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Resumo 

Atualmente, a possibilidade de devolução de artigos tem vindo a ser reconhecida pelas empresas, 

como uma estratégia para aumentar os níveis de serviço. A Logística Inversa (LI) encontra-se ligada 

aos processos de devolução, surgindo como uma área de estudo cada vez mais revelante. O objetivo 

deste trabalho é explorar a situação atual das práticas de LI entre os setores da indústria em Portugal. 

Embora existam estudos sobre a LI, nenhum dos estudos contempla o contexto português. O estudo é 

realizado através de um questionário, aplicado a empresas portuguesas de quatro setores: 1) Indústria 

Alimentar; 2) Indústria Automóvel; 3) Eletrónica de consumo; 4) Indústria Transformadora. 

Os resultados demonstram que as empresas portuguesas consideram a LI importante, identificando 

a eliminação adequada dos produtos devolvidos como a prática mais comum. Uma das observações 

mais importantes deste estudo é o facto de as empresas adotarem a LI devido aos benefícios 

associados à melhoria da relação com os clientes e da redução nos custos logísticos. A maior barreira 

à implementação é a falta de planeamento estratégico por parte das empresas na gestão da devolução 

e o principal motivo que dificulta o desempenho das atividades é a não-uniformidade dos produtos 

devolvidos. O estudo também permitiu estimar o volume de produtos devolvidos e os custos da LI. 

O trabalho apresenta limitações, como a dimensão da amostra, condicionando a análise estatística. 

Apesar das limitações, os resultados apresentam um bom contributo e uma mais-valia para um melhor 

conhecimento da área de gestão logística. 

 

 

Palavras-Chave: logística inversa, gestão de cadeias de abastecimento, inquérito, setores da 

indústria em Portugal. 
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Abstract 

Currently, the possibility of returning goods has been recognized by the companies as a strategy to 

increase service levels. The Reverse Logistics (RL) are linked to return process and emerging as a 

more relevant topic.  The objective of this study is to explore the current situation of RL practices among 

the industry sectors in Portugal. Although there are several studies on RL practices, none of the studies 

are related to the Portuguese case. The study was conducted through a survey applied to Portuguese 

companies of four sectors: 1) Food Industry; 2) Automotive Industry; 3) Electronics consumption; 4) 

Transformation Industry. These sectors are highly diverse regarding to how they manage RL. 

The results show that Portuguese companies consider RL important and identify the most common 

practice as the proper disposal of returned products. One of the most important observations of this 

study is that companies adopt RL practices due to the benefits associated with the improvement of 

customer satisfaction and reduction in logistics costs. The greatest barrier to implementation is the lack 

of strategic planning in managing the returned products and the main reason affecting the performance 

of activities is the non-uniformity of the returned products. The study also allowed to estimate the volume 

of returned products and the costs of RL. 

The work has limitations, such as sample size, that conditioned the statistical analysis. Despite this 

limitations, the results gave a good contribution to a better understanding to logistics management. 

 

Keywords: reverse logistics, supply chain management, survey, industry in Portugal. 
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1 Introdução 

1.1 Contextualização do Problema 

Atualmente, o retalho mundial enfrenta uma crescente incerteza por parte da procura dos 

consumidores. A indesejável posição da económica nacional é um fator agravante para o 

mercado português. Adicionalmente, a sazonalidade das vendas e a realização de diversas 

campanhas e promoções ao longo do ano, características usuais entre as grandes cadeias de 

retalho, são também responsáveis pela maior dificuldade em efetuar previsões precisas da 

procura dos consumidores. 

Para garantir que a quantidade de artigos em stock é suficiente para satisfazer a procura, e 

simultaneamente não incorrer em custos na compra excessiva de artigos, o estabelecimento de 

contratos com os fornecedores que assegurem a aceitação da devolução de artigos, é de 

extrema importância para o retalho. Além de uma medida contra a incerteza na procura (Taylor, 

2002), assim como uma estratégia para o enchimento das prateleiras das lojas com produtos 

atuais e a consequente procura pelos consumidores (Rogers e TIbben-Lembke, 1998), a 

devolução de artigos aos fornecedores permite apresentar níveis de serviço superiores com 

políticas de aceitação de devoluções de artigos, após compra pelo cliente final (Smith, 2005). 

Dado isto, as operações de Logística Inversa (LI) contribuem decisivamente para o valor e 

para a competitividade das empresas, num mundo global onde as margens e a rentabilidade são 

cada vez mais diminutas, o desafio a superar é o de transformar custos em valor acrescentado 

na Gestão das Cadeias de Abastecimento (GCA). É cada vez mais importante ter em 

consideração a LI e que esta deixe de ser rotulada como “the forgotten child of the supply chain” 

(Morrel, 2001). 

A implementação de um eficaz e eficiente sistema de logística inversa é crucial para os 

intervenientes do mercado das grandes cadeias de retalho, de forma a obter os benefícios das 

devoluções, e minimizando os custos dos processos das mesmas (Jack et al., 2010).  

A inexistência ou má implementação da LI poderá gerar efeitos desastrosos para as 

empresas, como os elevados custos em transporte e armazenamento das devoluções, aumento 

do tempo de processamento, acumulação de produtos sem destino definido, conflito com clientes 

e/ou com fornecedores, não-conformidades legais/ambientais e as respetivas penalizações. 

A LI exige boas práticas, e deve ser tida em conta a sua dimensão financeira. Assim, é 

importante que os decisores empresariais façam uma avaliação interna, que permita quantificar 

o impacto da LI. Quanto custa o processamento de um produto devolvido? Quanto custa a 

permanência em armazém dos produtos devolvidos? Quais os custos acrescidos de serviços 

logísticos externos? Quais os custos de garantias e seguros com clientes e fornecedores de 

produtos devolvidos? Quais os custos acrescidos de transportes para satisfazer necessidades 

imprevistas de recolha de produtos? Quais os custos e riscos financeiros de incumprimento de 
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prazos em processos de LI com clientes, fornecedores e autoridades? Responder a estas 

questões pode ajudar a encontrar o valor exato dos custos de LI que, embora difíceis de 

determinar, indiciam o seu peso relevante no total de custos logísticos nas empresas e na 

economia em geral. 

Por exemplo, Greve e Davis (2012) afirmam que os custos da LI representam cerca de 4% 

do total dos custos das cadeias de abastecimento para a maioria das empresas, mostrando que 

existe espaço para melhorar, reduzindo custos e, consequentemente, aumentar o lucro das 

mesmas. 

Em Portugal há falta de estudos/estatísticas sobre logística inversa. No entanto, um estudo 

da revista Logística Moderna, publicado em 2013, “Supply Chain em Portugal” afirmava que mais 

de 8% das empresas inquiridas possuíam um custo de LI superior a 9% do volume de atividade 

(Logistica Moderna, 2013). Mas, infelizmente, muito provavelmente a maioria das empresas não 

faz ideia de quanto lhes custa a LI.  

A falta de planeamento e implementação de sistemas de LI em Portugal, faz com que os 

custos desta continuem relativamente altos. Uma das maiores dificuldades para as empresas 

consiste em saber como podem recolher, de modo eficaz e económico, todos os produtos desde 

o local onde já não são desejados e transferi-los para o local onde possam ser processados, 

reutilizados ou recuperados, de maneira a que estes possam acrescentar valor à organização. É 

neste âmbito que surge o presente trabalho, isto porque, a maioria da literatura disponível sobre 

LI consiste apenas em casos de estudo específicos para alguns aspetos da LI. Esta lacuna é 

evidente em Portugal, como afirmamos anteriormente, há uma carência de estudos empíricos 

sobre as opções de implementação da LI. Assim, este trabalho de investigação será útil tanto 

para a indústria como também para a academia. Para que este estudo fosse possível, foi 

efetuada uma parceria com a consultora Logistema, que providenciou uma lista de empresas 

(atuais/possíveis clientes) de diferentes setores da indústria que lidam diretamente com as 

operações de LI. 

Fundada em 1993, a Logistema é uma empresa de consultoria em Supply Chain Management 

e Logística, surgindo como pioneira em Portugal na área dos serviços logísticos profissionais. 

Opera à escala Ibérica e tem desenvolvido vários projetos em África e na América Latina. Este 

conhecimento acumulado permite fornecer aos clientes soluções que aportam vantagens 

competitivas, criando melhores condições de sustentabilidade, através do aumento do nível de 

eficiência dos meios e recursos disponíveis. 

Devido ao seu know-how em operações logísticas, a Logistema trabalha com vários grupos 

de indústrias e com este trabalho de investigação sobre as práticas de LI, é possível obter uma 

visão global sobre esta temática em Portugal. Este estudo terá em conta alguns grupos 

específicos, uma vez ser necessário a aquisição de dados relativamente a potenciais/atuais 

clientes da Logistema. Sendo assim, as empresas que participam no estudo pertencem aos 

seguintes setores de atividade: 1) Indústria Alimentar (e/ou produtos de consumo); 2) Indústria 
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automóvel; 3) Comércio/distribuição de produtos de Eletrónica de consumo; 4) Indústria 

Transformadora. 

1.2 Objetivos e Questões de Investigação 

O principal objetivo da presente dissertação de mestrado é avaliar a as práticas de LI no 

contexto da indústria portuguesa. É conhecido que a implementação da LI como uma decisão 

estratégica permite obter um efeito positivo a médio e longo prazo na empresa. Para isto, é 

necessário tomar em conta a vários fatores para alcançar o nível desejado de sucesso nas 

atividades de LI. Para atingir este objetivo, surgem as seguintes questões de investigação (QI): 

1. Quais são as práticas de logística inversa mais comuns na indústria? 

2. Quais são as principais razões que levam as empresas a adotarem essas práticas de 

logística inversa? 

3. Quais são os principais benefícios associados à adoção de práticas de logística 

inversa pelas empresas? 

4. Quais são as principais barreiras/dificuldades percecionadas pelas empresas à 

implementação da logística inversa?  

5. Qual a importância da logística inversa para as empresas? 

6. Será que as respostas às questões anteriores dependem da dimensão da empresa 

ou do setor industrial em que se insere? 

Com base nas questões de investigação acima propostas, os objetivos do presente trabalho 

são explorar a situação atual sobre as práticas de LI entre os diferentes setores da indústria em 

Portugal. Identificar as diferenças entre as práticas de LI nos diferentes setores, analisando as 

dificuldades sentidas na implementação, se estas são comuns entre os setores ou se apenas se 

sente em determinado setor (Tibben-Lembke e Rogers, 2002). Analisar os custos operacionais 

da LI, quer seja na realização das atividades de LI ou de ganhos na revenda de produtos 

devolvidos (De Brito et al., 2003), é outro fator explorado. 

1.3 Metodologia 

Neste ponto é apresentada a metodologia que se pretende adotar na abordagem geral ao 

tema. Para suporte ao desenvolvimento da dissertação de mestrado estão ilustradas as cinco 

etapas na Figura 1. 
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Figura 1 - Metodologia adotada 

 

Etapa 1 - Desenvolve-se a contextualização do problema enquadrado com a realidade 

portuguesa, bem como uma breve apresentação da Logistema; 

Etapa 2 - É realizada uma revisão bibliográfica com os conteúdos científicos mais relevantes 

para a elaboração deste estudo e procede-se à seleção das metodologias a utilizar na resolução 

do problema em questão; 

Etapa 3 - Esta etapa prende-se com aplicação das metodologias selecionadas na resolução 

do problema para a obtenção de dados; 

Etapa 4 - Procede-se à recolha dos dados necessários ao estudo, provenientes da 

metodologia usada na sua recolha. De seguida, é realizado o tratamento estatístico dos dados 

que permitem compreender quais as práticas utilizadas nos diversos setores e identificar as 

principais diferenças entre as práticas de LI; 

Etapa 5 – Por fim, a dissertação será concluída com uma análise e síntese dos resultados 

obtidos de modo a obter conclusões que permitam responder as questões levantadas pelo 

estudo, bem como as implicações teóricas e práticas resultantes. 

1.4 Estrutura do Documento 

Este estudo encontra-se estruturado da seguinte forma: 

 Capítulo 1: é realizada uma introdução à dissertação, com a descrição do contexto 

em que surge o problema em estudo, a metodologia a utilizar, para além da presente 

apresentação da sua estrutura; 

 Capítulo 2: realiza-se uma revisão da literatura, onde se explora os principais estudos 

e trabalhos de investigação apresentados em publicações de referência sobre as 

temáticas associadas ao problema em investigação. Procura-se uma abordagem à 

1º Contextualização do problema

2º Revisão bibliográfica

3º Aplicação da metodologia

4º Recolha e tratamento de dados

5º Análise e Discussão dos 
resultados obtidos
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revisão de literatura numa perspetiva de evolução temporal, nomeadamente aos 

temas, como a logística e a sua gestão, cadeias de abastecimento, GCA e LI; 

 Capítulo 3: caracterização dos setores selecionados da indústria portuguesa; 

 Capítulo 4: aborda os métodos de investigação selecionados para a obtenção de 

dados entre os vários setores da indústria portuguesa, descreve-se e discute-se o 

planeamento do estudo, caracterizando a população alvo, o método de pesquisa 

utilizado (questionário), o processo de distribuição do questionário e a construção do 

mesmo; 

 Capítulo 5: são apresentados os dados obtidos através da metodologia selecionada, 

iniciando-se com a análise dos dados, discutindo a sua fiabilidade. Pretende-se neste 

capítulo elaborar as principais implicações do estudo, no contexto português;  

 Capítulo 6: são apresentadas as conclusões gerais do trabalho de investigação 

realizado, respondendo às questões de investigação e expondo o contributo que este 

aporta para o conhecimento do tema em investigação, bem como das limitações que 

se encontraram na realização do mesmo, apresentando sugestões e recomendações 

para futuros trabalhos. 

 Referências bibliográficas: são apresentadas no final do trabalho as referencias, que 

foram consultadas ao longo do desenvolvimento deste projeto de investigação; 

 Anexos: são apresentados documentos que permitem adicionar informação 

complementar ao procedimento da realização do estudo. 
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2 Revisão da Literatura 

No passado recente, a LI tem sido vista apenas como um custo, porém atualmente a 

perspetiva das empresas sobre a logística inversa está a sofrer fortes alterações. Quer seja pelo 

valor económico ganho na reutilização dos produtos usados, ou mesmo pela utilização de 

componentes usados no fabrico de novos produtos (Savaskan e Van Wassenhove, 2006), quer 

seja pelo aumento do nível de satisfação dos consumidores provocado pela implementação de 

políticas de retorno liberais. Os benefícios da LI começam a ser, não só entendidos, como 

também praticados pelo mundo empresarial. 

Com a preocupação das empresas sobre as devoluções de produtos e, a implementação 

adequada de sistemas de LI, a comunidade académica tem vindo a estudar esta área e como 

resultado nos últimos anos tem vindo a ser publicados cada vez mais artigos científicos sobre 

este tema (Rubio et al., 2008). 

Tendo em conta este crescente interesse na LI, neste capítulo é realizada uma revisão da 

literatura sobre Logística, Logística Inversa e Gestão Cadeias de Abastecimento. Esta revisão 

envolve a apresentação das diferentes definições dadas a cada conceito e uma explicação dos 

diferentes motivos para o crescente reconhecimento destes.  

2.1 Logística 

Nas últimas décadas a logística tem vindo adquirir uma importância cada vez maior. Com a 

globalização, a competitividade do mercado e a exigência dos consumidores relativamente à 

qualidade dos produtos e do serviço prestado, são alguns dos fatores que se encontram na 

origem o estudo da logística como função estratégica da empresa.  

Engblom et al. (2012) definiram a logística como uma das áreas mais determinantes dentro 

de uma empresa. Apesar dos custos logísticos representarem grande parte dos custos de uma 

empresa, caso não existisse suporte logístico, nenhuma das restantes áreas, como marketing e 

produção, poderiam operar. O peso no volume de negócios difere de empresa para empresa, e 

do setor em questão, sendo que no mínimo aproxima-se dos 10%. 

