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Resumo: O mercado global moderno e competitivo traz consigo grandes transformações nas 
interações entre empresas e consumidores, os clientes passam a exigir maiores diferenciais 
competitivos entre as empresas, as quais necessitam de estratégias que as tornem únicas 
perante as demais. Há pouco tempo, o termo “logística” era utilizado como fonte de 
diferenciação. Na atualidade ferramentas como logística reversa, garantem novas 
possibilidades de crescimento nesta vertente. O presente trabalho objetiva apresentar a 
detalhadamente a aplicação da logística reversa numa empresa do segmento de máquinas e 
implementos agrícolas, como uma forma de fidelização ao cliente e manter-se firme na 
filosofia de seu fundador. Para a elaboração do mesmo, foi realizada pesquisa de campo na 
empresa e entrevistas com alguns gestores da empresa, ou seja, a metodologia utilizada foi a 
qualitativa observatória. 
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1. Introdução 
 
A globalização trouxe consigo mudanças radicais na maneira de interação entre as 

empresas e o mercado. A questão ambiental passa a ter, portanto, importância fundamental 
nos processos de produção, comercialização e consumo, alterando substancialmente as 
vantagens competitivas de vários segmentos econômicos em todos os países. Assim sendo, 
verifica-se que o segmento de máquinas e implementos agrícolas passa pelo desafio de crescer 
de modo competitivo e sustentável, adequando-se aos novos padrões de produção e 
comercialização na tentativa de conquistar e manter um maior espaço no mercado global 
competitivo.  

Utilizando-se de estratégias logísticas como ferramentas gerenciais, chegou-se a 
eliminar grandes gastos com a distribuição dos produtos aos clientes finais, gerando uma 
expectativa nesta vertente empresarial. Hoje o tema é outro, ou seja, o estudo da logística nas 
corporações está inserido no ambiente empresarial há muito tempo, sendo necessário criar 
valor, ou ainda, gerar mais riquezas por meio da logística reversa, tema que vem sendo 
cunhado há pouco tempo e que possui duas abordagens: a logística reversa de pós-consumo, 
que trata de produtos descartados, como sobras de processo que retornam ao ciclo produtivo e 
a logística reversa de pós-venda, escopo de nosso estudo por se tratar da movimentação dos 
materiais de grande porte e alto valor agregado em um segmento específico.  

Nesse sentido, o estudo tem como objetivo avaliar o comportamento de uma 
organização que faz parte do segmento metal mecânico, que para fins do presente artigo 
receberá a denominação de Empresa X, diante dos famosos “imprevistos” que podem surgir 
na entrega de seus produtos aos clientes. Por meio de pesquisa qualitativa exploratória, como 
levantamento bibliográfico para a fundamentação teórica e entrevistas com profissionais 
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atuantes na organização em foco, obteve-se uma visão sistêmica e analítica sobre o assunto 
estudado. 

O segmento de máquinas e implementos agrícolas, que pertence ao setor de bens de 
capital, é de extrema importância para a economia brasileira, cuja base é o agronegócio. O 
agronegócio é uma atividade de extrema relevância para o Brasil, movimentando anualmente, 
segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), R$ 458 
bilhões, representando um terço do PIB nacional, e ainda gerando 17,7 milhões de empregos, 
o equivalente a 37% da População Economicamente Ativa (PEA) do país. 

A pesquisa revelou os seguintes resultados: há um alto custo existente na repatriação 
de máquinas e implementos agrícolas com defeito que se acentuava cada vez mais com a 
inclusão de outros custos envolvidos, como o de transporte e consertos das mesmas; outro 
resultado crucial está relacionado à existência de entraves legais e burocráticos na chegada 
das máquinas aos seus países destinos. De tal forma, estudam-se alternativas e recomendações 
que minimizem os custos dos processos reversos através da sistematização e simplificação de 
algumas atividades relacionadas aos mesmos, como também, da inclusão geográfica local de 
serviços de pós-venda. 
 

2. A Logística como fonte de vantagem competitiva: a estratégia de logística reversa 

Segundo Lambert, Stock & Valtine (1998) a logística é um processo gerencial 
eficiente e econômico do produto em todas as fases do processo, assim como as informações 
relativas ao mesmo, com o objetivo de atender às exigências dos consumidores. 

