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Resumo  

A presente pesquisa buscou transformar os custos gerados pelo retorno do leite em 

embalagem plástica de uma empresa de laticínio, em benefícios operacionais e financeiros, e, 

conseqüentemente contribuindo para o incremento de maior competitividade para a 

organização. Para alcançar o objetivo principal foram utilizadas ferramentas da qualidade 

para identificar e corrigir as anomalias que causavam tais resultados indesejados. O 

gerenciamento e a eliminação de pequenas falhas e, desperdícios gerados em um processo, 

podem se tornar diferenciais capazes de enfrentar o mercado competitivo. Desta forma, foi 

utilizado o estudo de caso como estratégia de pesquisa. Os resultados obtidos através do 

estudo demonstraram os benefícios e lucros gerados a partir do controle e monitoramento 

das causas detectadas no primeiro momento da pesquisa. As oportunidades reais de melhoria 

e redução de custos foram imediatamente revertidas em favor da empresa e do cliente. 

Palavras-chave: Ferramentas da Qualidadade; Controle das falhas e Desperdícios; 

Estratégias.  

1. Introdução 

Nesse novo momento, as empresas devem estar aptas a concorrer, no mínimo, internamente e 
preparadas para enfrentar o mercado internacional, seja através das importações ou mesmo da 
entrada das empresas multinacionais. Este mercado é global e está calcado em conceitos como 
eficiência, qualidade, produtividade e modernidade, o que de uma forma mais ampla 
caracteriza a necessidade de se estar sintonizado com as exigências da sociedade em geral. 

As micros e pequenas empresas estão presentes em todas as cidades, bairros, ruas e esquinas, 
desempenhando um papel importante na economia do País. São elas as responsáveis por 
grande parte da produção e geração de emprego. As discussões em torno dos custos de 
desperdícios dentro dessas empresas ocupam lugar de destaque, no sentido de sustentação da 
competitividade no mercado. O tema é importante e deve ser desenvolvido visando encontrar 
soluções para empresas desse porte, já que possuem deficiências gerenciais mais acentuadas 
devido a menor capacitação técnica do quadro gerencial. 

A competitividade atual exige produção com custos cada vez menores, sendo que os gerentes 
tentam reduzi-los ou oferecer serviços que criem valor ao produto para atrair  clientes. Fatores 
como: pequenas falhas, desperdícios, retrabalhos, falta de planejamento e controle de 
processos e logística inadequada, fatores estes, que podem ser eliminados, tornando produtos 
e serviços competitivos, através de preços reduzidos atendendo e superando as necessidades 
dos clientes frente à concorrência. 

Portanto, verifica-se que a maioria das micros empresas não possuem controles formais para 
tomarem decisões e desenvolver estratégias para o negócio. Assim, o controle pode ser 
definido como uma função do processo administrativo que, mediante a comparação dos dados 
pode avaliar e medir o desempenho do processo de distribuição dos produtos. 
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As mudanças exigidas pelo mercado, clientes e concorrentes (ambiente externo) condicionam 
então a forma de gerenciar e conduzir a uma melhoria de qualidade e enriquecimento da 
eficácia (ambiente interno). As ferramentas da qualidade quando utilizadas adequadamente 
nos sistemas para redução de custos proporcionam alternativas e caminhos na direção de uma 
realidade competitiva. Salienta-se a grande importância da utilização de ferramentas da 
qualidade para identificar e corrigir anomalias que geram custos e podem ser eliminados com 
facilidade, desde que, a empresa desenvolva gerenciamento de melhoria na distribuição e 
conservação do produto. 

É oportuno salientar que num ambiente onde o mercado está cada vez mais ágil, entender a 
origem dos custos, mais especificamente do desperdício, passa a ser fundamental na tomada 
de decisão, refletindo diretamente na mudança e aperfeiçoamento de processos de distribuição 
e conservação de produtos. 

Assim, diante do exposto formulou-se o seguinte problema de pesquisa: “como transformar os 
custos gerados pelo retorno à empresa do produto, em benefícios operacionais e financeiros?”  

