema de Gestão da Qualidade, equipe de vendas.
Produto Não Conforme: Todo material ou produto, como: ingredientes,
coadjuvantes e material de embalagem (produto em processo e acabado) que
não esteja em conformidade com os requisitos especificados.
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Produto potencialmente inseguro: Produtos produzidos sob condições onde
os limites críticos tenham sido excedidos ou elaborados sob condições onde os
Instruções de trabalho (PPROs) não estejam conforme.

Após receber o comunicado de necessidade de Recolhimento ou RECALL, o
funcionário da qualidade deve distribuir a listagem de clientes que receberam o
produto com problema para o funcionário de vendas, que deverá realizar o contato
com os clientes o mais breve possível. Nesse contato deve ser informado que existe
um problema nos produtos e que é necessária a substituição dos mesmos. Os
problemas podem ocorrer devido a:


Falhas no processo;



Resultados de análises laboratoriais internas;



Reclamação de SAC;



Ocorrência com produtos de concorrentes;



Ocorrência de problemas com a matéria-prima.

A partir das análises laboratoriais da qualidade, é preciso evidenciar se a classe
da inconformidade é classe 1 ou 2. A Supervisora da Qualidade (Coordenador do
Recolhimento) e o Gerente de Industrial são responsáveis em avaliar a necessidade
da realização do recolhimento. Caso os produtos ainda estejam na unidade, os
mesmos serão reprocessados (passam por peneiras e misturam-se na produção),
quando possível. Na Figura 10, encontra-se um fluxograma de um recolhimento. A
legenda do fluxograma é a mesma que está na página 49.
Para realização da logística reversa no caso de um recolhimento ou recall são
feitas as mesmas operações que são realizadas quando o produto retorna por prazo
de validade vencido ou outros motivos listados nos tópicos anteriores. Os custos do
produto e transporte são de responsabilidade do moinho, é acertado o modal e o
momento de retorno, sempre buscando o aproveitamento do fluxo da logística
tradicional para o transporte. O destino desses produtos que retornaram devido a um
recolhimento ou recall são os mesmos dos outros motivos de retorno.
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Figura 10 – Fluxograma de recolhimento
Detecção do problema

Iniciar rastreabilidade
(localização dos produtos)

Rastrear os registros

Obter amostras/
contra provas

FIM

NÃO

O problema foi confirmado?

SIM

SIM

Produto em estoque?

NÃO

Será feito
Recolhimento?

Reter o produto
em estoque

NÃO

Tratamento de
não conformidades

SIM

Acionar o Comitê de
Recolhimento

Para produtos marcas próprias
avisar imeaditamente ao Centro
de Distribuição (CD)
Classe 1
Qual a classe
do Recolhimento?

Necessário realizar
Recall?

Classe 2
NÃO

Comunicar Recolhimento

Recolhimento/ tratamento
de todos os produtos

Tratativa do produto
recolhido

FIM

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015).

SIM

Acionar os responsáveis/
Comunicar órgãos públicos
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5.8 Sistema RFID (Radio Frequency Identification)