Com base na definição anteriormente mencionada, percebe-se a abrangência e o grau 
de importância relativa que a logística tem dentro do contexto organizacional, envolvendo de 
forma sistêmica e holística todos os tipos de processos administrativos existentes, como 
também todas as fases do processo de manufatura. Devido a essa natureza intrínseca e 
abrangente, merece destaque, na medida em que representa fonte de vantagem competitiva, 
pois fatores como entregas no prazo ou a diminuição desses prazos, assim como produtos 
entregue em boas condições são de extrema relevância na satisfação e fidelização de clientes.  

Tal fidelização de clientes obtidas com o uso da logística é importantíssima, pois entra 
em jogo a questão da sustentabilidade. Então, ela não somente representa mera vantagem 
competitiva, e sim vantagem competitiva sustentável. Já a sustentabilidade tem se tornado a 
preocupação de muitos gestores para as realidades do mercado, onde não mais se pode 
pressupor que produtos bons sempre vendem e que o sucesso atual continuará no futuro. 

Na visão de Dornier (2000), logística significa gestão de fluxos entre funções de 
negócio, ou seja, com essa afirmação tal autor (2000) rompe com os modelos conceituais 
passados, que levavam em consideração o fluxo simples de entrada de matéria prima e a saída 
de produtos acabados. Atualmente, o conceito sofreu segundo o mesmo (2000), uma alteração 
no que concerne aos fluxos físicos, onde se incluiu toda a forma de movimentação tanto de 
produtos como de informações. 

A utilização de estratégias logísticas dentro do ambiente empresarial pode ser 
efetuada de diferentes maneiras, considerando o perfil e características da empresa em que se 
irá trabalhar. Existe hoje um leque de estratégias logísticas específicas que facilitam ao 
profissional logístico a busca e alcance de diferenciais de mercado e o aumento de vantagens 
competitivas. 

Segundo Lago da Silva e Batalha (2001), as estratégias logísticas buscam a melhoria 
na movimentação e na armazenagem de materiais e produtos, pela integração das operações 
necessárias entre as áreas de suprimento, produção e distribuição física. Portanto, a missão 
logística é mensurada em termos de seu custo total e desempenho operacional. De acordo com 
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os mesmos autores (2001) tal estratégia depende de uma definição de longo prazo e envolve 
muitos recursos financeiros, humanos e materiais. 

Há várias estratégias logísticas e todas elas levam em consideração o custo do produto 
final para o cliente, a agilidade e flexibilidade de entrega, mas o presente artigo irá se referir 
especificamente à estratégia de logística reversa.  

 
3. O conceito de logística reversa e sua importância 

Segundo Leite (2003), a Logística Reversa é um termo bastante genérico e significa 
em seu sentido mais amplo, todas as operações relacionadas com a reutilização de produtos e 
materiais, englobando todas as atividades logísticas de coletar, desmontar e processar 
produtos e/ou materiais e peças usadas a fim de assegurar uma recuperação sustentável 
(amigável ao meio ambiente). 

Como procedimento logístico, diz respeito ao fluxo de materiais que voltam à empresa 
por algum motivo, seja como retorno de embalagens ou devoluções de clientes. Em 
detrimento ao seu caráter voltado ao custo e não ao lucro, as organizações não dão o mesmo 
grau de importância relativa quanto dão à logística tradicional e ainda o termo vem sendo 
cunhado há pouco tempo. 

Segundo Kumar e Tan (2003), o uso dessa estratégia logística pelas organizações está 
aumentando muito a cada ano, devido a fatores como: a preocupação ambiental, 
desenvolvimento local e responsabilidade social, pois, muitos dejetos industriais e comerciais 
causam danos ao meio ambiente, afetando de forma direta e indireta a sociedade a qual se 
vive. Além disso, essa preocupação com o fluxo reverso além de diminuir seu impacto 
prejudicial no contexto ambiental e ecológico, serve como fonte de geração de renda para as 
empresas que contratam ou que efetuam serviços de transporte. A mesma visão é 
compartilhada por Felizardo et al (2002: 2) que afirma que a “... logística reversa pode ser 
uma ferramenta relevante para implantar programas de produção e consumo sustentáveis”, 
possuindo como objetivo fundamental reduzir a poluição via substituição de materiais com 
maior probabilidade de contaminação do meio ambiente. 