2. Revisão bibliográfica 

Para Polacinski (2006) “as mudanças que ocorrem no mundo dos negócios, decorrentes do 
acirrado cenário competitivo, fazem as organizações buscarem soluções variadas para 
continuarem alcançando seus objetivos”. Mas, um dos maiores desafios para as empresas é a 
determinação de indicadores adequados ao alcance da estratégia organizacional e que atendam 
as necessidades gerenciais no sentido de sustentar o processo de decisão. Portanto, as 
ferramentas da qualidade tornam-se necessárias para análise de problemas que ocorrem com 
distribuição e conservação de produtos, facilitando a tomada de decisão, e a visualização do 
entendimento dos problemas sintetizando-os e monitorando os processos. 
 
Segundo Carvalho e Paladini (2005), “o Gerenciamento da Qualidade Total (TQM) é uma 
evolução da qualidade ao longo do tempo”. A idéia central do TQM é que a qualidade esteja 
presente na função do gerenciamento organizacional, em uma tentativa de ampliar seu foco, 
não se limitando às atividades inerentes ao controle. 

Os mesmos autores citados apresentam os elementos mais comuns presentes no TQM, 
liderança e apoio da alta direção, relacionamento com os clientes, gestão da força de trabalho, 
relação com os fornecedores, gestão por processos, projeto de produto e  fatos e dados da 
qualidade. Nesse sentido, o fator mais importante para as empresas é o cliente, pois sem ele a 
empresa não sobrevive, sendo a principal fonte de receita para a mesma. Segundo Camfield 
(2006) é necessário agregar valor aos produtos, oferecendo extras que fazem os produtos se 
diferenciarem de todos os outros.  

Para tanto, vender o produto através do fornecimento de informações desenvolve o mercado, 
cria demanda pelo produto e ajuda a conquistar a fidelidade dos clientes. Isso mostra que as 
empresas precisam investir na geração de valor para o cliente, almejando satisfação e, por 
conseguinte sua fidelidade. 

 Juran (1990) apresenta um conceito que teve uma grande aceitação e que torna a qualidade 
mais operacionalizável no âmbito empresarial. Para Juran “Qualidade é sinônimo de 
adequação ao uso”, e em análise detalhada deste conceito conclui-se que, a adequação ao uso 
divide-se em duas direções: qualidade como ausência de deficiência e a qualidade como 
características de produtos que atendem à necessidades de clientes. Como se observa no 
conceito, qualidade é o produto que soma a facilidade de uso e satisfação do cliente. 
Entretanto, um dos aspectos principais da Gerenciamento da Qualidade Total (GQT) é o 
cliente, como foi acentuado por Juran, de um lado o cliente, com suas necessidades e, de outro 
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a empresa com a capacidade de produção e, estratégias de mercado, procurando minimizar 
custos, com produtos de qualidade, isto é, que satisfaça ambas as partes, empresa e cliente. 

A análise da adequação de produto ao mercado mostra que, desde os anos 50, as empresas 
têm-se preocupado com a disfunção em relação ao ambiente externo, ou seja, com a 
incompatibilidade entre seus produtos e as necessidades do mercado, (NETO, 1992).  

Portanto, as empresas, vêm se defrontando com um problema técnico-econômico 
representado pelo ambiente externo, tendo assim, a necessidade de adoção de um 
gerenciamento, considerando, esses fatores externos à empresa. Face à postura declarada de 
busca de competitividade, a empresa passa a ter algumas áreas prioritárias para negócio, e é 
por aí que se inicia o processo de desenvolvimento da gestão estratégica da qualidade, 
(NETO, 1992). 

A qualidade, atualmente, é condição “imperativa” para que as empresas tenham lucro e fluxo 
de caixa positiva. As grandes empresas se empenham na implementação de programas de 
controle de qualidade, cujos resultados não só garantem a plena satisfação dos clientes, como  
reduzem os custos de operação, minimizando as perdas, diminuindo os custos com serviços 
externos e otimizando a utilização dos recursos já existentes, (NETO, 1992).  

Atualmente, um controle efetivo é o elemento principal para um gerenciamento bem 
sucedido. Falhas nesse controle têm sido responsáveis por aumentos de custo e reduções na 
receita das empresas. Também é o principal fator colaborador no desenvolvimento da 
responsabilidade, da segurança e de reclamações, que adicionaram dimensões novas aos 
problemas do gerenciamento (FEIGENBAUM, 1994). 