Normalmente, o termo logística é aplicado quando se referem movimentos de bens físicos 

entre duas localizações diferentes. Desde o início do seu desenvolvimento para fins militares, 

em 1898, até à sua aplicação empresarial atual, o número de atividades relacionadas com bens, 

serviços e informação aumentou significativamente (Lummus et al., 2001).  

Em 1991, o Council of Logistics Management definiu a logística como o processo de 

planeamento, implementação e controlo eficiente e eficaz do fluxo e armazenamento dos bens, 

serviços e informações, desde o ponto de origem até ao consumo, de modo a cumprir com as 

exigências dos consumidores. Porém Council of Supply Chain Management Professionals 

alterou sua definição, de administração da distribuição física, para logística e, em seguida, 

alterando a definição para "logística é parte da gestão de cadeias de abastecimento que planeia 
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os processos de implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo direto e inverso, e 

armazenagem de bens, serviços e informações relacionadas desde o ponto de origem até o 

ponto de consumo, com o objetivo de atender às exigências dos clientes" (CSCMP, 2013). Esta 

definição completa a anterior, pois incluí o fluxo inverso de bens, serviços e informação.  

Apesar de muito relacionados, os conceitos de cadeia de abastecimento e logística são 

diferentes. A cadeia de abastecimento consiste no conjunto de instalações, veículos e sistemas 

de informação que se distribuem entre o fornecedor e o cliente, enquanto a logística engloba o 

que acontece dentro da cadeia (Frazelle, 2002). No seguimento desta diferenciação, Frazelle 

(2002) definiu os conceitos como: 

 Cadeia de abastecimento – a rede de entidades envolvidas em processos e atividades 

ligadas entre si, tanto a montante como a jusante, e que produzem valor, para o 

utilizador, na forma de produtos ou serviços;  

 Cadeia logística – o sistema que engloba os processos, atividades e recursos logísticos 

necessários para a cadeia de abastecimento, sendo muitas vezes designado por pipeline 

logístico. 

Na Figura 2, estão representadas as atividades incluídas na gestão logística, sendo que esta 

é a responsável pelo fluxo, ao longo da cadeia de abastecimento, das matérias-primas, produtos 

em vias de fabrico e dos produtos acabados, após a sua aquisição aos fornecedores. As ações 

de planeamento, implementação e controlo são responsáveis pelo enquadramento das diversas 

atividades. 

 

Figura 2 - Atividades Logísticas (Frazelle, 2002) 
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2.2 Cadeias de Abastecimento 

2.2.1 Cadeias de Abastecimento Tradicionais 

De acordo com Ganeshan e Harrison (1995), uma cadeia de abastecimento tradicional 

consiste numa rede de infraestruturas, e nas ligações responsáveis pelo fluxo de matérias-primas 

ou produtos entre essas infraestruturas que desempenha as funções de aprovisionamento de 

matérias-primas, transformação das matérias-primas em produtos em vias de fabrico e produtos 

acabados, e distribuição dos produtos acabados aos consumidores. Uma cadeia de 

abastecimento tradicional é caracterizada por um fluxo direto de produtos e um fluxo inverso de 

informação (Min e Zhou, 2002). Na Figura 3 estão representados os processos integrantes de 

uma cadeia de abastecimento tradicional. 

 

Figura 3 - Processos da cadeia de abastecimento (adaptado de Min e Zhou (2002)) 

Assumindo uma visão macro da cadeia, Min e Zhou (2002) afirmam que uma cadeia de 

abastecimento é composta por dois processos – o processo de gestão do material (inbound) e o 

processo de distribuição e logística (outbond) – que interagem entre si para formar uma cadeia 

de abastecimento integrada. Assim, a gestão de materiais engloba o fluxo de material desde a 

compra e controle interno de materiais para a produção até ao planeamento e controle do 

trabalho, à armazenagem, transporte e distribuição de produtos acabados. Por outro lado, o 

processo de distribuição e logística abrange todas as atividades de logística de saída 

relacionadas com a prestação de serviço ao cliente. Essas atividades incluem a receção da 

ordem e o seu processamento, distribuição e armazenamento. Estes dois processos na cadeia 

de abastecimento não representam uma simples cadeia linear de relações de negócios “one-on-

one”, mas sim uma rede vasta de negócios e relacionamentos, isto porque, ao longo de uma 

cadeia de abastecimento, pode haver várias partes interessadas compostas por vários 

fornecedores, produtores, distribuidores, retalhistas e clientes. 

2.2.2 Cadeia de Abastecimento Inversa 

Para que uma cadeia de abastecimento tradicional seja eficiente é necessário expandir o foco 

para o fluxo inverso de materiais e produtos, através do design e gestão de uma cadeia de 

abastecimento inversa, de forma a otimizar as atividades de deposição de resíduos, reciclagem, 

recondicionamento e remanufactura de produtos usados (Fleischmann et al., 2000; Kocabasoglu 

et al., 2007). Uma cadeia de abastecimento inversa é composta por processos que trazem os 
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produtos, através de um canal de distribuição, de um retalhista até ao fornecedor ou ao fabricante 

(Rogers e TIbben-Lembke, 1998). 

De Brito e Dekker (2003) classificam o fluxo inverso de produtos numa cadeia de 

abastecimento em três tipos: retornos de fabrico, retornos de distribuição e retornos pós-venda. 

Os retornos de fabrico são todos os componentes ou produtos que devem ser recuperados na 

fase de produção, isto é, todos os excessos de matérias-primas, produtos que não passaram no 

controlo de qualidade e os produtos fabricados em excesso.  

Por sua vez, os retornos de distribuição referem-se às devoluções iniciadas durante a fase de 

distribuição que incluem os produtos chamados de volta (muitas vezes a pedido dos próprios 

fornecedores ou fabricantes) por terem algum defeito ou por se encontrarem desatualizados, 

retornos comerciais B2B (Business to Business) em que o comprador tem uma opção contratual 

que lhe permite devolver artigos aos fornecedores por entregas erradas/danificadas, produtos 

com um ciclo de vida útil muito curto ou por ter produtos que não são vendidos pelos retalhistas 

ou distribuidores. Por último, os retornos pós-venda reverenciam qualquer devolução que ocorra 

após os produtos pertencerem aos clientes finais, englobando retornos pós-venda a B2C 

(Business to Customer), isto acontece quando os clientes têm a oportunidade de testar os 

produtos durante determinado período e devolvê-los caso não correspondam às expectativas, 

mas também engloba serviços (reparação, substituição de componentes, entre outros), 

devolução de produtos em fim de uso e devolução de produtos em fim de vida. 

Apesar de existirem algumas atividades semelhantes entre a cadeia de abastecimento 

inversa e a tradicional, tais como a produção e distribuição, os custos associados a algumas 

dessas atividades são muito superiores na cadeia de abastecimento inversa: transporte, recolha, 

manuseamento, triagem e avaliação da qualidade (Tibben-Lembke e Rogers, 2002). 

Blumberg (2005) afirma que para a formação de cadeias de abastecimento inversas é 

necessário ter uma série de conhecimentos nos fundamentos básicos, para que estas sejam 

eficientes e produtivas. Entre estes destaca-se o nível de incerteza associado às quantidades e 

tempos das devoluções e, naturalmente, a necessidade de cadeias flexíveis, a existência de 

limites de tempo para se obter valor dos produtos devolvidos, a não uniformidade dos produtos 

retornados e a necessidade de coordenação e comunicação entre os parceiros da cadeia. 

2.2.3 Cadeias de Abastecimento de Ciclo Fechado 

Uma cadeia de abastecimento em ciclo fechado, para além de todos os processos típicos de 

cadeia de abastecimento tradicional, como referido anteriormente, inclui processos de devolução 

de produtos ou matérias-primas e a sua possível recuperação ou eliminação. Assim sendo, uma 

cadeia de abastecimento de ciclo fechado apresenta atividades de uma cadeia de abastecimento 

tradicional e as atividades de uma cadeia de abastecimento inversa, melhorando assim as 

oportunidades de obter ganhos (Guide et al., 2000). Na Figura 4, está esquematizado o modelo 

de uma cadeia de abastecimento em ciclo fechado. 
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Figura 4 - Cadeia de abastecimento em ciclo fechado (adaptado de Blumberg (2005)) 

Para Blumberg (2005) a constituição de uma cadeia de abastecimento em ciclo fechado pode 

contribuir para a diminuição dos custos gerais e para a redução dos impactos ambientais de uma 

cadeia de abastecimento inteira. O autor ainda afirma que a integração das atividades de 

logística inversa numa cadeia tradicional assume ainda maior importância na atualidade, com o 

leasing de produtos e as vendas pela internet a originarem um aumento na devolução de 

produtos. 

As atividades normais de gestão de cadeias de abastecimento tradicionais não são suficientes 

para a gestão de cadeias de abastecimento de ciclo fechado, isto porque, os processos de 

logística inversa que diferem bastante dos processos de logística direta (Blumberg, 2005).  

2.3 Gestão de Cadeias de Abastecimento 

O termo GCA foi introduzido nos anos 80 como uma área formal de investigação e tem 

evoluído bastante desde então, representando nos dias de hoje um campo amplo e abrangente 

(Stock e Boyer, 2009). 

A gestão de uma cadeia de abastecimento é definida por Levi et al. (2003) como um conjunto 

de abordagens criadas para integrar eficientemente os fornecedores, produtores, armazéns e 

retalhistas, de modo a que os produtos sejam distribuídos na quantidade, no local e no momento 

certo de forma a minimizar custos e em simultâneo satisfazendo os requisitos do nível de serviço. 

Para o seu objetivo, a GCA tem como principais funções: 

 Configuração da rede de distribuição; 

 Controlo de inventário; 

 Estratégias de distribuição; 

 Integração da cadeia de distribuição e parcerias estratégicas; 

 Design de produtos; 
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 Tecnologias de informação e sistemas de apoio à decisão; 

  Serviço ao consumidor. 

A minimização de custos, bem como a maximização da rentabilidade da cadeia de 

abastecimento, passam pela gestão eficiente dos fluxos de produtos, de informação e de 

recursos, responsáveis pela interligação dos diferentes níveis da cadeia de abastecimento 

(Chopra e Meindl, 2007). Stock e Boyer (2009) defendem que a maximização de rentabilidade é 

conseguida através de melhorias ao nível da eficiência ao longo da cadeia, garantindo a 

satisfação dos clientes. Isto resulta da gestão de uma rede de relações dentro das empresas, 

entre parceiros e unidades de negócio independentes, onde se incluem fornecedores, processo 

de compras, instalações de produção, logística, marketing, sistemas tecnológicos que facilitam 

o fluxo direto e inverso de materiais com a informação desde o produtor até ao cliente final. 

Este aumento da eficácia e da eficiência da cadeia de abastecimento tornou-se um fator 

crítico para que uma empresa permaneça competitiva num mercado que é cada vez mais global 

e onde a competição é cada vez maior. Assim, uma boa GCA é fundamental às empresas que 

procuram este aumento na eficiência e na eficácia (Hosie et al., 2007). 

As tomadas de decisão na GCA confiam em três níveis de decisão: níveis estratégico 

(decisões a longo prazo), tático (decisões a médio prazo, tipicamente entre cada trimestre ou 

anualmente) e operacional (decisões a curto prazo, semanal ou até diariamente) (Vidal e 

Goetschalckx, 1997). No passado, os planeamentos estratégicos usados na maioria das 

empresas baseavam-se em juízos qualitativos de gestão sobre as direções futuras da empresa 

e dos mercados em que esta competia, sendo que, por vezes os planos relativos à cadeia de 

abastecimento eram esquecidos. No entanto, nos anos mais recentes, as decisões importantes 

das cadeia de abastecimento, como novas aquisições ou introduções de novos produtos, têm 

sido incorporadas (Shapiro, 2004). 

Deste modo, a GCA é vista como uma ferramenta de suporte que auxilia as organizações a 

implementar as suas estratégias, de tal maneira que uma das mudanças de paradigma mais 

importantes da gestão empresarial moderna é o facto das empresas individuais deixarem de 

competir entre si, mas passarem a competir como cadeias de abastecimento, verificando-se 

assim uma era de fornecedores-marca-lojas contra fornecedores-marca-lojas ou “supply chain 

versus supply chain” (Lambert e Cooper, 2000). 

É frequente os conceitos de GCA e Logística serem confundidos na literatura. Contudo, 

segundo Ballou (2006), têm sido feitos esforços no sentido de distinguir os dois conceitos, 

explicitando-se a Logística como sendo um subconjunto da GCA. O autor considera a GCA como 

um conceito evolutivo, sendo que todas as atividades pertencentes à GCA já existiam numa fase 

anterior ao surgimento do conceito. Estas atividades foram-se agrupando ao longo do tempo de 

acordo com as suas similaridades, dando origem a novos conceitos utilizados nos dias de hoje. 

Segundo o Council of Supply Chain Management Professionals (2013), a gestão de cadeias 

de abastecimento engloba o planeamento e gestão de todas as atividades envolvidas no 
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fornecimento, aquisição, conversão e todas as atividades da gestão de logística. Também inclui 

a coordenação e colaboração com parceiros de canal, que podem ser fornecedores, 

intermediários, prestadores de serviços e clientes. Na sua essência, a gestão da cadeia de 

abastecimentos integra a oferta com a gestão da procura dentro e entre empresas. GCA inclui 

toda a logística de atividades de gestão mencionados acima, bem como operações de fabricação 

e conduz a coordenação dos processos e atividades através de marketing, vendas, design de 

produto, finanças e tecnologia da informação. 

2.4 Logística Inversa 

2.4.1 Definição de Logística Inversa 

No início de anos noventa, surge a primeira definição de LI, Stock (1992) salienta os aspetos 

de recuperação da logística, definindo a LI como: “…o termo frequentemente utilizado para referir 

o papel da logística na reciclagem, eliminação de resíduos, e gestão de materiais perigosos; uma 

perspetiva mais ampla que inclui todos as atividades logísticas realizadas com reciclagem, 

substituição, reutilização de materiais e deposição de produtos.". Ainda no ano de 1992, Pohlen 

e Theodore Farris (1992) e, no ano seguinte Kopicki (1993), publicam definições semelhantes à 

previamente publicada por Stock (1992), mas estas publicações adicionam à definição de LI, um 

sentido de direção do fluxo de materiais ou produtos oposto ao sentido do fluxo de distribuição 

tradicional (o direto). 

Por outro lado, Rogers e TIbben-Lembke (1998) resumem LI como o processo de movimentar 

mercadorias do seu destino final para outro ponto da cadeia de abastecimento, com o propósito 

de capturar o valor indisponível de outra forma. Segundo estes autores as atividades como o 

redesenhar da embalagem para que esta use menos material, ou redução da energia utilizada e 

da poluição efetuada pelos transportes, embora importantes, não pertencem à LI mas sim à 

logística “verde”. Embora reconheçam que os benefícios ambientais possam ser um forte 

impulsionador da LI, Rogers e TIbben-Lembke (1998) clarificam que LI não se resume aos 

impactos ambientais, e que, caso não se verifique deslocação de bens, não se trata de LI, 

independentemente dos efeitos para o ambiente. 

Fleischmann et al. (2004) complementam a definição dada por Rogers e TIbben-Lembke 

(1998) ao enumerar várias formas possíveis para recapturar valor, após os produtos chegarem 

ao destino final nas cadeias de abastecimento tradicionais. Estes autores reforçam que muitos 

bens movimentam-se para além do horizonte das cadeias de abastecimento tradicionais, 

provocando consequentemente transações comerciais adicionais: produtos usados são 

vendidos em mercados secundários; produtos desatualizados são atualizados para atender aos 

padrões mais recentes; componentes danificados são reparados para servir como peças 

sobressalentes; stock não vendido é recuperado; embalagens são devolvidas e reutilizadas, 

produtos já utilizados são reciclados e transformados novamente em matéria-prima. Portanto, a 

LI abrange um vasto conjunto de processos que alojam estes fluxos de bens. 
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Mais recentemente, Pokharel e Mutha (2009) afirmam que o foco da LI reside na gestão de 

resíduos, reciclagem de materiais, recuperação de componentes ou recuperação de produtos. 