De acordo com Rogers e Tibben-Lembke (1999), a complacência excessiva de 
muitos fabricantes tradicionais levou ao não sentimento de responsabilidade dos mesmos por 
seus produtos após o consumo, sendo que a maioria dos produtos usados eram jogados, 
descartados ou incinerados, causando danos substanciais ao meio ambiente. Essa visão 
estreita mudou. Hoje as legislações cada vez mais severas e a maior consciência do 
consumidor sobre danos ao meio ambiente, estão levando às organizações a repensarem sobre 
a responsabilidade sobre seus produtos após o uso. 

Para os mesmos autores (1999), os números e exemplos mostram a importância da 
Logística Reversa, em alguns setores, como por exemplo, em empresas varejistas, onde as 
mesmas obtiveram 25% de seus lucros derivados de um melhor gerenciamento de sua 
Logística Reversa. Já Caldwell (1999), cita outros casos, como a empresa Esteé Lauder 
Corporation que conseguiu uma economia de US$ 30 milhões em produtos que ela deixou de 
jogar fora (cinqüenta por cento do volume anterior) com a implementação de sua Logística 
Reversa. A importância dessa economia aumenta ainda mais quando essa mesma organização 
mostrou seu investimento líquido para o desenvolvimento do sistema, custando apenas US$ 
1,2 milhão, tendo seu período de payback (retorno sobre o investimento) recuperado já no 
primeiro ano apenas com a economia em mão-de-obra que lidava com as devoluções de 
produtos (logística reversa de pós-venda). 

Com as legislações ambientais cada vez mais rígidas, a responsabilidade do 
fabricante sobre o produto está se ampliando, englobando além do refugo gerado em seu 
próprio processo produtivo, a responsabilidade pelo produto até o final de sua vida útil. Esses 
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dois processos reversos denominam-se de logística reversa de pós-consumo e pós-venda e 
serão explicados detalhadamente nos próximos itens do presente artigo. 
 

3.1 Logística Reversa de Pós-Consumo 

A Logística Reversa de pós-consumo é de forma geral, uma área dentro da estratégia 
de logística reversa que consiste em administrar e operacionalizar fluxos físicos e informações 
que são descartados e que retorna ao ciclo produtivo, tendo como propósito a agregação de 
valor ao mesmo, dando condições de uma possível e valorosa reutilização (LEITE, 2003). 

Pode-se tomar uma postura analítica em cima do conceito exposto e destacar a 
importância dessa reutilização e agregação de valor, pois o produto mesmo estando no fim de 
sua vida útil, é ainda reutilizado. Esse fator é de extrema relevância, uma vez que era comum 
encontrar produtos que apresentavam condições de reuso e mesmo assim serem incinerados, 
desperdiçando assim o valor agregado do mesmo. 

Atualmente, verifica-se uma forte tendência do crescimento da logística reversa de 
pós-consumo, pois tem se verificado um aumento demasiado no lançamento de novos 
produtos, como também o uso de outras fontes de materiais constituintes dos produtos. Neste 
último verifica-se a substituição de metais por plásticos, onde no setor automobilístico e de 
tecnologia da informação tem se percebido um crescimento demasiado na produção de 
acessórios e periféricos para os mesmos (LEITE, 2003). 

Assim sendo, percebe-se que a questão da eficiência no equacionamento do retorno 
desses produtos, e na implementação de sistemas que ajudem na execução de tal atividade, 
são preocupações significativas dos atuais gerentes de operações e logística. 

Conclui-se que existem inúmeros motivos para que as organizações adotem e 
implementem a logística reversa de pós-consumo, motivos esses de ordem econômica, 
ecológica, legal, tecnológica, entre outros, que diferem em intensidade e sentido de empresa 
para empresa. O grau de importância dessa abordagem é vista em um simples exemplo 
descrito a seguir, ajudando a explicitar didaticamente o funcionamento da logística reversa de 
pós-consumo na prática, além de propiciar uma postura refletiva e analítica a cerca do que já 
foi mencionado. 