As falhas no gerenciamento são responsáveis pelo alto índice de defeitos e pelo alto nível de 
desperdício que tem levado as empresas brasileiras a perdas de 20% a 40% de seu 
faturamento (DELLARETTI, 1996). Conforme Feigenbaum, (1994), a responsabilidade pelo 
custo recai fortemente sobre o produtor na forma de custos da qualidade, que podem variar de 
7% a 10% - e ainda mais – da receita de vendas. Assim, a taxa de retorno de um produto pode 
ser equivalente ou exceder à margem de lucro. 

O custo da qualidade compreende a despesa de fazer coisas erradas. É a sucata, o trabalho 
repetido, serviço após serviço, garantia de inspeção, testes e atividades similares que se 
tornam necessárias devido aos problemas de não conformidade (CROSBY, 1994). O autor 
citado, também afirma que o importante não é o que você descobre, e sim as providências que 
toma em relação ao problema. 

Embora a maior parte das falhas de qualidade continue a ser descoberta na fábrica e não, após 
a expedição, as técnicas para sua detecção são excessivamente caras e causam desperdícios. 
Além disso, em alguns casos, produtos que podem apresentar falhas, imediatamente, após sua 
colocação no mercado nem sempre são descobertas na fábrica. Essas condições não podem 
ser toleradas por nenhum empreendimento industrial que deseje manutenção e melhoria de 
sua posição competitiva (FEIGENBAUM, 1994). 

Os benefícios resultantes do TQM refletem na redução de custos da empresa. O TQM não só 
corrige distorções no processo industrial, mas minimiza o custo dos produtos através da 
qualidade da operação. Mas para as micro empresas é de vital importância acompanhar as 
mudanças que vem ocorrendo na sociedade procurando conhecer e perseguir  os níveis de 
qualidade dos produtos e serviços exigidos pelos clientes. 
 
3. Metodologia 
A base teórica deste estudo foi estabelecida através de revisão bibliografia relevante, 
abrangendo as ferramentas do planejamento da qualidade, as ferramentas estatísticas básicas 
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para o gerenciamento de processos e eliminar desperdícios. A qual, segundo Gil (1987), sendo 
uma pesquisa científica, deve ter objetivo fundamental de descobrir respostas para problemas, 
mediante o emprego de procedimentos científicos. As pesquisas científicas, podem ser 
classificadas em diversos tipos: exploratória, descritiva e explicativa, isto vai depender do 
critério adotado no estudo, ou ainda, as variáveis a serem observadas. 

Convém salientar que este trabalho é classificado como exploratório, pois, descreve uma 
situação procurando descobrir as relações existentes entre os fatores. Descritiva porque, 
conforme Gil (1987) as pesquisa descritivas, juntamente com as exploratórias, as que 
habitualmente os pesquisadores sociais realizam, preocupados com a atuação prática, 
contendo uma parte inicial exploratória. 

Sob o ponto de vista dos procedimentos técnicos utilizou-se o estudo de caso, de uma empresa 
de laticínio localizada na Metade Sul do Estado – RS. O estudo de caso, cujo objetivo é a 
análise profunda e exaustiva de uma ou poucas questões, visando permitir o seu conhecimento 
amplo e detalhado. 

Desta forma, quatro vendedores da empresa foram acompanhados na entrega do produto em 
determinados pontos comerciais na região. Nada melhor do que presenciar na prática, os 
resultados de qualquer ação visualizando determinadas falhas, que se corrigidas, agregam 
valor ao produto e retorno a empresa. A empresa de laticínio em funcionamento apresenta 
retorno de parte de um determinado produto, oportunizando a aplicação de ferramentas de 
gerenciamento da qualidade, com o objetivo de reduzir os prejuízos gerados por tais 
anomalias.   

Neste sentido, realizou-se inicialmente a aplicação do Diagrama de Causa-e-efeito, para 
verificar as causas, pelas quais, retornavam a empresa uma quantidade elevada de produto 
após a expedição. Posteriormente foram construídos Histogramas e Diagramas de Pareto para 
encontrar as causas principais a serem trabalhadas, objetivando a redução das taxas atuais. 
Após a análise e aplicação de medidas de intervenção, no entanto, exigiu saber se as ações 
definidas estavam corretas, se os resultados desejados e, quais ajustes deveriam ser realizados, 
fazendo-se necessários um novo levantamento de dados. Assim, realizou-se nova coleta de 
dados para comparações e foram então apresentados os resultados e as considerações finais.  