Segundo estes autores, a LI envolve uma mudança de paradigma no ciclo de vida dos produtos. 

Tradicionalmente o ciclo de vida de um produto era entendido como o período decorrente entre 

o seu fabrico e a seu fim de vida útil (“cradle-to-grave”); atualmente a LI permite que a nossa 

perspetiva sobre o ciclo de vida de cada produto se altere, sendo que este passa a respeitar o 

período desde o seu fabrico até à sua recuperação (“cradle-to-cradle”). 

2.4.2 Drivers da Logística Inversa 

A literatura existente sobre LI é unânime relativamente à tendência crescente das empresas 

e da sociedade em reconhecerem a sua importância. Para isso, as organizações começam a 

implementar um sistema de gestão de LI, para continuamente disponibilizar, nas prateleiras, as 

versões mais atuais dos produtos ou os produtos com mais procura pelos consumidores. 

Consequentemente, verifica-se um aumento na procura de Third Party Logistics, organizações 

especializadas em logística (Rogers e TIbben-Lembke, 1998). 

A implementação de um sistema eficaz de LI ajuda a criar vários benefícios para as empresas, 

incluindo o aumento do nível de satisfação dos clientes, a diminuição do nível de investimento 

em recursos e a redução dos custos de armazenagem e distribuição (Andel, 1997). Assim sendo, 

a integração da LI nas cadeias de abastecimento é crescentemente utilizada como uma 

estratégia nas empresas, quer para aumento dos lucros, quer para promover a sustentabilidade 

e satisfação dos clientes (Du e Evans, 2008). 

Fleischmann et al. (2004) complementam os artigos anteriores, ao agrupar os vários fatores 

motivadores da LI em duas categorias: acordos para retornos de produtos em excesso e a 

responsabilidade alargada dos produtores sobre os produtos em fim de vida. 

A primeira categoria menciona o direito dos clientes em devolver os produtos após a sua 

compra e de serem reembolsados. Devido à crescente força do retalho nas cadeias de 

abastecimento, os retalhistas têm conseguido negociar o direito de devolver artigos aos 

fornecedores. Os retalhistas são levados a devolver artigos essencialmente por dois motivos: 

incerteza na procura e devoluções dos clientes-finais (Chen e Bell, 2011). A aceitação de 

devoluções por parte dos fornecedores pode ser considerada como uma estratégia para partilha 

de risco entre os retalhistas e os fornecedores, tendo em conta a incerteza da procura dos 

clientes finais.  

Nos últimos anos tem-se verificado a utilização de políticas de retorno mais liberais por parte 

dos retalhistas, com o intuito de diminuir o risco dos clientes finais e, consequentemente, 

aumentar o volume de vendas (Smith, 2005). Em 2002, o valor de bens devolvidos no retalho do 

Reino Unido valeu cerca de £5.75 mil milhões, o que correspondeu a 2,5% do total das receitas 

das empresas (The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK), 2004). Nos Estados 

Unidos os valores são ainda mais significativos, sendo que os custos anuais para os produtores 

e retalhistas são cerca de $100 mil milhões o que corresponde a uma redução da rentabilidade 
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em cerca de 3,8% (Blanchard, 2007). Greve e Davis (2012) afirmam que na indústria eletrónica 

o valor é superior a 14 mil milhões de dólares e as taxas de devoluções dos clientes finais variam 

entre 5% a 9% das vendas para a maioria dos retalhistas. 

Algumas análises à GCA demostraram que este tipo de contratos de retorno pode, de facto, 

ser benéfico para fornecedores, retalhistas e consumidores. Segundo Tsay et al. (1999), os 

fornecedores beneficiam ao obter maiores volumes de vendas, enquanto os retalhistas e 

consumidores, com o direito legal de devolução de produtos dentro de um determinado período 

após a compra, reduzem os riscos inerentes nestas transações. Este fator ganha especial 

importância no contexto de e-business, onde os clientes não podem examinar fisicamente os 

produtos antes de os comprar. 

A segunda categoria está relacionada com a devolução de produtos no seu final de vida. Cada 

vez mais, as empresas são responsáveis por todo o ciclo de vida dos seus produtos, por este 

motivo, vários países exigem que as empresas recuperem os seus produtos após o uso pelo 

cliente. Um exemplo, é a diretiva da Comissão Europeia (2003), revista em 2012. Esta diretiva 

resumidamente impõe um conjunto de medidas destinadas a prevenir a produção de Resíduos 

de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) e a fomentar a sua reutilização, reciclagem e 

outras formas de valorização, com vista à redução da sua quantidade e ao melhoramento dos 

resultados ambientais dos agentes económicos envolvidos na sua gestão, e envolve todos os 

países da União Europeia, Portugal inclusive. 

A crescente da preocupação da sociedade para com o meio ambiente, tem originado 

legislações ambientais mais rígidas e exigentes para as empresas são apontados como fortes 

motivos para o reconhecimento da importância da LI (Barbosa-Póvoa, 2009). 

Também, Brito e Dekker (2003) identificam as principais razões que levam as empresas a 

focarem-se na LI, no entanto existem outras razões que levam a que uma entidade dê início ao 

fluxo inverso. Com podemos observar na Figura 5, é possível distinguir três fatores fundamentais 

à implementação do fluxo inverso: Economia, Legislação e Cidadania empresarial. 

A motivação económica é uma força determinante na LI, pois está relacionada com todas as 

ações de recuperação ou redução de custos, em que a companhia tenha benefícios diretos 

(matérias-primas, custo, redução, valor acrescentado de recuperação) ou indiretos (antecipando 

legislação iminente, proteção do mercado, imagem ambiental, melhoria das relações 

cliente/fornecedor).  

A legislação como força determinante da LI refere-se a qualquer jurisdição que indique que 

uma empresa deva recuperar os seus produtos ou que os deva aceitar de volta (De Brito e 

Dekker, 2003). Com a crescente preocupação com o meio ambiente foram surgindo legislações 

no espaço Europeu, como a Diretiva da Comissão Europeia (2003), que obrigaram as empresas 

a desenvolver os seus processos de LI, com a introdução de quotas para a recuperação e 

reciclagem e embalagens.  
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A cidadania empresarial descreve o conjunto de valores e princípios que motivam uma 

empresa ou organização a tornar-se envolvida de forma responsável na LI (De Brito e Dekker, 

2003). Esta motivação surge da necessidade e obrigação que as empresas têm de passar uma 

imagem de empresa responsável e sensível aos problemas ambientais. 

 

Figura 5 - Fatores determinantes na Logística Inversa (adaptado de De Brito e Dekker (2003) 

Por fim, as empresas têm vindo a reconhecer o potencial do valor não aproveitado nos 

produtos reutilizados. Em particular, muitos produtos de gamas mais elevadas vendidos num 

segmento de mercado ainda têm valor em outros segmentos de mercado, mesmo após alguns 

anos de uso. Da mesma forma, dos produtos usados podem ser retirados componentes para ser 

utilizados, por exemplo, como peças sobressalentes. 

2.4.3 Atividade na Logística Inversa 

As atividades de uma rede de LI nas cadeias de abastecimento podem ser distintas, 

dependendo de algumas variáveis, como, por exemplo, do tipo de produtos devolvidos, da 

recuperação pretendida e da rede logística implantada. A partir do trabalho de De Brito et al. 

(2005) e das melhorias propostas ao mesmo por Barker e Zabinsky (2008) e Silva et al. (2013), 

juntamente com a pesquisa de Prahinski e Kocabasoglu (2006) podemos identificar 

essencialmente 5 grupos de atividades sequenciais recorrentes em várias cadeias de 

abastecimento com LI. São elas: aquisição de produtos, recolha dos produtos, inspeção e 

eliminação, recuperação e distribuição e revenda. 

 Aquisição de Produtos 

Esta atividade trata da obtenção dos produtos. Estas atividades dependem do tipo de produto 

a ser recolhido/obtido, podendo este ser com defeito, em fim de uso, por acordos com os 
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vendedores ou impostos pela legislação. Resumidamente, este grupo consiste nas atividades 

que ocorrem no ponto em que o produto é obtido do cliente. 

 Recolha dos produtos 

A recolha dos produtos segue-se à aquisição de produtos, e funciona basicamente como um 

uma ligação entre a aquisição de produtos e a sua recuperação ou eliminação. 

 Inspeção e Eliminação 

Este grupo é responsável essencialmente por determinar a qualidade dos produtos devolvidos 

e a estratégia apropriada para a sua recuperação. Estas atividades analisam se os produtos 

podem ser imediatamente vendidos e utilizados, se precisam de reparação, atualizações ou de 

ser redesenhados, entre outras alterações, antes de ser revendidos. Analisam ainda se os 

produtos não são apropriados para revenda, e, neste caso, ponderam a reutilização de 

componentes, reciclagem ou outras formas de gestão de produtos em fim de vida. 

 Recuperação 

São as atividades de recuperação, que consistem na execução das estratégias selecionadas 

para os produtos devolvidos. Podem incluir as operações de remanufatura, reparação, 

renovação e reciclagem, entre outras. 

 Distribuição e Revenda 

Por último, a distribuição e revenda envolve o deslocamento dos produtos considerados 

reutilizáveis para um mercado potencial e a venda destes produtos neste mercado. Este grupo 

engloba vendas, transporte e armazenamento. 

Fleischmann et al. (2000) utilizam designações distintas para os grupos de atividades, porém 

o conteúdo é bastante similar. 

2.5 Estudos relevantes em Logística Inversa 

Apesar da crescente importância da LI ainda existem barreiras que dificultam a 

implementação da LI. Rogers e TIbben-Lembke (1998), num questionário que efetuaram junto 

de gestores de várias empesas, concluíram que os problemas da LI são um problema menor e 

de pouca importância em relação a outros problemas presentes na cadeia de abastecimento. 

Contudo  Rogers e TIbben-Lembke (1998) admitem que esta é uma visão que está a mudar. 

Existem diferenças significativas entre a logística direta e inversa que se podem tornar barreiras 

relevantes para a LI (Tibben-Lembke e Rogers, 2002): dificuldade em prever as devoluções, 

transporte de muitos locais para um/poucos locais, qualidade do produto e embalagens, destino 

e rotas pouco claras, falta de clareza em relação às opções de deposição, preço pouco uniforme, 

velocidade de processamento, diferente natureza e visibilidade dos custos, gestão de inventário 

pouco consistente, problemas do ciclo de vida do produto mais complexas, negociação mais 

complexa, dificuldades de marketing dos produtos usados. 
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No artigo elaborado por Ravi e Shankar (2005), foram analisadas as interações entre as 

principais barreiras que dificultam ou impedem a implementação da logística inversa na indústria 

de automóvel. Numa gestão de topo, uma das principais tarefas é diagnosticar estas barreiras 

para que haja uma boa gestão da logística inversa, que poderá ser crucial para a sobrevivência 

da empresa num futuro próximo. Assim, para uma melhor compreensão das barreiras os autores 

utilizaram uma metodologia de maneira a perceber melhor a interação entre as várias barreiras 

e o que as motiva. Depois de testado o modelo e aplicado numa pequena empresa da indústria 

automóvel, concluíram que há cinco principais barreiras, sendo elas, falta de conhecimento da 

logística inversa, falta de compromisso por parte dos gestores, problemas com a qualidade do 

produto, a falta de planeamento estratégico e restrições financeiras. Porém, a falta de 

consciencialização em práticas de logística inversa é a barreira mais significativa. Podemos 

assim afirmar que os gestores deverão concentrar-se no desenvolvimento de estratégias de 

consciencialização dos colaboradores sobre o uso da logística inversa e os benefícios que 

podem ser colhidos, ao ultrapassar esta barreira. 

Aberdeen Group (2006) realizou um estudo sobre a temática da LI através de um inquérito 

efetuado a mais de 175 empresas, de várias regiões (Europa, América do Norte, Médio Oriente, 

Caraíbas e América do Sul), onde examinou devoluções, como reparações, renovações e 

transformações, assim como as estratégias implementadas pelas empresas relativamente a esta 

temática. O principal objetivo deste estudo passou por perceber e analisar as melhores práticas 

de gestão em LI e fornecer um framework pelo qual os gestores podem avaliar as suas 

capacidades e oportunidades de gestão em LI. Após a realização do estudo, os autores 

concluíram que as empresas reconhecem os problemas relacionados com a LI, como muito 

importantes e identificam as oportunidades que esta oferece para o melhoramento do 

desempenho geral do serviço. No total das empresas entrevistadas, 61% afirmaram que uma 

gestão eficaz da LI é muito importante para o desempenho global da empresa (Figura 6). 

 

Figura 6 - Importância de uma gestão eficaz na logística inversa (Aberdeen Group, 2006) 

Neste mesmo estudo, os autores constataram que as empresas gastam, cerca de 9% das 

vendas em custos relacionados com a logística, e que 5,7% dos produtos devolvidos são para 

reparações, ainda abrangidos pela garantia. Assim, para ultrapassar as barreiras identificadas 

por Tibben-Lembke e Rogers (2002), os autores concluíram que as empresas devem proceder 

a melhorias ao nível da LI como: 

 Divulgar informação sobre o produto ao longo do ciclo de vida do mesmo; 
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 Estabelecer normas para processamento de devoluções com todas as partes 

interessadas; 

 Investir em sistemas de informação que permitam uma melhor gestão da LI; 

 Recorrer a serviços externos, para que alguma ou todas as funções de LI seja gerida 

por terceiros especializados na área;  

 Desenvolver canais dedicados a operações de LI; 

 Padronizar os processos de reparação, renovação e transformação. 

Segundo o estudo de Chan e Chan (2008), uma boa execução dos sistemas de LI pode 

resultar numa maior lealdade do cliente e na redução de custos operacionais devido à 

reutilização ou substituição de algumas partes. Isto é particularmente importante em indústrias 

onde os produtos têm ciclos de vida mais curtos, como é o caso do setor dos telemóveis. Os 

autores com base num inquérito realizado a 73 empresas do setor dos telemóveis em Hong 

Kong, bem como mais 34 entrevistas realizadas a gestores, investigaram as práticas de LI neste 

setor. Os resultados desta investigação, concluíram que as empresas neste setor consideram 

importante a LI, porém comparativamente a outras temáticas a sua importância é menor e 

revelaram que esta é a maior barreira na implementação da LI. 

Jack et al. (2010) executaram um estudo, onde procuraram examinar empiricamente se uma 

boa gestão da LI permite às empresas obter economias de custos. Para isto, os autores 

recorreram a um inquérito realizado a 295 empresas presentes nos Estados Unidos da América, 

onde foram questionados sobre quatro tipos de capacidades que estão relacionadas com a 

redução de custos operacionais. Sendo eles: 

1. Orientação para o cliente (atividades ou atitudes que desempenham para satisfazer 

os clientes); 

2. Oportunismo do cliente (quando o cliente age em seu próprio interesse, assumindo 

um comportamento oportunista nos relacionamentos comprador/vendedor em que 

este usa esta ligação para melhorar a sua posição em detrimento do outro); 

3. Alocação de recursos (recursos financeiros, técnicos e de gestão que são dedicados 

à LI); 

4. Acordos contratuais (relações contratuais que promovem parcerias orientadas para 

uma LI eficaz) 

Com este estudo, Jack et al. (2010) concluíram que a alocação de recursos e os acordos 

contratuais tem uma influência positiva nas capacidades de LI e que consequentemente resultam 

numa diminuição dos custos operacionais. Contudo, o oportunismo do cliente tem uma influência 

negativa na LI. Os autores do artigo identificaram limitações no seu estudo, como o facto do 

inquérito ter sido realizado online, fazendo com que os inquiridos possam não ser representativos 

da população em estudo. Outra limitação do estudo é que os entrevistados foram solicitados a 

classificar-se em comparação com o seu principal concorrente. Além disto, os entrevistados 

também foram convidados a avaliar o oportunismo do cliente a partir da perspetiva do cliente, 
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isto deu azo aos entrevistados mostrarem alguma altivez na resposta pois estes não podem 

responder pelo cliente. 