Segundo Leite (1999), o processo de reciclagem do alumínio é um grande exemplo 
da revalorização econômica dos bens de pós-consumo, onde o mesmo economiza o 
correspondente a 95% de energia elétrica utilizada para a fabricação do alumínio primário. 
Expressando isso em números tem-se: 

a) Para fabricar um quilo de alumínio primário são gastos 15 KWh; 
b) Para fabricar um quilo de alumínio utilizando alumínio reciclado são gastos 0,75 

KWh. 
Os dados acima demonstram a discrepância no consumo de energia elétrica na 

fabricação do alumínio, isso adicionado ao fato da energia elétrica representar 70% do custo 
de fabricação do alumínio, evidencia ainda mais a importância de reciclar o alumínio.  

Utilizando-se do mesmo exemplo, existe a questão das diferenças de investimento 
entre uma fábrica de alumínio primário e uma fábrica de reciclados. No primeiro caso, é 
necessário investir cerca de US$ 5.000,00 por tonelada fabricada, enquanto no segundo se 
investem apenas US$ 350,00 por tonelada fabricada.  
 
3.2 Logística Reversa de Pós-Venda 

De acordo com Leite (2003), a logística reversa de pós-venda conceitua-se como 
uma área específica que se encarrega do equacionamento e operacionalização do fluxo físico e 
das informações concernentes aos bens de pós-venda, sem uso ou com pouco uso, que por 
motivos diversos retornam aos diferentes elos da cadeia de distribuição direta. 
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A logística reversa de pós-venda, de acordo com o mesmo autor (2003) tem como 
objetivo central e estratégico, a agregação de valor ao produto logístico devolvido, por razões 
comerciais, erros no processamento dos pedidos, garantia dada pelo fabricante, defeitos ou 
falhas de funcionamento no produto, acidentes no transporte, entre outros. Assim, 
dependendo do objetivo estratégico ou motivo de seu retorno, este fluxo se estabelecerá entre 
os diversos elos da cadeia de distribuição direta. 

Existem várias razões para que um produto logístico de pós-venda retorne pela 
cadeia de suprimentos, tais como: defeito, falta de atendimento às expectativas, erro de 
pedidos, excesso de estoque, danificação ou contaminação do produto e produtos fora de 
linha. Geralmente, no setor de máquinas e equipamentos agrícolas, este último caso não 
ocorre com freqüência, sendo o mais comum os defeitos apresentados pelas máquinas em 
função de erros na elaboração e fabricação do produto e defeitos ocasionados pelos 
consumidores finais. 

Leite (2003) mostra que a logística reversa de pós-venda é: 
 

“a específica área de atuação da logística reversa que se ocupa do 
planejamento, da operação e do controle do fluxo físico e das informações 
logísticas correspondentes do bem de pós-venda, sem uso ou com pouco 
uso, que por diferentes motivos retornam aos diferentes elos da cadeia de 
distribuição direta, que constituem uma parte dos canais reversos pelos 
quais fluem esses produtos.” 

 
Na fase de pós-venda, o retorno se dá por questões de manutenção da imagem do 

produto e da marca, bem como cumprimentos de contratos ou do Código de Defesa do 
Consumidor. Em alguns casos, as empresas aceitam o retorno, mesmo que esses não estejam 
previstos em contrato. Dessa forma, além de diferenciar-se pelo serviço prestado ao cliente, 
ganham fidelidade, credibilidade e satisfação junto ao mesmo, mantendo assim a 
competitividade. 
 
4. Motivos para o uso da Logística Reversa 

De acordo com Leite (2003), a primeira razão para incentivo à Logística Reversa 
estaria relacionada às questões ambientais, onde se percebem clientes e consumidores finais 
mais atentos e preocupados quanto ao impacto dos processos das organizações no ambiente 
em que estão inseridas. Tal fator chega a determinar até mesmo, a escolha por parte do cliente 
na hora da compra de “um ou outro” produto de características similares. 

Assim sendo, muitas organizações utilizam isso como artifício para agregarem valor 
ao seu produto, providenciado formas de comunicar aos consumidores que seus produtos não 
agridem o ambiente, que utilizam matéria prima proveniente de fontes renováveis e 
embalagens re-aproveitáveis. No caso do setor de bens de capital metal mecânico agrícola, 
constata-se essa preocupação, em empresas que apresentam certificações ambientais da série 
ISO 14000 (LEITE, 2003). 