Toda tecnologia disponível deve ser utilizada para facilitar e auxiliar a rotina das
empresas. Com o nível de automação dos dias de hoje, grandes empresas não
sobrevivem mais sem um ERP. As organizações buscam soluções para favorecer o
controle e coordenação de suas atividades, aspirando reduzir a variabilidade e ter
informações mais precisas, para que seja possível mais certeza e agilidade na tomada
de decisão (BARROS,2005).
Outro sistema tecnológico que poderia ser aplicado na empresa objeto é o
sistema de RFID. Para Pedroso et al. (2009), muitas empresas vêm buscando
aplicações desse tipo de tecnologia para desfrutar dos benefícios da sua utilização.
Em 2005, o Wal-Mart (rede de mercados americana) já utilizava os sistemas RFID em
centenas de lugares, entre lojas e centros de distribuição, além de solicitar aos
maiores fornecedores que se adaptassem a esse sistema utilizando etiquetas RFID
em palets e caixas dos produtos entregues em alguns centros de distribuição
(IDTECHEX, 2005)
Segundo Barbosa et al. (2011), o mecanismo de um sistema RFID está na
gravação das informações a respeito de um objeto em uma etiqueta ou tag, que possui
um microchip ligado a uma antena. As etiquetas ou tags são anexadas aos objetos
(palets, contêineres, veículos em geral ou até mesmo pessoas) que se locomovem
pela cadeia que os objetos estão inseridos (BARBOSA et al. 2011).
De acordo com Wyld (2006), são necessários três objetos para o sistema RFID
funcionar, são eles: as etiquetas, os leitores e um software para agrupar os dados e
componentes e processar as informações. Para o mesmo autor, o modo de operar
acontece da seguinte maneira: o leitor envia um sinal de rádio para a etiqueta que
responde com a sua própria identificação; o leitor converte as ondas de rádio da
etiqueta para o software organizar, categorizar, analisar e disponibilizar a ação,
baseada nas informações proveniente da etiqueta.
Segundo Karkkainen (2003), buscou-se sobre o monitoramento de itens
perecíveis na cadeia varejista através do monitoramento via RFID e concluiu-se que
containers recicláveis podem trazer facilidades de operação e atingir o payback
rapidamente. Para Pedroso et al. (2009), se fosse implantado o sistema RFID em
alguns mercados, os fabricantes parceiros dessas grandes organizações deveriam se
adaptar à tecnologia do sistema (como entregar produtos com RFID em palets ou
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caixas) e teriam um nível de desempenho adequado e confiável. Essa aplicação do
sistema RFID seria uma iniciativa estratégica, que mudaria a forma de controlar e
fazer os negócios. Para os mesmos autores, esse sistema poderia ser usado para
controlar o estoque ao longo da cadeia de suprimentos, concebendo maior precisão
sobre os níveis de estoque e transparência na informação da demanda.
Aplicando no cenário atual da empresa, onde não existe esse serviço, pode-se
pensar em diversas maneiras de aplicação desse sistema para que ele auxilie a gerir
melhor os produtos e a reduzir o número dos que retornam por validade vencida.
Aplicando em toda produção, ou em determinados produtos ou determinados clientes,
o

sistema

RFID

contribuiria

para

sanar

o

problema

de

acesso

dos

vendedores/repositores ao estoque dos clientes, alternando o modelo de negócio para
qual os vendedores teriam controle da quantidade e da validade dos produtos em
estoque, através do computador. Também compensaria o fato de o vendedor/repositor
ser compartilhado, pois os gestores que estão na empresa conseguiriam ter controle
dos produtos.
McKinsey (2003) acredita que, com o auxílio do RFID, o varejo pode ter diversas
melhorias através de um melhor controle das gôndolas e melhorar o planejamento de
promoções, o que acarretaria um aumento de faturamento. Para o mesmo autor, ainda
é possível reduzir as perdas de produtos e, consequentemente, os custos de logística
e logística reversa, além de, também, reduzir os custos de operação da loja.
Outro problema que seria resolvido, no caso da utilização do sistema RFID, são
os erros de leitura. Os vendedores podem equivocar-se quanto a validade dos
produtos ou até mesmo quais produtos estão no estoque. Além de eliminar os erros
de leitura, uma outra vantagem seria quanto à montagem das cargas, pois, como foi
apresentado, existem problemas quanto à montagem do carregamento e, no momento
que existe um sistema que checa o que está no caminhão com o pedido do cliente
destino, no caso de inconformidade, é possível detectar o erro imediatamente,
eliminando o custo de transportar o produto que não é de desejo do cliente.
Segundo o jornal eletrônico RFID Brasil1, o sistema RFID não irá substituir os
códigos de barra devido ao custo ser mais elevado, porém, em alguns casos, o custo
do sistema RFID é compensatório. No caso da empresa de estudo, seria necessário
realizar um levantamento sobre os custos de um sistema, fazendo um estudo mais
1

RFID
JOURNAL
BRASIL.
Perguntas
Frequentes.
[20??].
<http://brasil.rfidjournal.com/perguntas-frequentes>. Acesso em: 18 set. 2015.