No mesmo âmbito, deste projeto, Ravi e Shankar (2015) desenvolveram um estudo com base 

num inquérito realizado a 105 empresas presentes na Índia, onde se investigou as práticas em 

LI em quatro setores da indústria indiana: automóvel, papel, alimentar e eletrónica. Com os 

resultados obtidos, os autores concluíram que na Índia, a adoção de práticas em LI são essências 

nas empresas e que estas devem ser pensadas a um nível estratégico, concluíram também que 

o volume de produtos devolvidos é um fator importante para implementar atividades de LI, mas, 

talvez o fator mais importante à adoção da LI é o beneficio económico associados a esta. Porém, 

Ravi e Shankar (2015) admitem algumas limitações no estudo como, o baixo número de 

respostas aos questionários e que os resultados obtidos apenas mostram uma visão muito 

superficial das práticas em LI no contexto indiano. No contexto de dever cívico, as empresas 

indianas revelaram resultados insatisfatórios, isto porque, as preocupações para com as 

questões ambientais e de sustentabilidade são cada vez mais importantes no mundo empresarial 

e o estudo mostrou que as empresas indianas têm um atraso significativo quanto à adequada 

eliminação dos produtos, comparativamente com as mesmas indústrias de outros países, sendo 

que esta prática precisa de ser melhorada pelos gestores de logística destas empresas. 

2.6 Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo é feita uma revisão da literatura refente aos conceitos de logística, cadeias de 

abastecimento, GCA e LI, com o intuito de compreender melhor os temas e de retirar informação, 

modelos e processos que pudessem ser aplicados na compreensão mais aprofundada do 

problema em estudo. 

É introduzido o conceito de cadeia de abastecimento, com uma simples definição de cadeia 

de abastecimento tradicional e inversa. A cadeia de abastecimento tradicional é caracterizada 

por uma rede de infraestruturas, com ligações responsáveis pelo fluxo de matérias-primas entre 

essas infraestruturas, que desempenha as funções de aprovisionamento, transformação das 

matérias-primas em produtos acabados, com distribuição dos produtos acabados aos 

consumidores (Ganeshan e Harrison, 1995). Enquanto que a cadeia de abastecimento inversa é 

o oposto da cadeia tradicional, visto que é composta por todos processos que trazem os 

produtos, através de um canal de distribuição, de um retalhista até ao fornecedor ou ao fabricante 

(Rogers e TIbben-Lembke, 1998). Com estes dois conceitos surgiu a cadeia de abastecimento 

de ciclo fechado, esta apresenta atividades de uma cadeia de abastecimento tradicional e as 

atividades de uma cadeia de abastecimento inversa, melhorando assim as oportunidades de 

obter ganhos, isto é, contribui para a diminuição dos custos operacionais e para a redução dos 

impactos ambientais de uma inteira cadeia de abastecimento (Blumberg, 2005). 

Foi feita uma distinção entre os conceitos GCA e logística, onde a logística é a responsável 

pelo fluxo das matérias-primas, produtos em vias de fabrico e dos produtos acabados, após a 

sua aquisição aos fornecedores, já a GCA é constituída por toda a transferência de informação 
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e materiais no processo logístico, desde das matérias-primas até à entrega do produto acabado 

ao cliente final, incluindo os vendedores, prestadores de serviços e clientes. Segundo Ballou 

(2006) a logística é um subconjunto da GCA.  

Dado isto, para um aumento da eficácia e da eficiência da cadeia de abastecimento é 

fundamental que as empresas considerem a GCA como meio de procurar esse aumento de 

eficiência e de eficácia. 

Da revisão de literatura efetuada ao conceito LI foram identificados os motivos pelo qual a LI 

é cada vez mais importante e ficou claro que para uma análise sólida da LI é importante 

determinar os custos estratégicos das operações, o nível de serviço desejado pela empresa, 

assim como os fatores operacionais, nomeadamente, as atividades da LI. 

Na secção 2.5, foram identificados vários estudos dentro do tema de logística inversa, onde 

são estudadas as práticas da LI em diferentes indústrias. Dos estudos selecionados, todos 

destacam a importância da LI na estratégia das empresas, sugerindo medidas para uma melhoria 

do nível de serviço (Aberdeen Group, 2006). A maioria dos estudos selecionados, referiram como 

a maior barreira à implementação da LI a sua pouca importância comparativamente a outras 

temáticas (Chan e Chan, 2008; Ravi e Shankar, 2005; Tibben-Lembke e Rogers, 2002). Porém, 

segundo Ravi e Shankar (2015), no contexto indiano, as empresas só contemplam a LI se o fluxo 

de produtos devolvidos o justificar, permitindo retirar benefícios económicos destes. Já Jack et 

al. (2010), identificaram quatro competências gerenciais que as empresas deverão ter e 

relacionaram-nas com uma boa gestão LI, os resultados mostraram que a alocação de recursos 

e os acordos contratuais tem uma influência positiva na LI e que consequentemente resulta numa 

diminuição dos custos operacionais das empresas. 
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3 Caracterização das Indústrias Abrangidas pelo Estudo 

Neste capítulo, são caracterizados os setores alvos do estudo, onde é descrita a sua evolução 

ao longo do seculo XX até à atualidade, o seu peso na economia portuguesa e identificadas as 

características únicas que cada setor apresenta. 

Neste estudo, quatro setores da indústria portuguesa foram selecionados para responderem 

a um inquérito sobre as suas operações em LI. Estes são: 1) Indústria Alimentar (e/ou produtos 

de consumo); 2) Indústria Automóvel; 3) Comércio/distribuição de produtos de Eletrónica de 

consumo; 4) Indústria Transformadora. Estes quatro setores são altamente diversificados, no 

que diz respeito à maneira com gerem a LI. Assim, estudar a perceção e as práticas das 

entidades nestes quatro setores permite fornecer uma avaliação do estado das práticas de LI em 

Portugal. 

3.1 Distribuição e Comércio  

Para Levy e Weitz (2009), uma cadeia de retalho é um conjunto de pontos de venda 

intercetados pelo mesmo grupo de distribuição, com níveis de decisão comuns e uma logística 

integrada. Na lei portuguesa (Ministério do Comércio e Turismo, 1985), o comércio a retalho é 

definido como ”... toda pessoa física ou coletiva que a título habitual e profissional, compra 

mercadorias em seu próprio nome e por sua própria conta e as revende diretamente ao 

consumidor final” e por retalhista “o que exerce aquele comércio de forma sedentária, em 

estabelecimento, lojas ou instalações fixas ao solo de maneira estável ou em mercados abertos”. 

No passado, o pequeno comércio garantia o abastecimento de toda população. O mercado 

retalhista caracterizava-se por ter um grande número de pequenos estabelecimentos e respetiva 

rede de distribuição que era caracterizada pela existência de um número elevado de 

distribuidores de pequena dimensão, que operavam numa área restrita. 

Na década de 80, assistiu-se a um enorme crescimento da distribuição em Portugal, isto 

deveu-se ao aumento da Grande Distribuição. O consumidor passou a procurar lojas de grandes 

dimensões nas quais começou a desfrutar de uma grande variedade de produtos (alimentares e 

não alimentares) num só espaço, assim surgiram os grandes grupos económicos. Na segunda 

metade da década de 80, Portugal entrou na Comunidade Económica Europeia (CEE), houve a 

liberalização dos mercados, o que potenciou o crescimento da importação de produtos mais 

sofisticados. Atualmente, o setor português da distribuição conta com novos estabelecimentos, 

novas cadeias de abastecimento, que acrescentam novos produtos vindos dos mais variados 

locais do mundo.  

Para Rousseau (1997) a distribuição pode ser definida “como o conjunto de todas as 

entidades singulares ou coletivas que, através de múltiplas transações comerciais e diferentes 

operações logísticas, desde a fase de produção até à fase do consumo, colocam produtos ou 
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prestam serviços, acrescentando-lhes valor, nas condições de tempo, lugar e modo mais 

convenientes para satisfazer as necessidades dos consumidores”. 

O setor da distribuição é dividido em dois subsetores de atividades interligadas, o subsetor 

retalhista e o grossista, sendo que o grossista se refere aos primeiros elos da cadeia e o retalhista 

ao contacto direto com o consumidor (Mendes, 2005).  

A realidade comercial que atualmente designamos por distribuição moderna em Portugal 

surge com o aparecimento da cadeia Pão de Açúcar em 1970. Existem atualmente 10 lojas Pão 

de Açúcar em Portugal que pertencem ao grupo Auchan (Auchan, 2015). 

É possível afirmar, que o avanço na Distribuição Moderna é resultado da elevada rotação de 

produto e das economias de escala, que permitiu aos consumidores beneficiarem de preços mais 

baixos e de mais oferta. Além disso surgiram novas ofertas, como os produtos de marca branca 

que permitem ao cliente adquiri-los a preços acessíveis e com bastante qualidade (Roland 

Berger, 2009). 

3.1.1 Distribuição e Comércio Alimentar 

O ambiente produtivo e fortemente concorrencial, no setor do retalho alimentar, forçou toda a 

cadeia produtiva a redimensionar as suas estratégias competitivas e valorizar as que permitiam 

alcançar vantagens competitivas. No setor alimentar, a logística inversa tem um papel 

diferenciado no que diz respeito à segurança do alimento. Através de políticas de retorno dos 

produtos alimentícios, as empresas permitem a devolução de produtos defeituosos ou fora do 

prazo de validade, evitando problemas de infeção e/ou intoxicação, protegendo assim a sua 

marca. Este fator é muito importante, para muitos retalhistas, pois a possibilidade de perder o 

produto pelo fim da sua validade ou impossibilidade de devolver este produto ao fabricante, 

fazem promoções para regularizar o stock. Assim, é do interesse dos retalhistas, a 

implementação de um sistema logístico inverso de forma a diminuir os custos dos produtos 

devolvidos e proteger suas margens de lucro. 

No entanto, esta não é uma tarefa fácil, visto que há uma carência de informações nesta área, 

como já foi referido anteriormente. A elevada perecibilidade dos produtos, exige um eficiente 

sistema logístico mantendo ao mesmo tempo, um valor reduzido dos seus produtos. Porém, 

apesar de muitas empresas ainda não reconhecerem o potencial estratégico de processos da LI, 

esta situação está-se a modificar. A distribuição alimentar tem sofrido alterações significativas 

ao longo dos últimos anos com fusões de algumas empresas e com posicionamentos 

estratégicos bem demarcados. Na Tabela 1, ilustra quais os principais intervenientes em Portugal 

nas diferentes áreas de comércio alimentar (retalhista e grossista). 
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Tabela 1 - Maiores grupos de distribuição em Portugal (adaptado de Roland Berger (2009))  

 

 

 

 

 

Atualmente o setor do retalho alimentar, um dos mais importantes da economia nacional em 

termos de emprego, cerca de 70,3 mil pessoas laboram neste setor dos quais 50,7 mil são 

mulheres, sendo representado por um universo de 1629 estabelecimentos. O volume de 

negócios anual do setor atinge os 11,3 mil milhões de euros (INE, 2015). 

Para o presente trabalho de investigação este setor estará incluído na Indústria Alimentar, 

como também o setor Agroalimentar, que será abordado mais à frente neste capítulo. 

3.1.2 Distribuição e Comércio de Eletrónica de Consumo 

No setor da eletrónica de consumo, a tipologia de produto comercializado apresenta curtos 

ciclos de vida, devido ao software, funcionalidades, entre outros, originando uma taxa elevada 

de eliminação ou substituição. A própria natureza dos produtos faz com que a frequência em que 

são introduzidos novos equipamentos no mercado, os valores baixos de venda por unidade de 

produtos mais antigo, representem para as empresas um grande desafio (Chan e Chan, 2008). 

Estas entidades têm que lidar com uma elevada taxa de aparelhos devolvidos, que por vezes 

contêm substâncias tóxicas, como o mercúrio, cádmio e chumbo, que podem contaminar o meio 

ambiente. Isto, leva a que as operações de LI assumam uma grande importância neste setor, 

devido às taxas de devoluções e de resíduos gerados. 

Portugal é dos países da Europa que mais gasta em eletrodomésticos e eletrónica de 

consumo, com o mercado da eletrónica em Portugal a ter um crescimento de 1,7 por cento e o 

dos eletrodomésticos subiu 9,7 por cento em 2010 (Pais, 2011). 

Segundo dados fornecidos (APED, 2011), o maior distribuidor/retalhista no mercado da 

eletrónica de consumo em Portugal são a Worten, a Fnac e o El Corte Inglês. O comércio de 

eletrónica de consumo apresenta um volume de vendas de 14,2% do total de vendas do retalho 

não alimentar, representando assim cerca de 1,2 mil milhões de euros (INE, 2015). 

3.2 Indústria Automóvel 

Nas primeiras décadas do século XX, foram dados os primeiros passos na indústria 

automóvel em Portugal. Em 1937, Eduardo Ferreirinha e Manoel de Oliveira dedicaram-se à 

fundição de componentes. Porém, devido à Segunda Guerra Mundial, a produção em série de 

um protótipo foi travada (Féria, 1999). 

Retalhista

•Continente

•Pingo Doce

•Jumbo

•Lidl

•Mini Preço

Grossista

•Recheio

•Makro
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O primeiro complexo automóvel, em território nacional, com uma lógica coerente e essencial 

para a modernização da indústria foi a Renault (Simões, 2001). Este projeto tornou-se num dos 

mais importantes para a indústria nacional. 

No entanto, com a entrada de Portugal na CEE, em 1986, deu-se início a uma nova fase de 

desenvolvimento da indústria automóvel nacional, através da abertura do mercado a produtos 

da CEE. Assim no início da década de 90, a Ford Motor Co. estabeleceu uma nova unidade 

produtora, em parceria com a Volkswagen AG, originando o lançamento do Projeto Autoeuropa. 

Com o enorme investimento no complexo industrial, a Autoeuropa coloca-se numa posição 

de destaque no mercado industrial, como se pode verificar na Tabela 2. 

Tabela 2- Volkswagen Autoeuropa Números (adaptado de Autoeuropa (2015)) 

Dados 2015 

Volume de Produção 102.158 unidades 

Volume de Vendas 2 mil milhões € 

Impacte nas Exportações Nacionais 4% 

Produção para Exportação 99,2% 

Impacte no PIB 1% 

Nº Colaboradores 3.580 

A partir de 2008, como é possível observar na Figura 7 e Figura 8, a produção total em 

Portugal foi tendo perdas sucessivas no nível de vendas, o que refletiam o estado da economia 

a nível global. Esta situação tornou a Autoeuropa no principal construtor nacional, cimentando a 

sua posição ao passar de uma quota de produção nacional de cerca de 94 mil unidades, para 

uma representação superior a 130 mil unidades em 2011. 

 

Figura 7 – Produção automóvel em Portugal: 2006-2015 (adaptado de AutoInforma (2015)) 
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Figura 8 - Vendas de automóveis em Portugal: 2006-2014 (adaptado de AutoInforma (2015)) 

Atualmente, setor automóvel, é um dos mais dinâmicos e importantes da economia nacional. 

A LI é muito importante para as empresas deste setor, devido ao tipo de retornos (produto 

defeituoso, excesso de stocks, etc.), bem como o reaproveitamento dos principais produtos e 

posterior revenda (Daugherty et al., 2005). 

O setor representado por um universo de 28 mil empresas, resultando em mais de 88 mil 

postos de emprego direto (INE, 2015). O volume de negócios anual do setor atinge os 18 mil 

milhões de euros, gerando 4,8 mil milhões de receitas fiscais com um peso de 3% no PIB (AICEP 

Portugal Global, 2014). 