Além de Leite (2003) ressaltar tais fatores como razões para o incentivo à logística 
reversa, vêem-se outros atores, como Rogers e Tibben-Lembke (1999) incluírem além destes, 
motivos adicionais como: razões competitivas e diferenciação por serviço; limpeza do canal 
de distribuição; proteção de margem de lucro; recaptura de valor e recuperação de ativos. 

A primeira delas é a concorrência – diferenciação por serviço, já que é crescente a 
valorização das empresas que tem como política receber de volta os produtos que não 
funcionam de acordo com as expectativas do cliente ou com as propriedades técnicas 
prometidas, efetuando a troca por outro produto novo (ROGERS & TIBBEN-LEMBKE, 
1999). 
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A utilização dessa estratégia como forma de limpeza do canal de distribuição e 
recaptura de valor e recuperações de ativos são feitas por um novo segmento 
empresarial/industrial, que são as empresas do setor de reciclagem de lixo. Nessas 
organizações são produzidos embalagens retornáveis e o reaproveitamento de material 
descartado como matéria prima reciclável, trazendo ganhos para os fabricantes destes 
produtos. 
 
5. A Logística Reversa na Empresa X 

Por meio de pesquisa de campo realizada na Empresa X, foi possível compreender seu 
processo de logística reversa, e como a referida organização obtêm ganhos com a utilização 
dessa estratégia logística. As informações além de propiciar uma visão do sistema como um 
todo, serve para posterior análise do fluxo reverso de materiais de pós-consumo e pós-venda 
na organização. 
 
5.1 A Logística Reversa de Pós-Consumo na Empresa X 

Os dados para a realização do presente item foram extraídos por meio de entrevistas 
com alguns gerentes e supervisores da organização em estudo.  

Como houve fundamentação teórica sobre a logística reversa de pós-consumo no item 
3.1, o presente estudo de caso terá como objetivo, explicar como esse processo funciona na 
empresa X. Constata-se o fluxo reverso de pós-consumo no processo produtivo, tendo entre 
estes, sobras de peças nas filiais, sobra em processos produtivos e preocupação ambiental com 
o lixo industrial produzido pela empresa. 

Um dos diferenciais encontrados na empresa foi o fato do compromisso firmado com 
suas filiais na recompra das peças que ficam em seus estoques, caso as mesmas não sejam 
vendidas, sendo pago o valor de compra da época, ou seja, a filial não precisa preocupar-se 
com altos investimentos em estoques não vendidos, gerando fidelização entre a Empresa X e 
a filial. Porém, isso só ocorre se as peças estiverem em bom estado, sendo feito um estudo 
para saber o efetivo estado que as peças se encontram. Compradas as peças, realizam-se a 
pintura e as mesmas voltam ao processo produtivo.  

Peças de Polietileno, ou seja, de plástico, são vendidas a uma empresa do mesmo 
Grupo da Empresa X, aqui denominada de Empresa Y, que transforma a peça plástica em 
matéria-prima novamente. Este último caso ocorre também com uma outra empresa do 
Grupo, denominada aqui de Empresa Z, visto que, os produtos trabalhados pela organização 
apresentam muitas rebarbas e sobras no processo produtivo; sendo que tais rebarbas são 
vendidas para esta empresa, ou seja, a Empresa Y, que as remanufaturam, fazendo que se 
tornem novamente matéria-prima, sendo compradas novamente pela empresa Z. 

Percebe-se que a logística reversa de pós-consumo realizada pela Empresa X garante 
um aumento de competitividade de todo o Grupo, através de suas redes e parcerias reversas 
como é o caso da Empresa Y, integrando-a com a Indústria Z. Isso acaba por destacar uma 
relação de ganho sistêmico entre as organizações, através da limpeza dos canais – estoques, 
respeitando às legislações e recuperando boa parte de seus ativos que até então eram 
descartados. Além, disso é valido ressaltar os benefícios sinérgicos e sistêmicos das duas 
organizações, com a relação de parceria existente entre as mesmas. 
 