Disponível

em:
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aprofundado para chegar se a mudança na maneira de gerenciar os produtos seria
positiva ou não.
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6 CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a realização desta pesquisa, pode-se compreender a importância da
logística reversa para as organizações e para o meio ambiente. Para as organizações,
se enquadra em um diferencial frente à concorrência, melhor aproveitamento das
matérias primas e dos produtos prontos, na reagregação de valor, dentre outros. Para
o meio ambiente, se deve à menor quantidade de descarte em lixões e aterros, melhor
aproveitamento dos alimentos produzidos, diminuindo a poluição de uma forma geral
e melhorando a saúde do planeta.
Sobre a pesquisa pode se concluir que todos os objetivos foram cumpridos,
tanto o geral quanto os específicos. Buscando entender e aprofundar os
conhecimentos do processo da logística reversa de pós-venda realizada na empresa
em que foi realizado o estudo. Para isso, identificaram-se e descreveram-se o
processo da logística reversa de pós-venda e suas operações, realizados pelo
Moinhos Cruzeiro do Sul S/A, na unidade da cidade de Canoas –RS, compararam-se
o processo realizado atualmente pela empresa, com o que está abordado nas fontes
literárias que envolvem o tema de análise.
Mesmo com o pequeno número de fontes literárias abordando a logística
reversa, especificamente sobre alimentos, é possível realizar um comparativo sobre o
escrito e o ocorrido diariamente na empresa estuda. Alguns pontos são importantes
destacar após as informações coletadas com entrevistas, dados estatísticos, análises
interpretativas e a busca na literatura, sobre a logística reversa, reagregação de valor,
planejamento,

terceirização,

padronização

de

atividades,

mapeamento

de

ocorrências, fator competitivo, sistema de informação.
Inicialmente, a empresa tem como estratégia empresarial a facilidade e
flexibilidade para eventuais devoluções e retorno dos produtos, o que é um ponto
valorizado por clientes e consumidores finais. Com essa estratégia a empresa não
cobra pelos produtos devolvidos e compromete-se com todo custo de devolução.
Observou-se que a maioria dos motivos do retorno são por problemas logísticos ou
de qualidade. Na primeira opção, a maioria dos produtos retorna para a produção ou
para o estoque diretamente onde realizam-se as medidas necessárias, já na segunda
opção, quando o problema é de qualidade, é observada a reagregação de valor; a
empresa, através do retorno dos produtos, os reprocessa para revender em um
mercado secundário recuperando parte do valor do produto.
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Um fator positivo encontrado na literatura e realizado pela empresa, são os
bons controles de entrada, a diversidade de motivos para o retorno faz com que esse
haja agilidade para definição do destino do produto. Além dessa diversidade de
motivos, existe o protocolo para devoluções, o que faz com que, em caso de dúvidas,
exista onde os colaboradores consultarem para obter a resposta. Um ponto que pode
ser melhorado pela empresa é quanto ao seu sistema de informação, diversos erros
acontecem por motivos logísticos, pela montagem errada do pedido ou por carregar
errado, evidenciando um ponto a ser corrigido, podendo-se interpretar que a
informação do que é para ser carregado e como é para ser não está chegando clara
ao pessoal do carregamento.
Outro ponto que poderia ser melhorado é o software de gestão das
informações, na planilha de devoluções não existe o nome do cliente nem a localidade,
somente o motivo, para saber o nome dos clientes e suas respectivas cidades é
necessário pesquisar individualmente por cada um, o que para uma empresa que
atende mais de mil clientes se torna um processo trabalhoso. Se caso tivesse o nome
do cliente junto com a cidade seria possível compreender com números o segmento
de clientes e dos motivos que mais geram retorno, também a região das ocorrências,
o que poderia transformar a maneira de coletar os produtos e embasar planos de
ações para melhorar esse sistema. Salientando que as quatro categorias foram
criadas pelo pesquisador, a empresa não tinha essa classificação e nem noção da
representatividade de cada categoria.
Apesar de o ramo de atuação ser complexo por tratar de alimentos voltados
para seres humanos, além do mais, alimentos que tiveram problemas de qualidade
dificilmente poderão ser consumidos pelas pessoas, surge oportunidade para
aplicação da logística reversa na empresa estudada e em outras empresas de outros
produtos alimentícios. Com a quantidade de alimentos que vão para o descarte
diariamente, existem muitas possibilidades para empresas de todos os ramos
alimentícios melhor aproveitarem esses alimentos que não serão consumidos.