3.3 Indústria transformadora 

A indústria transformadora ganhou notoriedade ao longo do século XX, não apenas em 

termos de contribuição produtiva e em emprego da população ativa, mas também no que respeita 

à participação na produtividade da economia nacional.  

Apesar das dificuldades vividas no final da década de 70 e início da década de 80, 

potenciadas pela instabilidade quer económica quer politica, a integração de Portugal na CEE 

trouxe aspetos positivos. Levou a movimentações de indústrias para outros países com o objetivo 

de obter ganhos adicionais, explorando possíveis vantagens comparativas com os vários países 

membros da CEE. 

Atualmente, o setor industrial voltou a perder importância, sendo necessário que se consiga 

a sua revitalização, de forma a recuperar a sua competitividade. As empresas indústriais em 

Portugal são, essencialmente, de dimensão reduzida (Pequenas e Médias Empresas). Apesar 

de todo este setor ainda representar uma fatia muito importante do PIB em Portugal, cerca de 

24% (PWC (Portugal), 2013).  

0 000

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

N
º 

d
e 

V
e

íc
u

lo
s Veículos Ligeiros

Passageiros

Veículos Comerciais
Ligeiros

Veículos Pesados



26 

 

Ao comparar Portugal com outros países europeus, verificamos que a nossa competitividade 

é inferior. O custo do trabalho não é neste momento um fator relevante, mas a flexibilidade laboral 

pode ainda ser melhorada. 

As dificuldades operacionais relacionadas com os custos da atividade, alicerçadas aos 

processos internos ou externos, são várias e, apesar da evolução tecnológica que Portugal já fez 

e os investimentos em inovação, ainda nos mantemos na mesma posição periférica Europeia e 

estamos ainda longe de potenciar alternativas logísticas.  

As empresas industriais devem continuar a investir na modernização dos seus processos 

produtivos, em inovação e nas competências que necessitam para executar esses projetos. É 

aqui que entra a LI, pois permite uma redução de custos, ao nível das matérias-primas, isto 

devido à reciclagem de produtos devolvidos ou à recaptura de valor do produto devolvido 

(reaproveitar certos componentes dos produtos). As entidades deste setor devem reconhecer o 

potencial do valor não aproveitado nos produtos reutilizados. Da mesma forma, dos produtos 

usados podem ser retirados componentes para ser utilizados, por exemplo, como peças 

sobressalentes. 

Segundo os dados do INE (2015), a indústria transformadora apresenta um volume de 

negócios de 51,5 mil milhões de euros. Na Figura 9 está identificado o volume de negócios 

gerados por cada setor da indústria transformadora. Nesta indústria, foram agregados os setores 

de Têxteis, Químicos e Plásticos, Metalurgia, Madeira e Papel, Minerais não metálicos e Outras, 

de maneira a facilitar a análise dos resultados. 

 

Figura 9- Volume de negócios por setor de indústria transformadora (adaptado de Deloitte 
(2014)) 

Dos setores referidos na figura acima, o setor Agroalimentar, não fará parte da Indústria 

Transformadora para o presente trabalho, mas sim da Indústria Alimentar juntamente com 

Distribuição e Comércio Alimentar. Isto deve-se ao facto de muitas entidades exercerem 
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atividades tanto no setor agroalimentar como na distribuição e comércio alimentar, assim de 

maneira a simplificar esta situação recorreu-se à união destes dois setores em apenas um. 

3.4 Conclusões do Capítulo  

Neste capítulo, são caracterizados os setores da indústria portuguesa ao qual será feito o 

estudo, com o intuito de compreender melhor a dinâmica das indústrias e de retirar informação 

sobre o peso destas na economia nacional. 

Primeiro foi feito uma distinção entre o retalho e a distribuição, bem como uma 

contextualização histórica da mesma em Portugal. O peso do setor da indústria alimentar na 

economia portuguesa é significativo com o volume de negócios de 15,9 mil milhões de euros, 

assim como os postos de trabalhos diretos criados por este. O alvo do estudo, neste setor, são 

os produtores de produtos alimentares bem como os retalhistas/grossistas responsáveis pela 

comercialização destes mesmos produtos.  

O setor da eletrónica de consumo, é caracterizado por uma elevada taxa de devoluções, o 

que leva a que as operações de LI assumam uma grande importância. O peso na economia 

portuguesa é de 1,2 mil milhões de euros. As empresas alvo do presente trabalho, são os 

retalhistas/grossistas responsáveis pela comercialização de produtos eletrónicos. 

De seguida, foi caracterizado o setor automóvel, onde foi identificado o número de empresas 

presentes no setor que conjugadas apresentam volumes de negócios de cerca de 18 mil milhões 

de euros. Para o estudo, foram inquiridas empresas que operam neste setor desde a produção 

até a comercialização, quer a grosso quer a retalho. 

Posteriormente, foi introduzida a indústria da transformação que apresenta um volume de 

negócios superior a 50 mil milhões de euros, sendo que foram identificados os vários setores 

presentes nesta indústria e identificados quais os mais relevantes. Para esta indústria, o 

questionário foi enviado a empresas especializadas na produção nos setores têxtil, papel, 

metalúrgica, química e energia. 
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4 Desenvolvimento e Administração do Inquérito 

Neste capítulo é descrita a metodologia adotada para a realização do projeto de investigação, 

apresentando-se aqui o conceito de metodologia como as atividades e instrumentos utilizados 

para que os objetivos da investigação, previamente estabelecidos, sejam cumpridos. 

4.1 Investigação por Inquérito 

A metodologia de investigação é geralmente constituída por duas componentes: a estratégia 

de investigação e a análise de investigação realizada. As estratégias de investigação classificam-

se como indutivas ou conceptuais e dedutivas ou empíricas. Sendo que as primeiras são 

dedicadas à geração de novo conhecimento a partir da observação, já as dedutivas ou empíricas 

servem para testar a teoria com base na recolha de informação fatual (Wolf, 2008). Para este 

trabalho de investigação foi adotada uma estratégia empírica, com o intuito de validar a existência 

de práticas de gestão da LI, com base na recolha de informação através da aplicação de um 

instrumento para este fim, sendo de carácter essencialmente descritivo e exploratório. 

Segundo Karlsson (2010) os métodos para recolha e análise de dados são: 

 Inquéritos; 

 Casos de Estudo; 

 Investigação Longitudinal e Etnográfica; 

 Investigação de Ação; 

 Investigação Axiomática Qualitativa; 

 Experiências "verdadeiras"; 

 Quasi-experiências. 

Como apresentado anteriormente, na secção Estudos relevantes em Logística Inversa, no 

capítulo Revisão da Literatura, a metodologia predominante na recolha de dados é o inquérito 

(Blumberg, 2013; Chan e Chan, 2008; Daugherty et al., 2005; Ravi e Shankar, 2015; Rogers e 

Tibben-lembke, 2001). Assim, para o trabalho de investigação, foi elaborado um questionário 

online como instrumento de recolha de informação, com vista à recolha de dados que permitam 

uma análise estatística da investigação realizada. 

Um estudo com base num inquérito refere-se a um grupo de métodos que enfatizam uma 

análise quantitativa, onde os dados para um grande número de organizações são recolhidos 

através de métodos como questionários, entrevistas por telefone, ou de estatísticas publicadas, 

e esses dados são analisados usando técnicas de estatística. Assim ao, estudar uma amostra 

representativa das organizações, o inquérito permite descobrir relações entre organizações e, 

consequentemente, fornecer afirmações generalizáveis sobre o tema em estudo. No entanto, 

muitas vezes esta abordagem fornece apenas um "snap-shot" da situação em um determinado 

ponto no tempo, produzindo pouca informação sobre o significado subjacente dos dados (Gable, 

1994).  
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Cada método de pesquisa de dados tem vantagens e desvantagens, o questionário enviado 

por e-mail é a forma mais fácil e recente de lançar o questionário. Envia-se o e-mail aos inquiridos 

com o questionário ou uma ligação a um web site onde o inquirido responde sem que este tenha 

de responder ao e-mail, fazendo com que este método seja mais fácil para quem faz o estudo e 

apresente custos inferiores comparativamente a outros métodos. Contudo, existem 

desvantagens como na dificuldade em controlar o ambiente em pesquisa e a possibilidade do 

número de respostas ser reduzido, limitando o estudo ou até mesmo inviabilizando-o (Smith e 

Albaum, 2012). 

Para que o inquérito tenha sucesso na elucidação das relações entre organizações ou mesmo 

na prestação de estatística descritiva, deve conter todas as perguntas certas feitas da maneira 

certa. Dado isto, segundo Cabral (2006) um inquérito deve ser: claro (com os objetivos bem 

definidos), fácil (os inquiridos devem perceber facilmente), fiável (os dados recolhidos devem 

traduzir a opinião do inquirido, sem erros), analisado (os dados devem ser sujeitos a análise 

estatística para poder extrair resultados) e atempado (o tempo entre o seu planeamento e a 

obtenção de resultados deve ser o menor possível, de maneira a ser útil na tomada de decisão).  

O inquérito é adequado quando o conhecimento acerca de um fenómeno não é muito 

desenvolvido (Karlsson, 2010), sendo que o fenómeno em questão é o estado atual das práticas 

de LI em Portugal. Como constatado na secção dos Estudos Relevantes, este estudo pretende 

aferir o estado atual da LI, identificando práticas e dificuldades na implementação da LI, bem 

como identificar as diferenças entre as práticas de logística inversa nos diferentes setores da 

indústria portuguesa. Para isso, é essencial utilizar questionários onde cada empresa possa 

referir os fatores pertinentes à implementação da LI. 

Um estudo com base num inquérito, é um processo longo que requere um modelo teórico já 

existente. Na Figura 10 está apresentada a metodologia seguida neste estudo, encontram-se 

representadas as seis etapas para a realização de uma investigação por inquérito.  
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Figura 10 - Etapas para realização de investigação por inquérito (Forza, 2002) 

Como está exposto na Figura 10, antes de iniciar o processo de investigação por inquérito é 

necessário determinar os objetivos, orçamento e recursos do projeto, bem como o calendário 

planificado. Nenhum inquérito deve avançar sem que os seus propósitos sejam claros e aceites 

para que não esteja a ser recolhida informação desnecessária. “Um bom questionário começa 

com uma boa hipótese cuidadosamente estudada” (Goode e Hatt, 1952). 

De seguida, é necessário perceber quais as relações e padrões que se esperam encontrar e 

quais as análises estatísticas a efetuar, pois estas dependem do tipo de dados recolhidos. 

Também, antes de se criarem as questões, é essencial ter em atenção o tipo de população a 

inquirir. 

Quando o inquérito estiver planeado segue-se, a segunda etapa, o projeto do inquérito. Aqui 

é definida a dimensão da amostra, a informação a recolher, os métodos a utilizar para essa 

recolha e construído um questionário piloto, que foi projetado com algumas questões apoiadas 

na escala de Likert. Posteriormente, este questionário é testado na terceira etapa (Forza, 2002), 

junto de especialistas na área e de um conjunto de empresas alvo do estudo, de forma a que o 

questionário vá ao encontro dos objetivos do estudo. Caso haja alterações à estrutura do 

questionário durante o pré-teste, é necessário iniciar a segunda etapa novamente. 

Na quarta etapa, executa-se à recolha de dados. O questionário final é enviado aos inquiridos 

e aguarda-se pelas respostas. Após a receção dos dados, inicia-se o tratamento, o objetivo passa 
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por preparar os dados para a análise, é aqui que poderão surgir problemas, isto porque, estes 

dados podem ter elementos inconsistentes, incompletos ou incorretos. De acordo com Soukup e 

Davidson (2002) cerca de 80% do tempo associado à pesquisa de informação será gasto a lidar 

com este tipo de problemas, o que mostra o quão importante esta etapa é e o cuidado que esta 

necessita. 

A quinta etapa é onde os dados recolhidos são tratados de maneira a servirem de suporte ao 

processo de tomada de decisão. Toda a informação recebida possuí um valor intrínseco, a chave 

é conseguir extrair esse valor.  

Uma vez analisados os dados, procede-se à última etapa, onde é apresentado os resultados 

da análise dos dados de maneira a que os decisores os compreendam e os usem com base nas 

tomadas de decisão. O relatório deve ser claro, fácil de entender, bem organizado e correto.  

Para que uma investigação por inquérito seja eficaz, é essencial que todas as etapas sejam 

bem executadas e trabalhadas. Caso exista alguma falha em qualquer uma destas etapas, a 

validade da investigação pode ser posta em causa. 

4.2 Desenvolvimento do Inquérito 

O método de recolha de informação adotado foi o questionário, via internet, como já foi 

referido anteriormente. Os benefícios deste método são: 

 Possibilidade de abranger uma amostra dispersa geograficamente, neste caso 

Portugal Continental e Ilhas (Madeira e Açores); 

 Possibilidade de recolha simultânea de informação, fator crítico para a recolha de 

informação dentro do prazo estipulado; 

 Comparativamente a outros métodos, o questionário é o mais económico, pois não é 

necessário a utilização de pessoal ou equipamento. 

Outras alternativas foram ponderadas, como a possibilidade de realizar entrevistas limitadas 

a entidades locais (próximas de Lisboa), o que aumentaria a qualidade da informação estatística 

recolhida. Porém, devido à falta de disponibilidade por parte das entidades, este método foi 

descartado. A realização de entrevistas telefónicas traria o inconveniente de prolongar o trabalho 

no tempo. 

Dada a necessidade de obter informações a respeito de uma grande variedade de 

comportamentos, opiniões e dados, justificou-se a opção pela realização de um inquérito. 

A ferramenta utilizada como suporte ao questionário foi o “Formulário do Google” no Google 

Docs (https://docs.google.com), pois permite a criação de inquéritos online, com várias tipologias 

de questões e uma análise estatística das respostas. Os Formulários do Google são uma 

ferramenta baseada na web para a criação e distribuição de inquéritos, permitindo aos 

utilizadores realizar pesquisas com diferentes tipos de perguntas, tais como múltiplas escolhas, 

https://docs.google.com/
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texto livre ou medidas de escala. Todas as respostas são recolhidas e organizadas em relatórios 

em tempo real, o que permite o acompanhamento dos resultados. 

O questionário foi projetado de modo a obter respostas para o conjunto de questões 

associadas ao problema de investigação. As questões foram identificadas com base na revisão 

da literatura sobre o tema, onde foram caracterizadas as opções de LI como: a sua importância, 

os seus benefícios, barreiras e dificuldades à sua implementação. Este levantamento das 

questões tem como base a informação obtida pelos trabalhos dos autores referidos na revisão 

bibliográfica (Andel, 1997; De Brito et al., 2005; Daugherty et al., 2005; Fleischmann et al., 2004; 

McCarthy-Byrne e Mentzer, 2011; Ravi e Shankar, 2015; Ravi e Shankar, 2005; Rogers e TIbben-

Lembke, 1998; Tibben-Lembke e Rogers, 2002; Tibben-Lembke, 2002). 

Foi adotada a escala de Likert, com cinco pontos, considerado adequado para este tipo de 

questões, para as questões em que se solicita a opinião do respondente. Optou-se pelo número 

impar de modo a permitir ao respondente a opção de uma opinião neutra. Esta escala exige que 

os inquiridos indiquem um grau de concordância ou discordância com cada uma das afirmações 

sobre os objetos em avaliação (Hague, 2006). 

Para que haja uma melhor compreensão dos temas ao longo do questionário pelos 

respondentes, o questionário foi estruturado por secções: (Questionário completo no Anexo A – 

Estrutura do Inquérito) 

 Secção sobre a dimensão organizacional da empresa em logística inversa 

 Perceção e valorização da logística inversa na entidade respondente; 

 Atividades em logística inversa realizadas; 

 Motivos para a implementação da logística inversa; 

 Secção com questões de dimensão financeira 

 Visualização dos custos associados à logística inversa; 

 Planeamento a curto prazo em logística inversa; 

 Secção com questões sobre barreiras à implementação da logística inversa 

 Fatores que dificultam a implementação da logística inversa; 

 Obstáculos à realização da logística inversa; 

4.2.1 População Alvo 

A população alvo do inquérito é um conjunto de empresas portuguesas presentes nos setores 

selecionados, de maneira a avaliar as suas operações de LI. Estes quatro setores da indústria 

portuguesa são altamente diversificados no que diz respeito à forma como estes operam os seus 

sistemas de LI. Portanto, um estudo sobre as empresas destes quatro setores pode fornecer 

uma avaliação justa do estado das práticas de LI, num contexto português. 