5.2 A Logística Reversa de Pós-Venda na Empresa X 

O Grupo XYZ, da qual a Empresa X faz parte, preserva e aplica assiduamente, ainda 
nos dias de hoje, a filosofia ou cerne ideológico de seu criador, que é de origem japonesa. 
Filosofia esta, a qual se acredita ser um dos principais fatores do crescimento e do sucesso do 
grupo, consiste em oferecer a qualidade de serviço de pós-venda aos seus clientes, ou seja, o 
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processo não acaba no ato da venda. O consumidor sabe que pode contar com os serviços de 
assistência técnica, caso sua mercadoria apresente alguma eventualidade. 

Através desses comportamentos, a Empresa X consegue agregar um alto valor, criando 
uma fidelidade por parte dos clientes. Portanto, essa atenção especial ao consumidor após a 
venda possui seu objetivo estratégico de agregar valor a um produto devolvido por razões 
diversas. Além de a empresa ir de encontro com uma das abordagens sobre a ética e a 
responsabilidade social. 

De acordo com Leite (2003) as devoluções de produtos por parte dos clientes ocorrem 
devido a razões comerciais, erros no processamento e pedidos, garantia dada pelo fabricante, 
defeito ou falhas de funcionamento do produto, avaria no transporte entre outros.  

Em muitos casos o retorno do produto nos canais reversos de pós-venda é efetuado 
pelos próprios agentes da cadeia de distribuição direta. Os retornos podem ocorrer: dos 
consumidores para os revendedores, dos varejistas para o fornecedor, do atacadista para o 
fornecedor ou da empresa cliente para a empresa fornecedora. 

A Empresa X organiza a sua distribuição da seguinte forma: Empresa X – Revendedor 
– Consumidor. No caso de retorno de produtos, ocorre vindo, na maioria das vezes, do 
consumidor. Não há quase registros de retorno provenientes de revendas. Os retornos dos 
produtos são efetuados pela Empresa A, empresa pertencente ao mesmo Grupo, que auxilia o 
sistema logístico direto do grupo. 

O retorno, no caso de consumidores, só existe em caso de recall, denominação dada à 
relação da empresa com o consumidor no processo de retorno do produto em si ou de 
informações relacionadas a tal produto. Através desse recall, se faz um estudo sobre o grau de 
complexidade do problema, para assim se fazer o retorno do produto e os ajustes necessários e 
devolvê-lo ao cliente o mais rápido possível. Esse retorno do produto ocorre no caso de 
problemas graves, caso contrário, a troca e os ajustes são feitos no campo. Vale ressaltar 
novamente o cerne ideológico do fundador, onde atua de acordo com a seguinte mentalidade: 
se o agricultor se dispuser de várias máquinas e uma apresentar problemas e o mesmo ocorreu 
devido a erros de engenharia comprovados, troca-se imediatamente todas as máquinas 
adquiridas pelo agricultor. 

A logística reversa de pós-venda depara-se com diversos motivos para o retorno de 
produtos pós-venda, conforme citado anteriormente. Esses motivos podem ser divididos em 
três categorias: a) retornos comerciais, b) retornos por garantia/qualidade e c) devoluções por 
substituição de componentes.  

Através do estudo de campo, foi possível adequar a teoria em assunto à prática, nas 
categorias de retornos comercias e garantia/qualidade, exemplificada de acordo com a atuação 
da empresa em foco nos diversos assuntos discutidos. 
 
5.2.1 Categoria de Retornos Comerciais 

Essa classificação possui duas subdivisões: retornos não-contratuais e retornos 
contratuais. Dentre os retornos não-contratuais, encontram-se devoluções em vendas diretas, 
onde, em muitos casos, os fornecedores não perguntam ou cogitam sobre o defeito 
apresentado pelo consumidor, apenas trocam o produto, preocupando-se na verdade, com a 
fidelização do cliente, atendendo-o bem. Um outro tipo é formado pelas devoluções por erros 
de expedição.  