6.1 Pesquisas futuras para a academia

Essa pesquisa busca de alguma forma, colaborar e auxiliar novas pesquisas
sobre o assunto logística reversa, independente da área de atuação. Sendo com
alimentos ou qualquer outro produto é importante que pesquisadores realizarem
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estudos sobre como é realizada a logística reversa em cada área, em busca de um
segmento complementar o outro com intuito de achar as melhores práticas.
Como sugestão de estudos futuros fica a criação de mercados de segunda mão
para alimentos, e que os players envolvidos vejam vantagem em realizar a logística
reversa, pois é uma quantidade gigante de alimentos colocada fora diariamente que
poderia ser melhor aproveitada, se faz importante a criação de novos destinos para
alimentos que retornam. Neste estudo transforma-se em cola, mas poderia virar
energia, biomassa, entre outros destinos existentes e outros que ainda irão ser
criados.
Outras possíveis pesquisas seriam sobre a perspectiva dos outros integrantes
que fazem parte da cadeia, seja no mercado, atacados ou até mesmo com os
consumidores finais, buscando a visão desses componentes da cadeia; pesquisando
suas motivações e suas dificuldades.

6.2 Pesquisas futuras para a empresa

Com essa pesquisa, a empresa teve detalhada, através dos seus dados, a
importância que a logística reversa tem para os resultados da organização, tanto em
números brutos, quanto na satisfação e bom relacionamento com clientes e
fornecedores. Para a empresa, fica a sugestão de analisar com mais profundidade os
dados, detalhando um pouco mais as notas de entradas de devolução a fim de buscar
pontos críticos para iniciar as melhorias que sempre são possíveis.
Outro ponto destacado na pesquisa é em relação as devoluções por motivos
de logística, comercial e administrativos, motivos que, com baixo investimento, é
possível concertar e obter bons resultados.
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ANEXO B - ENTREVISTA COM AS COLABORADORAS LUCIANA E MÁRCIA

1- Como ocorre o aviso que a carga foi extraviada/validade vencida/produto
danificado? Eles contatam os vendedores/promotores ou falam direto com o
moinho? Se tiver que voltar antes de chegar no cliente, o contato é com o
motorista. Se o produto estiver no cliente, é através do vendedor e/ou
promotor.

2- Eles definem o motivo? Caso de discordância por parte do moinho, existe
alguma negociação? O motivo tem que ser claro e de competência do
moinho, para que volte. Se o laboratório detectar que o motivo não
corresponde, é negociado com o cliente. Ex: tipo farinha vencida e o
laboratório verifica que a farinha está dentro do prazo de validade.

3- Quando é necessário fazer o retorno para moinho qual o procedimento? Como
é definida a logística? Eles esperam até a próxima carga para retornar com a
danificada? Normalmente é negociado com o cliente que se recolha na
próxima entrega, ou por um caminhão que esteja nas proximidades. O
frete é pago sempre pelo moinho.

4- O vendedor tem autonomia para recolher o produto e trazer até o moinho? O
vendedor não pode recolher produto, não faz este tipo de trabalho.

5- Como e onde ficam armazenados os produtos que são necessários retornos?
É de responsabilidade do cliente armazenar, em local isolado, até que seja
feita a coleta.