A maioria das entidades em estudo foi identificada pela Logistema, consultora parceira no 

estudo, sendo que para certas entidades foi necessário efetuar uma pesquisa através de 
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associações industriais de maneira a obter os produtores associados, para que estes possam 

ser incluídos no projeto de investigação. 

Foi estimado a existência de cerca de 521 entidades de dimensão relevante (volume de 

negócios superior a 30 milhões de euros) a operar em Portugal (AEP, 2015). A pesquisa efetuada 

permitiu identificar 225 destas entidades. 

4.2.2 Pré-Teste 

Foi elaborado um questionário provisório, que foi usado como teste piloto para a realização 

do inquérito. Este piloto foi testado com um grupo composto por professores, investigadores, 

colegas sem qualquer relação ao tema e consultores especializados em GCA. Foi apresentado 

e avaliado o questionário de forma a este ir ao encontro dos interesses do estudo em questão. 

Posteriormente os questionários foram testados por cinco empresas alvo do estudo. Na Figura 

11 está esquematizado o processo de validação. 

 

Figura 11 - Processo de validação do questionário 

O pré-teste serviu para reduzir o número de questões presentes no questionário e a ordem 

das mesmas, de modo a permitir que o tempo de preenchimento fosse mais reduzido, entre 6 a 

8 minutos. Esta redução de tempo permite uma maior probabilidade na obtenção do número de 

respostas, apesar de prejudicar a amplitude das questões fazendo com que alguns temas que 

gostaríamos de abordar não fossem considerados, limitando a cobertura dos temas identificados 

na revisão da literatura. 

4.2.3 Distribuição do Questionário 

Para apurar o maior número possível de respostas, o mais completas possíveis, foi 

implementado o seguinte processo de distribuição: 

1º Telefonemas para as entidades escolhidas, informando o tema em estudo e solicitar 

um contacto (telefone e e-mail) da pessoa mais indicada a responder às questões 

colocadas no questionário. 

2º Enviada mensagem, por correio eletrónico, dirigida à pessoa indicada no 1º passo, a 

informar sobre o estudo em questão, identificando os objetivos e o âmbito do trabalho, 

com a hiperligação para o questionário. 

3º Caso não tenha sido possível obter o contacto da pessoa mais indicada à resposta 

do questionário, foi enviada mensagem eletrónica, dirigida aos serviços 

administrativos das entidades (e-mail geral), no sentido de dar a conhecer o estudo 
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em questão, identificando os objetivos e o âmbito do trabalho, com a hiperligação 

para o questionário, solicitando o encaminhamento da presente mensagem à pessoa 

mais apropriada a responder. 

4º Foram enviadas, novamente, várias mensagens de correio eletrónico a todas as 

entidades das quais não haviam respondido. Adicionalmente, foram efetuados novos 

contactos telefónicos de modo a sensibilizar e explicar a importância de as entidades 

participarem neste inquérito. 

A todos os participantes do inquérito, foi proposto o envio do resumo e resultado estatístico 

quando terminar a presente dissertação a todos aqueles que responderam, garantindo a total 

confidencialidade e anonimato dos respondentes. 

É importante referir que houve uma grande insistência para aumentar o número de respostas, 

sendo enviados vários e-mails e efetuadas várias rondas de telefonemas. 

4.3 Limitações 

Apesar dos benefícios e desvantagens já referidos, foram identificadas as seguintes 

desvantagens: 

 Reduzido número de respostas obtidas; 

 Questionários respondidos sem atenção necessária; 

 Respostas a questões mal compreendidas. 

Para diminuir os riscos associados a estas desvantagens, foram tomadas as seguintes ações: 

 Comunicação prévia com as entidades, para identificar o respondente mais adequado 

para o tema do questionário, bem como a indicação do tempo para a apresentação 

das respostas; 

 Criação do questionário, numa plataforma eletrónica especializada que auxilia o 

respondente na utilização do questionário e alerta para respostas em branco. 

  



35 

 

5 Resultados e Discussão 

No presente capítulo são descritas as respostas obtidas através do inquérito realizado para 

aferir a perceção e as práticas de LI por parte da indústria portuguesa, e apresenta a análise e 

discussão dos resultados dos testes estatísticos efetuados na tentativa de validação das QI 

anteriormente apresentadas.  

Para a análise estatística dos resultados foi utilizado o Excel da Microsoft Office e um 

programa de análise estatística IBM SPSS - Statistical Package for the Social Sciences - da 

empresa IBM Corporation. O SPSS é um software científico, de fácil interação com o utilizador e 

um potente sistema de análise de dados que permite um apoio à tomada de decisão. Com mais 

de 40 anos de história, o SPSS é dos softwares mais utilizados a nível mundial pela comunidade 

científica (IBM SPSS, 2016).  

As análises estatísticas levadas a cabo neste trabalho consistiram no essencial, na ordenação 

das variáveis dependentes com base no seu valor médio e na sua frequência. Quando o objetivo 

foi testar a hipótese nula para que os valores médios das variáveis dependentes sejam iguais a 

todas as categorias consideradas da variável independente (setores industriais e dimensão das 

entidades), para as variáveis dependentes foi assumida uma distribuição normal. O seguinte 

procedimento foi adotado para todas as variáveis dependentes que usam a escala Likert: 

 O cálculo do índice de consistência interna, “alpha” de Cronbach, foi utilizado para as 

questões estruturadas numa escala de Likert. (Na escala de importância o 1 é não 

importante e 5 muito importante. Na escala de frequência, 1 é nunca e 5 é sempre); 

 O teste T-Student foi utilizado para testar o valor "Indiferente" das médias globais, 

que é o valor na escala de medição que representa uma mudança na perceção; 

 O teste de homogeneidade de Levene F foi utilizado para verificar se as variâncias 

das variáveis dependentes são semelhantes; 

 Se o valor do teste de Levene F apresentar uma significância superior a 0,05, então, 

é efetuada uma análise ANOVA; 

 Se o teste de Levene F obtiver um valor de significância inferior a 0,05, que significa 

que as variâncias das variáveis dependentes não são semelhantes, é utilizado o teste 

de Welch por se tratar de um teste mais robusto à semelhança de médias; 

 Finalmente, quando os valores médios da variável dependente diferem entre as 

categorias consideradas, o teste post-hoc de Tukey é aplicado para determinar quais 

as categorias que diferem entre si. 

Este método tornou possível clarificar, se as perceções entre as diferentes categorias 

utilizadas foram as mesmas nos vários temas abordados no estudo. 
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5.1 Questionário 

O inquérito foi realizado entre o mês de Maio e início do mês de Setembro de 2016. No total 

foram enviados 225 questionários (Anexo A – Estrutura do Inquérito). O número de respostas foi 

de 45, porém dois questionários tiveram de ser excluídos por não estarem completos, daí que o 

número total de respostas validadas seja de 43. Como a Tabela 3 demonstra, a taxa de resposta 

ao inquérito é relativamente baixa de 19,1%. Esta situação é comum em inquéritos via e-mail e 

pode levar ao enviesamento das respostas (Kypri et al., 2004; Sax et al., 2003). Para testar o 

possível enviesamento das respostas foi comparada a distribuição dos setores dos possíveis 

respondentes (aqueles a quem o inquérito foi enviado eletronicamente) com a distribuição dos 

setores que efetivamente responderam aos questionários. Utilizando o teste de χ2 determinou-

se que não há uma diferença significativa entre o conjunto de possíveis respondentes e os 

participantes do inquérito, com o nível de significância de 5%, assim o enviesamento das 

respostas pode ser baixo.  

Tabela 3 - Distribuição das respostas ao inquérito 

 Possíveis Respondentes Respondentes 

Indústria Alimentar 94 22 

Eletrónica de Consumo 51 5 

Indústria Automóvel 49 8 

Indústria da Transformação 31 8 

Total 225 43 

5.2 Amostra 

Nesta secção, o principal objetivo é descrever a amostra em estudo, ou seja, as empresas 

que responderam aos inquéritos. Os inquiridos estão divididos por setores a Indústria Alimentar 

(IA), Eletrónica de Consumo (EC), Indústria Automóvel (IAut) e Indústria da Transformadora (IT). 

Na Tabela 4, é possível verificar quais os setores de atividade que representam a amostra. O 

setor “Indústria Alimentar” representa cerca de 51,2% das respostas (22 respostas). A “Indústria 

Transformadora” e “Indústria Automóvel” apresentam uma percentagem de 18,6% das 

respostas, o que equivale a 8 respostas. Já a “Eletrónica de Consumo”, com cerca de 11,6% das 

respostas (5 respostas), apresenta-se como o setor com menos respostas. 
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Tabela 4 - Número de participantes por setor 

 Frequência Percentagem 

Indústria Alimentar 22 51,2 

Indústria Transformadora 8 18,6 

Indústria Automóvel 8 18,6 

Eletrónica de consumo 5 11,6 

Total 43 100 

A amostra foi caraterizada relativamente à dimensão das empresas, isto é, o número de 

trabalhadores da empresa (Comissão Europeia, 2003). Na Figura 12 é possível verificar que o 

maior número de respostas pertence a empresas de grande dimensão (mais de 250 

colaboradores), com um total de 65,1% das respostas (28 respostas). As restantes dimensões, 

os valores obtidos são de 12 respostas (27,9%) para médias empresas e 3 respostas (7%) para 

as pequenas empresas. 

 

Figura 12 - Caracterização das empresas em função do número de colaboradores 

Em relação ao volume de vendas das empresas no último exercício, pode-se verificar na 

Figura 13 que 35% das empresas apresentam um volume de vendas entre os 50 e os 250 

milhões de euros e 30% dos respondentes apresentam um volume de vendas superior a 500 

milhões de euros, seguido por 21% dos inquiridos que afirmam ter um volume de vendas entre 

os 250 e os 500 milhões de euros. Apenas, 14% das empresas inquiridas exibem volumes de 

vendas inferiores a 50 milhões de euros, não havendo um domínio claro de resposta em qualquer 

das opções. 
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Figura 13 - Caracterização das empresas em função do volume de vendas no último exercício 

Um fator importante para o estudo é a distribuição das empresas pelos diversos setores, 

sendo que os dados obtidos estão representados na Tabela 5, 73,9% dos inquiridos estão 

posicionados na base da cadeia de abastecimento, como “Produtores”. Sendo que 10,9% das 

empresas estão posicionadas como “retalhistas”, já os “Grossistas” representam 8,7% da 

amostra. 

Tabela 5 - Distribuição das empresas pelos setores 

 
Frequência Percentagem 

Produtor 34 79,1 

Retalhista 5 11,6 

Grossista 4 9,3 

Transportador 2 4,7 

Outros 1 2,3 

Sintetizando, a amostra é constituída por um total de 43 respostas completas, ou seja, uma 

taxa de respostas de 19,2%, face aos questionários enviados. A amostra é maioritariamente 

constituída por empresas de grande dimensão (superior a 50% das respostas) e com um volume 

de vendas entre 50-250 milhões de euros e superior a 500 milhões de euros a repartirem a 

maioria das respostas. Com cerca de 51,2% das respostas a “Indústria Alimentar” domina as 

respostas, seguida pelos setores “Indústria Automóvel” e “Indústria Transformadora” com 18,6% 

das respostas. Quanto às distribuições das empresas pela cadeia de abastecimento, a maioria 

dos inquiridos estão presentes na posição de “Produtor” (73,9% das respostas) mostrando que 

a grande maioria dos inquiridos possui uma relação do tipo business-to-business, não estando 

tão sensíveis à relação com o cliente final.  

Com a amostra definida é possível analisar os dados recolhidos através da metodologia 

adotada. Sobre o conjunto de respostas do inquérito, é importante referir que há respostas 

avaliadas através de uma escala de Likert (a escala de pontuação vai 1 a 5), sendo que na 

próxima secção é efetuada a análise de fiabilidade das mesmas de modo a avaliar a sua 

consistência.  
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5.3 Análise de Fiabilidade 

Sobre o conjunto de respostas, foi efetuada uma análise de fiabilidade e consistência interna 

das respostas, relativamente aos indicadores do estudo estruturados com escala de Likert, de 

modo a avaliar a sua consistência. 

O alfa de Cronbach avalia em que medida é que todas as variáveis da escala estão 

positivamente relacionadas entre si (Cronbach, 1951). Por outras palavras, o alfa de Cronbach é 

apenas um ajuste para a correlação média entre todas as variáveis. A Tabela 6 demostra os 

níveis de consistência interna dos indicadores, tendo sido considerado como o limiar de 

aceitação os valores de alfa superiores a 0,6. Estes valores de alfa são aceitáveis quando se 

trata de um estudo exploratório (Hair et al., 2010). Caso contrário os valores de alfa devem ser 

superiores a 0,7 por serem mais fiáveis (Forza, 2002). Deste modo, foi removido o item “4.b) - 

Revenda dos artigos devolvidos”, para se atingirem os níveis de consistência previamente 

limitados. Os restantes indicadores possuem bons níveis de consistência, respeitando os limites 

de aceitação dos valores de alfa (α>0,6), logo não houve qualquer remoção de itens em nenhum 

dos indicadores. 

Tabela 6 - Teste de fiabilidade Alfa de Cronbach 

5.4 Resultados e Avaliação das Questões de Investigação 

Nesta secção é aborda a avaliação dos resultados obtidos através do questionário realizado, 

sendo dividida em três partes, uma dedicada à análise das questões gerais apresentadas no 

inquérito, outra dedicada às questões de caracter financeiro sobre a LI e por ultimo às questões 

sobre barreiras à implementação da LI apresentadas pelos respondentes do inquérito. 

5.4.1 Perguntas gerais em Logística Inversa 

A primeira secção do questionário, é relativo à perceção e valorização da logística inversa na 

entidade respondente, como também averiguar quais as atividades realizadas em LI e as razões 

para a sua implementação. 

Indicador 
Número 
inicial 

de itens 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach 
com remoção de 

itens 

Itens 
Removidos 

Número final 
de itens 

I. 4) Frequência com que as 
práticas em LI são exercidas 

5 0,399 0,620 4.b 4 

I. 5) Importância da 
implementação da LI 

7 0,833 NA NA 7 

III. 1) Barreiras à 
implementação da logística 
inversa 

7 0,852 NA NA 7 

III. 2) Dificuldades que 
afetam a realização da 
Logística Inversa 

8 0,824 NA NA 8 
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A primeira questão refere-se à importância com que as empresas encaram a gestão da LI. 

Pela Figura 14 é possível verificar que 33% das respostas as empresas encaram a LI com 

extrema importância e 23% afirmam que a LI é importante. Porém para 26% dos respondentes 

a LI é “Indiferente”. Sendo que apenas 5% das empresas inquiridas afirmam a LI como “Não 

Importante”. 

Com os resultados obtidos é possível afirmar que a LI em Portugal é importante para as 

empresas. Estes valores estão alinhados com estudos previamente evidenciados, como é o caso  

do estudo efetuado por Aberdeen Group (2006), onde afirma que a maioria das empresas 

inquiridas (cerca de 60%) consideravam que uma gestão eficaz da LI é extremamente importante 

para o desempenho global da empresa. 

 

Figura 14 – Distribuição de frequência da importância da logística inversa 

Avaliando a importância da LI por categorias, foi elaborada a Tabela 7, onde é possível 

verificar que a relevância da LI para as empresas não pode ser observada por não haver uma 

diferença estatisticamente significativa entre as duas categorias (Setor de atividade e Dimensão 

das entidades). Contudo, para a indústria alimentar a LI apresenta um peso superior às restantes 

com uma pontuação de 3,95, relativamente à dimensão das entidades, as grandes empresas 

atribuem uma importância superior comparativamente às outras dimensões, com uma pontuação 

de 3,71. 