Quanto a retornos comerciais, pode-se observar que na Empresa X há mercadorias que 
voltam por motivos de erros de expedição. Quando isso ocorre, é geralmente em relação a 
pequenos acessórios como, por exemplo, em vez de mandar uma máquina com direção 
hidráulica ao cliente, é mandada uma máquina com direção mecânica.  
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De acordo com o fator “introdução de novos produtos”, constata-se no estudo de caso 
que as máquinas agrícolas não são devolvidas quando sofrem obsolescência tecnológica. Isso 
ocorre pelo fato de o ciclo de vida dos produtos serem longos e muitos desses produtos 
possuírem alto valor agregado.  

Na fase de introdução no ciclo de vida das máquinas e equipamentos agrícolas novos, 
ocorre o monitoramento ou diagnóstico para ver se o agricultor está tendo problemas com o 
uso das mesmas. Geralmente esse monitoramento tem periodicidade de um ano. 
 
5.2.2 Categoria de Retornos por Garantia/ Qualidade 

As devoluções por garantia/qualidade estão relacionadas à defeitos de fabricação ou 
funcionamento (verdadeiros ou falsos) do produto. Os produtos passam por consertos ou 
reformas para poder voltar ao mercado. No caso de não haver a possibilidade de comércio ou 
reparos, o produto é destinado ao desmanche. 

Os produtos podem ser devolvidos pelo fato de estarem defeituosos ou danificados 
(qualidade intrínseca). No que concerne a devoluções por defeitos de fabricação verdadeiros, 
levantou-se uma importante consideração por meio da pesquisa de campo. Cada caso é 
estudado para saber se a empresa trará a máquina de volta ou se o conserto será efetuado no 
campo. Os casos são estudados e analisados minuciosamente quando se trata de máquinas 
com alto valor agregado, caso das máquinas automotrizes.  

Uma característica importante é quando são entregues ao consumidor máquinas de alto 
valor agregado (automotrizes), um técnico vai pessoalmente fazer a entrega da máquina e 
explicar o funcionamento e as peculiaridades da mesma. 

A Empresa X dispõe de cinco vans destinadas a efetuarem treinamentos às revendas e 
consumidores. Os locais marcados geralmente são estratégicos buscando regiões de maior 
abrangência de compras. Os agricultores interessados, assim como os revendedores se 
dirigem por conta própria.  
 
5.2.3 Recall do Pulverizador Automotriz “Alfa” – O Grande Desafio 

Seguindo o critério de não-divulgação do nome da empresa, o mesmo ocorrerá com o 
pulverizador da empresa, que para fins do presente trabalho receberá o nome de Pulverizador 
Automotriz “Alfa”. No mês de abril do ano de 2005, a Empresa X pôs em prática um 
extraordinário e audacioso trabalho de recall aplicado em 113 máquinas (Pulverizadores 
Automotrizes “Alfa”) devido a um erro de projeto, o que ocasionou defeitos em toda a linha 
produzida e já vendida. 

Logo, havia necessidade de muitas destas máquinas passarem por recall. Após 
negociações comerciais junto aos clientes em que foi comunicados o problema técnico e 
realização do recall, os departamentos de Vendas e Assistência Técnica Empresa X, 
planejaram a seqüência de busca das máquinas e retorno das mesmas. Como essas máquinas 
estavam espalhadas por várias regiões do Brasil, algumas variáveis influenciaram no 
seqüenciamento, como por exemplo, época do próximo plantio que está diretamente ligado ao 
uso da máquina. E, como o produto do cliente estaria na Empresa X, nada poderia dar errado. 