6- Ocorre a transferência do produto que está no estoque de um cliente, ir para
outro cliente para não deixar vencer aproveitando alguma promoção ou
sazonalidade?? Não. Isto não pode ser feito.

98

7- O que é feito com a farinha que retorna para o moinho? Que tipo de análise é
feita? A farinha retorna ao moinho, o laboratório analisa seu grau de
contaminação e define se a mesma, será repassada, vendida como cola
ou descartada.

8- Com as farinhas devolvidas, é cobrado algum valor? O cliente paga algo? Deixa
de pagar algo ou ganha algum desconto? Todos os custos, referente a este
tramite, são por conta do moinho.

9- Buscando fazer que o produto seja vendido antes do prazo da validade expirar,
são realizadas promoções, quem defini a promoção? Sim, é utilizada a prática
de promoções para tentar vender e evitar o retorno, quem defini a
promoção é o representante comercial em conjunto com o seu
supervisor.

10- Na hora de guardar os produtos nas gôndolas, como os produtos são

armazenados? Os que vencem primeiro ficam na parte da frente? São
armazenados em prateleiras ou aéreos. É feito um rodizio para que o
primeiro que entra seja o primeiro a sair.

11- Qual a posição e visão da empresa quanto a logística reversa e o retorno dos
produtos? A empresa se dispõe em arcar com este custo pois não
permitiria que o consumidor final, se deparasse com produtos avariados
e/ou vencidos. Prima , acima de tudo , pela qualidade e boa relação com
o cliente.

12- Existe alguma imposição/condição dos atacados ou varejos de comprar
somente se for feita a logística reversa? Muitos clientes só recebem o novo
pedido, caso o produto seja recolhido, mas, também é de interesse da
empresa que isso seja feito.

13- Tendo em vista que o moinho tem clientes em outros estados, as mercadorias
voltam para a unidade de Canoas ou vão para outras unidades do grupo?
Retorna para a unidade de Canoas.
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14- Quando ocorre algum problema no transporte (molhar, desarrumar a carga ou
qualquer outro motivo relacionado ao transporte) quem paga o custo, sendo
que a empresa utiliza uma terceirizada para realizar as entregas? O trajeto do
moinho até o cliente é de responsabilidade da transportadora.
15- Quem é o principal “culpado” para que seja necessário o retorno das farinhas?
O moinho? Transporte? Clientes (atacado e varejo)? Os motivos são bem
variados, mas na maioria das vezes é por vencimento (falta de acesso ao
depósito) ou avaria (descuido no manuseio). Não podendo culpar um
componente só, é um problema de todos da cadeia que precisa ser
gerenciado melhor.

16- Qual atitude poderia ser tomada, para que isso fosse melhor gerenciado? O
que poderia mudar? Qualificar sempre mais a mão de obra, ter promotores
exclusivos, o que é inviabilizado pelo custo.

17- Todos os envolvidos no processo têm a consciência de estar trabalhando com
alimentos, esses envolvidos tem o cuidado ao manusear os produtos, bem
como de não deixar os mesmos vencer? Este trabalho de conscientização é
bastante cultivado pela empresa com todos os envolvidos no processo,
mas depende muito do perfil das pessoas.

18- Qual as principais dificuldades que os promotores/vendedores encontram para
controlar a validade nos clientes? Dificuldade de acesso ao depósito.

19- Quando tem mais de um tipo de farinha no mesmo palets, com validades
diferentes, existe a visualização das duas datas?? Não são colocados dois
produtos diferentes ou datas diferentes no mesmo palet.

20- Qual o nível de conscientização sobre logística reversa com os colaboradores
da empresa? Por se tratar de um tema recente ainda não existe essa
cultura estabelecida nos funcionários da empresa.
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21- Imaginando um cenário que não existisse a logística reversa e todos produtos
fossem diretamente descartados, como seria esse modelo? Existiria um custo
elevado para o descarte com aterros, além de prejudicar o meio ambiente,
com a logística reversa conseguimos reduzir o descarte e reagregar valor
ao produto, diminuindo o prejuízo.