4. Determinação das causas principais do retorno do leite embalado 
Analisando a metade sul do Estado-RS verifica-se que as micro e pequenas empresas atuam 
em mercados com determinado número de empresas de mesmo tamanho e pequena 
diferenciação de produtos e serviços. Essas empresas apresentam estrutura, capacidade 
produtiva e financeira bem semelhante, trabalhando em nichos pouco desenvolvidos por 
empresas maiores na região, procurando ocupar esse espaço vazio deixado no mercado pelas 
grandes empresas. 

Portanto, visando melhorar o aproveitamento do produto, eliminando o retorno à empresa, 
aplicou-se o Diagrama de Causa e Efeito, a fim de identificar as causas da quantidade elevada 
de embalagens plásticas retornadas, ou seja, o litro de leite, que é devolvido à empresa por 
problemas como: excedente, motivo embalagem ou embalagem  vencida.   

A Figura 1 mostra as causam principais do retorno do leite embalado, sendo que são várias as 
causas e os fatores principais inicia com os vendedores, produto, mercado e o cliente. 
Percebe-se que, questões relacionadas com marketing são de fundamental importância para o 
sucesso da empresas principalmente a de pequeno porte. 

Posteriormente, foi realizada a coleta de dados referentes aos cinco primeiros meses do ano 
2005, do total da carga de quatro vendedores de uma mesma região e suas respectivas 
quantidades e causas de retorno, conforme mostra a Tabela 1. 
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Figura 1. Causas do retorno do leite embalado a empresa 

 

 Carga Total Excedente Embalagem Vencido 
Vendedor 1 157.500 1.903 1.657 3.283 
Vendedor 2 124.600 8.391 1.345 3.188 
Vendedor 3 89.810 6.159 1.309 3.906 
Vendedor 4 156.560 5.919 1.576 2.190 

Total 528.470 22.372 5.887 12.567 

Tabela 1: Quantidades e causas de retorno 

Foram identificadas e classificadas como relevantes às causas para o produto retornar a 
empresa: o carregamento excessivo além da necessidade do cliente, produtos com defeitos na 
embalagem e produtos com prazo de validade vencida. Este produto quando retorna com data 
dentro da validade é realizada como tentativa o retorno do mesmo para o mercado em outra 
região de fornecimento; caso a data esteja ultrapassada ou a embalagem danificada, o mesmo 
tem como destino a realização de queijo para posterior comercialização. 

Verificou-se que do total de unidades expedidas nos cinco meses analisados, ocorreu o 
retorno de 7,73% deste total. O percentual equivalente a 4,23% representa a causa de 
expedição acima da necessidade dos clientes (excedente). Estas causas trazem consigo todos 
os custos de matéria prima (embalagens) descartadas quando com defeitos, custos de 
produção (retrabalhos, energia, água, câmaras frigoríficas), custos operacionais 
(administrativos), custos de transportes (troca, retorno dos produtos para a empresa, tentativa 
de recolocação em outra região do mercado), entre outros, que reduzem as margens de lucro.  

Depois de identificadas, as causas e seus respectivos percentuais mais representativos, optou-
se em aplicar alternativas, a fim de reduzir o item mais expressivo, que foi a entrega além, das 
necessidades dos clientes.  

Na busca das causas que proporcionavam determinado retorno foram verificados três aspectos 
principais: o produto da concorrência oferece preço mais atraente; o leite longa vida apresenta 
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preço similar ao de embalagem plástica, principalmente em épocas de verão devido às 
promoções, além de oferecer um prazo de durabilidade superior; e o cliente não consegue 
comercializar todas as unidades adquiridas no dia anterior e assim não mantém a média de 
compra em todos os dias. A partir deste momento, adotaram-se algumas práticas a fim de 
diminuir o número total de produtos retornados quanto às razões citadas anteriormente, os 
quais são apresentados e comentados no item a seguir. 