Através da empresa de transporte do grupo, a Empresa A, foram buscadas as máquinas 
e levadas à empresa X. Em paralelo, Engenharia de Produto, Engenharia de Processos, 
Manufatura, PCP e Logística Industrial iniciaram a fase de planejamento para realizar as 
etapas internas do recall. Tais etapas foram seqüenciadas da seguinte forma: 1) realização de 
check list feito pelo setor de Assistência Técnica onde seriam anotadas as características das 
máquinas e anotado alguns pertences dos clientes que por ventura estivessem no interior das 
cabines; 2) em seguida os pulverizadores foram adequadamente lavados para retirar resíduos 
de defensivos agrícolas, onde tal procedimento visa à integridade física dos montadores da 
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empresa; 3) a próxima etapa foi a identificação de todos os itens que, mesmo não fazendo 
parte do recall, e que estivessem danificados, foram acionados a fabricação ou compra dos 
mesmos através do departamento de PCP; 4) em seguida os pulverizadores entravam numa 
área isolada para desmontagem total, onde todos os mecânicos que realizaram a desmontagem 
estavam devidamente protegidos com macacões, luvas, botinas de segurança, protetores 
auriculares, etc.; 5) durante o processo de desmontagem, as partes dos pulverizadores foram 
separadas em caixas de plásticos devidamente identificas com número da máquina, nome do 
cliente, e seqüência que a mesma seria montada novamente já com as partes novas. Outras 
foram colocadas em pallets; 6) depois de desmontadas, algumas partes foram lavadas, outras 
pintadas novamente, algumas limpas através de processo químico, outras envidas para sucata; 
7) a próxima etapa foi a montagem dos pulverizadores novamente. Esta foi a fase mais difícil, 
pois houve a necessidade de sincronizar os itens que já pertenciam às máquinas e estavam em 
diferentes locais na empresa, com itens novos e que originaram o recall de mais itens que 
foram identificados como danificados no momento da desmontagem e portando acionados 
pelo PCP da empresa. Isso tudo considerando a seqüência pré-estabelecida pelos 
departamentos de Vendas e Assistência; 8) depois de montados os pulverizadores, os mesmos 
passaram por uma série de testes rigorosos, calibrações eletrônicas, ajustes em geral e em 
seguida eram liberados para que o departamento de Assistência Técnica programasse a 
devolução do produto para seu respectivo cliente. Esse departamento providenciava Nota 
Fiscal de devolução, seguro, enfim, toda parte burocrática necessária para cumprir as 
legislações tributárias e fiscais. 

No decorrer do serviço foi necessária a contratação de funcionários direcionados 
somente ao recall que ficasse administrando as máquinas e seus componentes (caixas) e do 
fluxo de materiais no decorrer do trabalho. 

Dessa forma o recall foi realizado graças ao empenho de vários funcionários do Grupo 
XYZ e, como principal objetivo seguir a filosofia de seu fundador, que é de sempre atender da 
melhor forma o cliente, independe dos custos incutidos. Assim a Empresa X cumpriu com seu 
compromisso junto a seus clientes, sendo essa, sem sombras de dúvida, a fonte de vantagem 
competitiva sustentável da empresa desde o início de suas atividades, vez que tratam de 
produtos de alto valor agregado, onde a fidelização dos clientes representa uma estratégia de 
diferenciação de grande valia. 
 
6. Conclusões e Considerações Finais 

Com a pesquisa de campo realizada no estudo de caso de logística reversa na Empresa 
X, pode-se obter informações detalhadas sobre o funcionamento do sistema logístico reverso 
de pós-venda. Ficou evidente a necessidade de se comprovar como tal estratégia é utilizada 
por uma organização do setor na prática e como essa organização obtém sua fonte de 
vantagem competitiva com o uso da mesma. 

Portanto, esse tipo de pesquisa justificou-se também na medida em que permite 
avaliar, no setor, a magnitude de grandeza das diferentes características do negócio que 
poderiam influenciar nas decisões logísticas e na organização do fluxo de produtos nas 
pequenas, médias e grandes empresas do setor. A justificativa se faz ainda maior, em face do 
aumento da competitividade, onde qualquer falha pode significar perda definitiva do cliente.  
Por final, podem-se fazer algumas recomendações para aumento da eficácia no uso da 
logística e da logística reversa de pós-venda no setor em foco, dentre elas: a minimização dos 
custos logísticos por meio da sistematização e simplificação de algumas atividades 
concernentes ao mesmo e  como foi mostrado no estudo de caso, o planejamento estratégico 
do fluxo reverso de pós-venda, garantindo assim uma vantagem competitiva de longo prazo, 
com a fidelização dos clientes potenciais da organização, uma vez que tratam de produtos de 
alto valor agregado em sua grande maioria. 
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Obviamente, o ideal para as empresas seria a ausência de todo e qualquer defeito no 
produto, para que não haja necessidade de recall. Mas, erros podem ocorrer e a utilização de 
uma logística reversa pós-venda, com a atenção total das necessidades dos clientes, é uma 
agregação de valor aos produtos por meio dos serviços. Isso será o grande diferencial 
competitivo para as empresas no futuro. 
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