Tabela 7 - Importância da logística inversa 

 
Setor de atividade* 

Global 
ANOVA 

Sig. IA EC IAut IT 

Importância da 
Logística Inversa 

3,95 3,65 3,38 3,13 3,65 0,356 

* Valores numa escala de 5 pontos Likert (uma pontuação de 4 indica uma importância positiva) 
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Tabela 8 (cont.) - Importância da logística inversa 

 
Dimensão das entidades* 

Global 
ANOVA 

Sig. Pequenas Médias Grandes 

Importância da 
Logística Inversa 

3,00 3,67 3,71 3,65 0,635 

* Valores numa escala de 5 pontos Likert (uma pontuação de 4 indica uma importância positiva) 

A segunda questão tem como objetivo compreender até que ponto as operações de LI são 

realizadas externamente. Através da Figura 15 é possível observar que 37% das empresas 

afirmam que a gestão da LI está encarregue pela própria empresa e por uma entidade externa 

subcontratada, enquanto as opções “A própria empresa” e “Empresa Subcontratada” dividem as 

respostas com 30% e 33%, respetivamente. 

 

Figura 15 -  Distribuição das entidades que gerem as operações de logística inversa 

Na terceira questão, o respondente tem que estimar uma percentagem dos produtos vendidos 

que são devolvidos ainda dentro do período de garantia. Obteve-se os resultados representados 

na Figura 16, onde é possível constatar que 65% das empresas afirmam que menos de 5% dos 

produtos vendidos são devolvidos, enquanto 21% indica que não tem produtos devolvidos, ou 

pelo menos durante o período de garantia. Já 7% dos inquiridos, dividem as repostas, em cerca 

de 6% a 25% dos produtos são devolvidos dentro da garantia ou que não possuem conhecimento 

adequado para estimar valores. É possível constatar que 0% das empresas inquiridas não 

apresenta taxas de devoluções superiores a 25%. 
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Figura 16 – Distribuição da taxa de produtos vendidos que são devolvidos dentro do período de 
garantia 

A quarta questão reflete a frequência com que as empresas exercem as diferentes práticas 

em LI. A LI engloba um conjunto de atividades em gestão e controlo do fluxo inverso, desde o 

cliente até ao produtor, para que haja recuperação do produto ou eliminação deste. Este é um 

dos principais objetivos deste inquérito, aferir o estado atual das operações da LI em Portugal. 

Assim, de maneira a avaliar até que ponto as empresas exercem as seguintes práticas, os 

autores utilizaram um conjunto de 5 questões usando uma escala de frequência de 5 pontos 

Likert, sendo 1 “Nunca” e 5 “Sempre”. Já relativamente à frequência com as empresas executam 

as práticas, a opção com maior pontuação é “Eliminação adequada dos produtos devolvidos” 

com uma pontuação de 4,05, seguida pela “Formação dos colaboradores” com 3,81 pontos. Já 

a prática “Recuperação de valor dos produtos devolvidos”, obteve uma pontuação de 3,37, 

seguida por “Recolha dos produtos” 3,02 pontos, como é possível observar nas Tabela 9 e 

Tabela 10. A opção “Revenda dos artigos devolvidos”, foi eliminada através do cálculo do alfa 

Cronbach (α), onde não mostrou a fiabilidade necessária para ser inserida no estudo, conforme 

já foi explicado neste capítulo. 

A Tabela 9 apresenta as práticas de LI que as empresas afirmam exercer por setor de 

atividade. Como já foi referido, a opção “Eliminação adequada dos produtos devolvidos” surge 

como a prática mais vezes exercida em LI, com " Recolha dos produtos " a receber a classificação 

mais baixa. Os resultados obtidos mostram que não há diferença estatisticamente significativa, 

ao nível de 5%, entre as práticas (“Eliminação adequada dos produtos devolvidos”, “Formação 

dos colaboradores”, “Recuperação de valor dos produtos devolvidos”, “Recolha dos produtos") e 

os setores. Porém a tabela indica uma diferença de 1 ponto entre a indústria transformadora e a 

indústria automóvel na prática “Recolha dos produtos”. 

De um modo geral verifica-se que de entre os setores, a indústria automóvel, é a que 

apresenta uma frequência maior na utilização destas práticas, comparando com os restantes 

setores. No entanto, analisando cada setor individualmente a prática mais utilizada entre os 
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setores IA, EC e IAut é a “Eliminação adequada dos produtos devolvidos” enquanto que para o 

setor IT é a “Formação dos colaboradores”. 

Tabela 9 - Práticas de logística inversa por setor de atividade 

 

Setor de atividade* 
Global 

ANOVA 
Sig. 

Welch 
Sig. 

IA EC IAut IT 

Eliminação adequada dos 
produtos devolvidos 

4,00 4,00 4,38 3,88 4,05 0,815 
 

Formação dos colaboradores 3,73 3,40 3,88 4,25 3,81 0,313  

Recuperação de valor dos 
produtos devolvidos 

3,45 3,00 3,75 3,00 3,37 0,511 
 

Recolha dos produtos 3,00 3,20 3,50 2,50 3,02  0,184 

* Valores numa escala de 5 pontos Likert (1 - Nunca; 5 - Sempre) 

Os resultados da Tabela 10 mostram algo diferente, práticas de LI que as empresas exercem 

por dimensão das entidades. Neste caso, os resultados obtidos mostram que há uma diferença 

estatística ao nível de significância de 5% entre as práticas “Eliminação adequada dos produtos 

devolvidos” e “Formação dos colaboradores” entre as dimensões das empresas pequena, média 

e grande. Através dos testes de comparação de Tukey é possível mostrar que a consciência das 

práticas eliminação e recolhas dos produtos devolvidos são estatisticamente iguais nas 

entidades de médias e grandes dimensões, enquanto que nas pequenas entidades observou-se 

que estas práticas são comparativamente menos importantes. 

Analisando a dimensão das empresas individualmente, a prática mais utilizada nas médias e 

grandes empresas é a “Eliminação adequada dos produtos devolvidos” enquanto que para as de 

pequena dimensão é a “Recuperação de valor dos produtos devolvidos”. 

Tabela 10 - Práticas de logística inversa por dimensão das entidades 

 Dimensão das entidades** 
Global ANOVA Sig. 

Pequenas Médias Grandes 

Eliminação adequada dos 
produtos devolvidos 

2,00 4,17 4,21 4,05 0,007 

Formação dos 
colaboradores 

2,33 3,50 4,11 3,81 0,011 

Recuperação de valor 
dos produtos devolvidos 

3,33 3,08 3,50 3,37 0,647 

Recolha dos produtos 2,33 2,75 3,21 3,02 0,285 

* Valores numa escala de 5 pontos Likert (1 - Nunca; 5 - Sempre) 

Estes resultados podem ser explicados por normalmente as empresas de pequenas 

dimensões pretenderem recuperar algum do custo de produção do produto devolvido, 

revendendo-o ou recuperando-o, procedendo com menos frequência à eliminação dos produtos 

devolvidos, comparativamente às entidades de médias e grandes dimensões onde acontece com 

mais frequência. Nem todos os produtos podem ser facilmente reciclados, ou, em alguns casos, 

não existe um mercado para os seus componentes primários. Nesta fase os produtos são 

destruídos, por falta de conhecimento de novos métodos de recuperação de valor e falta de 
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formação dos colaboradores que enviam os produtos para a destruição sem tentar recapturar 

valor do mesmo. Outra causa identificada na literatura, para a destruição dos produtos 

devolvidos, é a possibilidade do produto devolvido ser revendido a mercados secundários, como 

lojas outlet, mas os preços de revenda a estas entidades serão bem mais reduzidos que os 

preços de retalho, isto faz com os valores obtidos pelas vendas a estas entidades sejam muito 

reduzidos, o que faz com que as empresas decidam eliminar os produtos devolvidos. Nesta 

última situação referida englobam-se as médias e grandes empresas. 

A prática identificada como “Recolha dos produtos” obteve uma pontuação muito próxima de 

3 (“Às Vezes”), este valor pode ser explicado pelo facto de atualmente as empresas recorrerem 

a entidades externas especializadas em distribuição e transporte para efetuar a recolha dos 

produtos (Hosie et al., 2007). 

A quinta questão pretende obter os fatores que levam às empresas a implementar a LI. O 

fator mais importante para os respondentes é a opção “Melhorar a satisfação dos clientes” com 

uma pontuação de 4,23 pontos, o segundo fator mais importante à implementação da LI é a 

“Redução dos custos logísticos” com 4 pontos, seguido pelos “Requisitos legais” com 3,93 

pontos. Os fatores de menor importância para as empresas são a “Ciclo de vida dos produtos”, 

“Redução de stocks” e “Aumento da competitividade” com pontuações de 2,86, 3,35 e 3,70 

respetivamente. Como é possível constatar nas Tabela 11 e Tabela 12. 

Pela Tabela 11 - Fatores à implementação da logística inversa, a generalidade dos fatores de 

implementação da LI difere da pontuação 3 (“Indiferente” numa escala de importância), exceto 

“Redução de Stocks” e “Ciclos de Vida do produto”. Porém, os resultados mostram que não há 

diferença estatística ao nível de significância de 5% das razões à implementação da LI e os 

setores selecionados. 

Apesar dos resultados não apresentarem uma diferença estatística significativa é possível 

constatar que no fator “Requisitos Legais” existe uma diferença de pontuações entre os setores 

da indústria transformadora e o setor eletrónico de consumo. Isto leva a crer que no setor da 

eletrónica de consumo há um maior controlo do sistema governativo, em aplicar um conjunto de 

medidas que visam a prevenir a produção de REEE e a fomentar a sua reutilização, reciclagem 

e outras formas de valorização, para reduzir o seu impacto ambiental e possíveis coimas. Assim 

com estes resultados é possível afirmar que o fator de “Requisitos legais” é indiferente para as 

empresas presentes no setor da indústria transformadora comparativamente às empresas de 

eletrónica de consumo.  

Ao observar os valores obtidos por setor, é possível constatar que a principal razão para as 

empresas implementarem operações de LI, deve-se à necessidade de melhorar a 

satisfação/relação da empresa com os seus clientes. Este fator é unânime entre todos os setores 

em avaliação. 
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Tabela 11 - Fatores à implementação da logística inversa por setor de atividade 

Na Tabela 12, são analisadas as razões que levam as empresas a implementar a LI mas por 

dimensão das entidades, sendo que existem semelhanças relativamente à tabela anterior. Neste 

caso, os resultados obtidos também demonstram não haver diferença estatisticamente 

significativa entre as razões à implementação da LI e a dimensões das empresas.  

No entanto, ao analisar as razões por dimensão das empresas, foi constatado que o fator 

mais importante é a melhoria da relação com os clientes, independentemente da dimensão da 

entidade.  

Tabela 12 - Fatores à implementação da logística inversa por dimensão das entidades 

 
Dimensão das entidades** 

Global 
T-

Student 
Sig.** 

ANOVA 

Sig. 

Welch 
Test 

Sig. Pequenas Médias Grandes 

Melhorar a satisfação 
dos clientes 

4,67 4,00 4,29 4,23 0,000 0,356  

Redução dos custos 
logísticos 

4,33 3,67 4,11 4,00 0,000 0,300  

Requisitos legais 4,00 3,67 4,04 3,93 0,000 0,680  

Recapturar valor dos 
produtos devolvidos 

3,67 3,33 3,93 3,74 0,000  0,391 

Aumento da 
competitividade 

3,67 3,75 3,68 3,70 0,000 0,978  

Redução de stocks 3,33 3,17 3,43 3,35 0,058 0,818  

Ciclos de vida dos 
produtos 

2,00 2,83 2,96 2,86 0,421 0,377  

* Valores numa escala de 5 pontos Likert (uma pontuação de 4 indica uma importância positiva) 

** Teste T-student para a média total (valor do teste = 3) 

De um modo geral, os resultados vão ao encontro das expectativas citadas pela literatura e 

podem ser explicados facilmente, pois, atualmente a relação com o cliente é essencial para uma 

empresa, um cliente satisfeito representa um ativo muito importante e uma vantagem competitiva 

face à concorrência, mas para isto é necessário implementar um sistema logístico inverso que 

possa garantir o retorno dos seus produtos danificados ou simplesmente produtos que os clientes 

acreditam que não satisfazem as suas necessidades. Esta medida representa um grande 

 

Setor de atividade* 
Global 

T-
Student 

Sig.** 

ANOVA 

Sig. 
IA EC IAut IT 

Melhorar a satisfação dos 
clientes 

4,23 4,40 4,13 4,25 4,23 0,000 0,947 

Redução dos custos logísticos 4,14 3,80 3,75 4,00 4,00 0,000 0,727 

Requisitos legais 4,14 4,40 3,75 3,25 3,93 0,000 0,250 

Recapturar valor dos produtos 
devolvidos 

3,73 4,00 3,50 3,88 3,74 0,000 0,803 

Aumento da competitividade 3,73 4,20 3,50 3,50 3,70 0,000 0,598 

Redução de stocks 3,32 3,60 3,25 3,38 3,35 0,058 0,962 

Ciclos de vida dos produtos 3,09 2,40 2,88 2,50 2,86 0,421 0,474 

* Valores numa escala de 5 pontos Likert (uma pontuação de 4 indica uma importância positiva) 

** Teste T-student para a média total (valor do teste = 3) 
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incentivo de marketing à empresa, mesmo correndo o risco de que o produto possa estar 

defeituoso, danificado, isto atrai os clientes e aumenta as vendas. Com uma pontuação de 4, 

redução nos custos logísticos, é identificada como um motivo importante à implementação da LI, 

isto porque a LI possibilita reduzir custos de transporte, de armazenamento das devoluções, bem 

como diminuir o tempo de processamento e acumulação de produtos sem destino definido. 

Diminuí o conflito com clientes, aumentando o volume de vendas, permitindo às empresas um 

aumento no seu lucro, investindo noutras áreas que considerem importantes. 

Na sexta questão procura-se verificar que benefícios as empresas observaram devido à 

implementação de práticas de LI. Os principais benefícios observados pelos inquiridos são a 

“Melhoria na eficiência logística” e “Redução do custo logísticos” com 53,5% das respostas (23 

respostas cada opção), seguida pela “Melhoria das relações/satisfação com os parceiros” com 

51,2% das respostas (22 respostas). Os benefícios menos observados são a “Melhoria na 

produtividade dos colaboradores” com apenas 2,3% das respostas e o “Aumento do volume de 

negócios” com 9,3% das respostas. Com a Figura 17 é possível visualizar as respostas. 

 

Figura 17 – Distribuição de frequência de benefícios obtidos devido à logística inversa 

Estes resultados vão ao encontro das expectativas, já identificadas na revisão de literatura, 

mas também com as respostas obtidas na pergunta 5 desta secção. De facto, melhorar a relação 

com clientes/fornecedores, a eficiência logística e reduzir os custos logísticos são os benefícios 

mais significativos.  

Atualmente com a crescente preocupação ambiental, a imagem ambiental que a empresa 

transmite é muito importante para o cliente, na hora de escolher o seu fornecedor. É neste âmbito 

que a LI entra, pois, o impacto ambiental de uma entidade que pratica LI é muito menor. 
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A sétima questão pretende analisar o valor recuperado dos produtos devolvidos por parte das 

empresas. Na Figura 18 estão expostas as respostas, onde a opção com maior expressão é 

“Não tem conhecimento” com cerca de 30% dos respondentes, o que revela a dificuldade por 

parte das empresas em observar o valor recuperado dos produtos devolvidos. Porém, 26% das 

empresas afirma que recuperam mais de 50% dos produtos devolvidos, este valor revela uma 

tendência crescente no uso de práticas de LI e uma sensibilização por parte das entidades em 

minimizar os custos em matérias-primas e o impacto ambiental. Apenas 9% dos inquiridos 

recupera 6% a 26% dos produtos. 