  
5. Análise de resultados e discussões 

Buscando-se o envolvimento da equipe de vendedores, foi realizado um brainstorming, onde 
ficou definido pelos mesmos, que cada um identificasse na sua rota através de uma pesquisa: 
Quais os clientes que devolvem a maior quantidade de embalagem?  Qual a média de 
consumo do produto?  E se o cliente é exclusivo? De posse das respostas criaram-se 
estratégias, para minimizar os retornos, devido às três principais causas verificadas:  

O produto da concorrência oferece preço mais atraente: para competir com o preço 
inferior oferecido aos mesmos clientes por empresas concorrentes, foi realizado com os 
clientes que possuem um índice alto de desistência de compra, formas de cativar com a 
contemplação de bonificação em produto de 2% sobre o total comprado e empréstimos de 
freezers e expositores para que os mesmos tornem-se clientes exclusivos. 

Salienta-se que, as estratégias anteriores, contempladas também, com desconto concedido 
sobre cada unidade vendida, contribuíram para tornar alguns dos clientes em exclusivos, 
eliminando a causa do preço praticado pela concorrência. Portanto, foi reduzido à taxa de 
retorno por excesso em virtude destas práticas em 1.860 unidades, conforme dados coletados, 
posteriormente, equivalente a um período de 30 dias. 

A partir deste momento, fica mais fácil e previsível, a estimativa de compra, por parte destes 
clientes, que se tornaram exclusivos, uma vez que a empresa passa a ser a única fornecedora 
do produto para os mesmos. 

Como o custo unitário de retorno ou pode-se definir neste caso, também de desperdício é de 
R$ 0,16; obteve-se para esta causa especifica uma economia em despesas extras equivalentes 
a R$ 297,60.   

O leite longa vida apresenta preço similar ao de embalagem plástica, além de 
durabilidade superior: o leite longa vida é um produto similar encontrado no mercado, que 
já conquistou uma grande parte dos consumidores, e que por “vezes” apresenta preço 
equivalente ao de embalagem plástica, além de ter um prazo de validade bem superior, o que 
causa consequentemente, a queda das vendas dos produtos concorrentes. 

Normalmente, o preço do leite em embalagem plástica apresenta preço inferior ao longa vida 
e não tem a sua fatia de mercado comprometida, uma vez que o mesmo é adquirido em sua 
maioria pela população com renda inferior, que não tem possibilidade de escolha. Sendo 
assim, fica estabelecido como estratégica da empresa, que no período de verão, sejam 
realizadas bonificações e descontos sobre as vendas, a fim de evitar a queda significativa das 
vendas em virtude da concorrência deste produto. 

Uma vez que o custo unitário equivalente ao retorno do produto, como já descrito 
anteriormente é de R$ 0,16; fica viável a concessão de descontos nos períodos de verão, 
mantendo assim, a média de vendas e evitando a rejeição pelos clientes do produto, que 
continuaria a trazer prejuízos a empresa. 

Após, a implantação das novas estratégias definidas, que ocorreram em período de inverno, 
não houve tempo nem oportunidade ainda de ser analisado os efeitos sobre esta causa em 
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questão, ficando assim a impossibilidade de comentários e análises em conseqüência da falta 
de dados no momento. No entanto, como os assuntos não se esgotam e podem ser estudados 
sob várias perspectivas, pretende-se ainda, continuar a colaborar com a empresa para seu 
crescimento e permanência no mercado. 

O cliente não consegue comercializar todas as unidades adquiridas no dia anterior, e 
assim não mantém a média de compra todos os dias: a partir da possibilidade de um 
melhor controle junto aos clientes, que se tornaram exclusivos, treinamentos foram realizados 
junto aos vendedores no sentido de: orientá-los na verificação das reais necessidades dos 
clientes e como estimar o consumo real dos mesmos. Além disso, foi proposto o 
acompanhamento através do pessoal da empresa no auxilio aos vendedores, para reduzir à 
quantidade de unidades retornadas, pela não aquisição dos clientes, em função de mercadorias 
em estoque com datas de entregas anteriores. 

Teve-se o cuidado em observar os períodos de vésperas de fim de semana ou feriados (não 
houve feriados no período em que foram coletados os dados após a implantação das novas 
estratégicas). Nestes períodos é normal à aquisição de volumes maiores, e, assim fica 
inevitável o carregamento de maiores quantidades e, de uma taxa ainda elevada de retorno, a 
qual até o presente momento não foi caracterizada nenhuma solução ou forma de minimizá-la. 

Como resultado desta prática, reduziu-se significativamente, a taxa total de retorno, a partir da 
coleta de dados em um período de 30 dias, posterior à adoção das novas estratégicas, 
conforme se observa na Tabela 2 à redução no total de leite excedente que tinha a média/mês 
de 4.474 e passou para 585 unidades. 

 

   Carga Total Excedente Embalagem Vencido 
Vendedor 1 29.600 147 246 580 
Vendedor 2 26.100 113 279 376 
Vendedor 3 20.600 101 207 298 
Vendedor 4 29.350 224 308 432 

Total 105.650 585 1.040 1.686 

Tabela 2: Redução no total do leite excedente 

Observa-se ao final da coleta de dados, Tabela 2, que houve paralelamente a redução da taxa 
de retorno devido aos produtos com prazos vencidos,  causa verificada no início do estudo, 
mas, optou-se, por não atacá-la, considerando-se menos relevante, que o carregamento em 
excesso. Concluí-se que, isto, se deve ao maior controle quanto à média de vendas, evitando 
assim, a compra excessiva pelo cliente, sendo que os produtos não são comercializados no 
prazo de validade, e posteriormente sendo devolvidos.  

Segundo Schonberger (1992, p.25), “O aprimoramento rápido e contínuo nos custos, 
qualidade, resposta rápida e flexibilidade são “objetivos dourados”, como um conjunto de 
regras douradas para as empresas: Faça ao cliente o que você gostaria que o cliente fizesse a 
você. Essas regras também são estratégias para se atingir os objetivos centrais da empresa, 
que incluem crescimento, segurança, lucros e os objetivos dourados em si: uma estratégia de 
resposta rápida bem-sucedida leva a redução de custos e melhoria da qualidade; uma 
estratégia de flexibilidade bem-sucedida ajuda a alcançar a meta da empresa”. 

O custo da produção até a distribuição no período estudado apontava o valor de R$ 0,74 
(setenta e quatro centavos) e que o produto retornando e não sendo possível a colocação em 
outro cliente este custo aumentaria, teria ainda o desperdício de embalagem, transporte, mão- 
de-obra operacional e administrativa, câmara frigorífica, que foi estimado em R$ 0,16 
(dezesseis centavos por litro), elevando o custo para R$ 0,90 (noventa centavos). 
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O custo para produzir 1 Kg. de queijo, são necessários 11 litros de leite, não foi considerado 
os seguintes custos, (energia elétrica, mão-de-obra, embalagem, etc) em torno de R$ 8,69 
(oito reais e sessenta e nove centavos), além dos impostos que incidem na venda, o leite é 
isento por tratar-se de um produto da cesta básica. Sendo assim, evidencia-se a necessidade de 
um controle eficaz para diminuir o retorno dos produtos, pois os mesmos, nestas 
circunstâncias geram custos extras. Conhecida a média de fabricação, o excedente,  pode ser 
destinado para a fabricação de outros produtos, antecipadamente diminuindo e evitando 
deslocamentos e custos. 

6. Considerações finais 

Conclui-se, através deste estudo que a empresa apesar de ter uma boa fatia de mercado na 
região pesquisada deve preocupar-se mais no relacionamento com seus clientes, buscando 
uma maior lealdade por parte dos mesmos, evitando com isso, que a concorrência coloque seu 
produto, mesmo que o seu preço seja atraente. Transferindo-se as argumentações anteriores à 
análise do setor, percebe-se que, questões relacionadas ao marketing são de fundamental 
importância para o sucesso dessa empresa, mas, fazendo-se necessário um controle de 
qualidade mais rigoroso, principalmente na qualidade da embalagem.  

Como o gerenciamento da distribuição depende muito dos vendedores também seria 
necessário oferecer aos mesmos cursos, palestras e treinamentos constantes para que possam 
interagir mais com seus clientes, buscando constantemente junto aos mesmos, a demanda de 
consumo, além da busca de novos clientes que absorvam a produção destinada para esta 
região, metade Sul do estado do Rio Grande do Sul. 
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