 

Figura 18 – Distribuição de frequência do valor recuperado dos produtos devolvidos 

5.4.2 Questões Financeiras 

A segunda parte do questionário descreve os encargos financeiros da LI, ou seja, pretende 

perceber os possíveis encargos financeiros que incorrem da implementação de práticas de LI. 

A primeira questão desta secção, tem como objetivo extrair os custos que as empresas 

incorrem ao exercer a logística inversa, isto em função do volume de vendas da entidade. Através 

da Figura 19 é possível verificar que a maioria das empresas inquiridas, cerca de 70%, afirmam 

que os custos são menores que 2%. Enquanto 19% das empresas indicam falta de conhecimento 

neste assunto, o que revela alguma falta de visibilidade nos custos totais da LI. Porém, 5% das 

empresas inquiridas afirmam que possuem custos da LI superiores a 10% do volume de vendas. 
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Figura 19 – Distribuição dos custos da logística inversa em função do volume total de vendas 

Os valores obtidos no presente estudo reforçam os valores apresentados na revisão de 

literatura. A Logistica Moderna (2013) afirmou que 23% das empresas em Portugal possuíam um 

custo inferior a 3%, Greve e Davis (2012) descreveram que a LI apresentava um peso de 4% no 

volume de negócios da maioria das empresas. Estes valores estão alinhados e até ultrapassam 

os valores de estudos anteriores, com a maioria das empresas (70% das respostas) a 

responderem que possuem custos menores a 2%. Podemos com estes resultados assumir, que 

as empresas possuem um maior conhecimento sobre a temática e otimização do sistema de 

gestão do fluxo inverso, por outro lado pode mostrar uma falta de visibilidade por parte dos 

gestores no custo real, pelo simples facto de que os valores são mais satisfatórios que os valores 

apresentados anteriormente. 

A segunda questão pretende identificar os planos das empresas relativamente ao 

investimento em práticas de gestão de LI. É interessante referir que na maioria das práticas 

consideradas, as empresas já investiram ou não tem previsto nenhum investimento. Na Figura 

20 é possível verificar que a nível de software de logística inversa a grande maioria dos inquiridos 

já possuem estes sistemas tecnológicos implementados e operacionais. Pela negativa, o 

investimento em novas infraestruturas especializadas na gestão de LI e na 

pesquisa/desenvolvimentos de novas técnicas de gestão de LI, as empresas inquiridas não têm 

planos em investir a curto prazo. 
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Figura 20 - Planos de investimento em práticas de gestão de logística inversa 

 

Figura 20 (cont.) - Planos de investimento em práticas de gestão de logística inversa 
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5.4.3 Dificuldades na Implementação de Práticas de Logística Inversa 

A terceira e última secção do questionário, pretende avaliar as dificuldades que as empresas 

sentem ao implementar a LI, bem como as dificuldades na sua realização. 

A primeira questão trata de avaliar as barreiras à implementação da LI, obtendo-se as 

respostas, inseridas na Tabela 13 e Tabela 14. A gestão da LI não está livre de barreiras, assim 

uma gestão eficiente destas barreiras resultará em sistemas de LI bem-sucedidos (Ravi e 

Shankar, 2005). A maior barreira identificada pelos inquiridos é a “Falta de planeamento 

estratégico relacionado com a logística inversa” com 3,58. As barreiras “Falta de formação” e 

“Falta de interesse por parte dos decisores” obtiveram 3,51 pontos, seguida por “Relações com 

parceiros” com 3,47. A opção com pior pontuação com 3,02 pontos é a “Falta de sistemas 

tecnológicos” o que revela que para as empresas inquiridas os sistemas tecnológicos não são a 

razão para a não implementação da LI. 

Pela Tabela 13 - Barreiras à implementação da logística inversa por setor de atividade, é 

possível apurar as barreiras à implementação por setor de atividade. As opções como a “Falta 

de planeamento estratégico relacionado com logística inversa”, “Falta de formação”, “Falta de 

interesse por parte dos decisores”, “Relações com parceiros” e a “Importância da logística inversa 

relativamente a outros assuntos”, diferem da pontuação 3 (“Indiferente” numa escala de 

importância), com valores de significância inferiores a 5%, como é possível observar pelo teste 

T-Student. Porém, os resultados mostram que não há diferença estatística ao nível de 

significância de 5% entre as barreiras à implementação da LI e os setores selecionados.  

A barreira identificada como “Falta de sistemas tecnológicos” obteve uma pontuação muito 

próxima de 3 (Indiferente), este valor pode ser explicado pelo facto, que atualmente todas as 

entidades recorrem a sistemas tecnológicos para controlar as suas operações, sendo o uso das 

mesmas quase obrigatório.  

Foi possível também identificar que entre os setores estudados, a EC, é a que classifica com 

um grau de importância maior as barreiras “Falta de planeamento estratégico relacionado com 

logística inversa” e “Falta de formação”, isto comparado com as pontuações de outros setores. 

A IA identifica como a maior barreira a falta de formação dos seus colaboradores em LI. Por outro 

lado, o setor IT classifica a “Restrições financeiras” e “Falta de planeamento estratégico 

relacionado com logística inversa” como as barreiras mais significativas, enquanto a “Falta de 

formação” como a barreira menos importante. Já para a IAut, as maiores barreiras à LI são a 

“Falta de formação”, “Falta de interesse por parte dos decisores” e “Importância da logística 

inversa relativamente a outros assuntos”. 
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Tabela 13 - Barreiras à implementação da logística inversa por setor de atividade 

 
Setor de atividade* 

Global 
T-

Student 
Sig.** 

ANOVA 

Sig. IA EC IAut IT 

Falta de planeamento estratégico 
relacionado com logística inversa 

3,50 3,80 3,50 3,75 3,58 0,002 0,926 

Falta de formação 3,64 3,80 3,63 2,88 3,51 0,002 0,197 

Falta de interesse por parte dos 
decisores 

3,41 3,60 3,63 3,63 3,51 0,012 0,956 

Relações com parceiros 3,45 3,60 3,50 3,38 3,47 0,012 0,990 

Importância da logística inversa 
relativamente a outros assuntos 

3,41 3,20 3,63 3,50 3,44 0,007 0,909 

Restrições financeiras 3,05 3,60 3,38 3,75 3,30 0,108 0,501 

Falta de sistemas tecnológicos 3,05 2,60 3,50 2,75 3,02 0,898 0,514 

* Valores numa escala de 5 pontos Likert (uma pontuação de 4 indica uma importância negativa) 

** Teste T-student para a média total (valor do teste = 3) 

Como já foi referido, a opção “Falta de planeamento estratégico relacionado com logística 

inversa” surge como a barreira mais importante à LI, com "Falta de sistemas tecnológicos" 

receber a classificação mais baixa. Todavia, com a Tabela 14 - Barreiras à implementação da 

logística inversa por dimensão das empresas, é possível verificar as barreiras à implementação 

da LI por dimensão das empresas. Aqui os resultados obtidos também mostram que não há uma 

diferença estatisticamente significativa entre as barreiras e a dimensão das entidades. No 

entanto, a Tabela 14 - Barreiras à implementação da logística inversa por dimensão das 

empresas, permite retirar informações relevantes e interessantes, como o facto da barreira 

“Restrições financeiras” obter uma pontuação de 2,33 para as empresas de pequena dimensão, 

traduzindo que as limitações de orçamento não são motivo para a não implementação de práticas 

de LI, isto comparado com as empresas de maiores dimensões. Já as barreiras “Falta de 

planeamento estratégico relacionado com logística inversa” e “Relações com parceiros” para as 

empresas de média dimensão, são fatores importantes que dificultam a implementação da LI. 

Tabela 14 - Barreiras à implementação da logística inversa por dimensão das empresas 

 

Dimensão das entidades* 
Global 

T-Student 
Sig.** 

ANOVA 

Sig. 
Pequenas Médias Grandes 

Falta de planeamento estratégico 
relacionado com logística inversa 

3,67 4,00 3,39 3,58 0,004 0,321 

Falta de formação 3,00 3,75 3,46 3,51 0,002 0,427 

Falta de interesse por parte dos 
decisores 

3,33 3,75 3,43 3,51 0,012 0,717 

Relações com parceiros 3,33 4,00 3,25 3,47 0,020 0,172 

Importância da logística inversa 
relativamente a outros assuntos 

2,67 3,67 3,43 3,44 0,013 0,329 

Restrições financeiras 2,33 3,25 3,43 3,30 0,135 0,330 

Falta de sistemas tecnológicos 2,67 3,42 2,89 3,02 1,000 0,390 

* Valores numa escala de 5 pontos Likert (uma pontuação de 4 indica uma importância negativa) 

** Teste T-student para a média total (valor do teste = 3) 
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Comentando os resultados obtidos, a falta de uma forma eficaz e eficiente foi identificada 

como a principal barreira à implementação de boas práticas em LI. Se todos os produtos 

devolvidos são destruídos, mesmo que estes pudessem ser vendidos com lucro, sem risco de 

canibalização de mercado ou prejudicar o valor da marca, a entidade perde dinheiro o que 

consequentemente faz com que esta deixe de ser eficaz e eficiente (Rogers e Tibben-lembke, 

2001). Com uma pontuação de 3,58, os respondentes acreditam que a falta de um planeamento 

estratégico por parte da empresa tem um impacto negativo na gestão da LI. Esta barreira pode 

estar relacionada com a falta de atenção na sua gestão e à falta de importância dada à LI. Esta 

também poderá estar relacionada com a estratégia da empresa face à “eliminação”, isto porque, 

as empresas não querem ver o seu "lixo" canibalizar o seu produto de primeira qualidade, logo 

fica mais difícil trabalhar os produtos devolvidos de forma eficiente ou recuperar o valor a partir 

destes no mercado secundário. 

A formação de pessoal é essencial para alcançar sucesso em qualquer organização. A 

importância da formação em LI alonga-se por toda a empresa desde a montante e a jusante. 

Novas tecnologias exigem mudança, logo, aos colaboradores deve ser dada formação adequada 

na nova tecnologia que será implementada. A formação deve ser dada a funções críticas de 

negócio como o desenvolvimento de produtos, gestão logística, etc., de modo a que dê origem 

a novas oportunidades de desenvolvimento dentro da entidade (Ravi e Shankar, 2005). 

A segunda questão pretende assinalar quais as razões que afetam a realização da LI. Medir 

o desempenho de qualquer sistema é essencial para permitir melhoramentos nos processos de 

gestão. Isto é principalmente importante na gestão da LI, pois esta é caracterizada por uma 

elevada incerteza na qualidade, quantidade e periodicidade dos produtos devolvidos, fazendo 

com que a medição do desempenho seja uma tarefa complicada. Os resultados obtidos estão 

apresentados na Tabela 15 e Tabela 16, onde é possível verificar que a “Não uniformidade do 

produto devolvido” e a “Dificuldade em prever as devoluções” com 3,88 e 3,83 pontos, 

respetivamente, são as principais razões que afetam a realização de uma boa gestão da LI. Já 

a “Falta de clareza em relação às opções de eliminação” com 3,02 e “Dificuldade de marketing 

dos produtos usados” com 2,81, são identificadas pelas empresas como razões que menos 

afetam a LI. 

Relativamente às razões que afetam a realização da LI por setor de atividade, através da 

Tabela 15Tabela 15 - Fatores que afetam a realização da logística inversa por setor de atividade, 

é possível observar que a “Não uniformidade do produto devolvido”, “Dificuldade em prever as 

devoluções”, “Visibilidade/Viabilidade dos custos“ e o “Transporte de muitos locais para 

um/poucos locais” obtiveram uma pontuação diferente de 3 (“Indiferente”), com valores de 

significância inferiores a 5%, como é possível observar pelo teste T-Student. Os resultados 

revelam a não existência de uma diferença estatisticamente significante entre as razões e os 

setores, teste ANOVA.  

Entre os setores estudados, a EC apresenta uma classificação superior na escala de 

importância, relativamente aos fatores que dificultam a realização da LI, sendo observável nos 
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fatores “Não uniformidade do produto devolvido” e “Dificuldade em prever as devoluções”. Porém 

a diferença de pontuações entre este setor e os restantes não é significativa para poder 

extrapolar conclusões, porém é importante referir esta diferença. 

Tabela 15 - Fatores que afetam a realização da logística inversa por setor de atividade 

 
Setor de atividade* 

Global 
T-

Student 
Sig.** 

ANOVA 

Sig. IA EC IAut IT 

Não uniformidade do produto devolvido 3,86 4,60 3,63 3,75 3,88 0,000 0,323 

Dificuldade em prever as devoluções 4,00 4,00 3,25 3,88 3,83 0,000 0,389 

Visibilidade/Viabilidade dos custos 3,86 3,80 3,38 3,63 3,72 0,000 0,606 

Transporte de muitos locais para 
um/poucos locais 

3,36 3,80 3,25 3,88 3,49 0,002 0,574 

Gestão de inventário pouco consistente 3,32 3,20 3,25 3,38 3,30 0,079 0,955 

Problemas do ciclo de vida do produto 3,32 2,80 2,75 2,75 3,05 0,789 0,364 

Falta de clareza em relação às opções 
de eliminação 

3,36 3,20 2,63 2,38 3,02 0,901 0,161 

Dificuldades de marketing dos produtos 
usados 

2,82 3,40 2,38 2,88 2,81 0,263 0,416 

* Valores numa escala de 5 pontos Likert (uma pontuação de 4 indica uma importância negativa) 

** Teste T-student para a média total (valor do teste = 3) 

A Tabela 16, apresenta informação relativamente às razões que afetam a realização das 

operações de LI por dimensão das empresas. Como já foi referido, a “Não uniformidade do 

produto devolvido” surge como a maior dificuldade na realização da LI, com a "Dificuldades de 

marketing dos produtos usados" a receber uma pontuação mais baixa. Contudo os resultados 

obtidos, à semelhança da tabela anterior, mostram que não há uma diferença estatisticamente 

significante entre as razões e a dimensão das entidades.  

Apesar de não haver uma diferença estatisticamente significante, o fator “Dificuldade em 

prever as devoluções” apresenta uma diferença, ainda que não significativa, entre as pequenas 

e grandes entidades. As grandes empresas afirmam que a incerteza nas devoluções afeta a 

performance logística da empresa, prejudicando assim a gestão eficaz e eficiente da LI. 

Examinando a dimensão das entidades individualmente, as empresas de pequena e média 

dimensão afirmam o mesmo fator, a qualidade do produto devolvido, como a principal razão que 

dificulta a gestão eficaz da LI, enquanto que para as grandes empresas o fator de maior 

relevância é a incerteza em prever as devoluções. 
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Tabela 16 - Fatores que afetam a realização da logística inversa por dimensão das empresas 

 
Dimensão das entidades* 

Global 
T-Student 

Sig.** 
ANOVA 

Sig. Pequenas Médias Grandes 

Não uniformidade do produto 
devolvido 

4,00 4,00 3,82 3,88 0,000 0,789 

Dificuldade em prever as 
devoluções 

2,67 3,83 3,96 3,84 0,000 0,123 

Visibilidade/Viabilidade dos 
custos 

3,67 3,67 3,75 3,72 0,000 0,964 

Transporte de muitos locais 
para um/poucos locais 

4,00 3,58 3,39 3,49 0,004 0,564 

Gestão de inventário pouco 
consistente 

3,33 3,25 3,32 3,30 0,103 0,982 

Problemas do ciclo de vida 
do produto 

2,33 3,33 3,00 3,05 0,893 0,376 

Falta de clareza em relação 
às opções de eliminação 

3,33 3,08 2,96 3,02 0,898 0,872 

Dificuldades de marketing 
dos produtos usados 

3,00 3,17 2,64 2,81 0,263 0,360 

* Valores numa escala de 5 pontos Likert (uma pontuação de 4 indica uma importância negativa) 

** Teste T-student para a média total (valor do teste = 3) 

Comentado os resultados obtidos nas tabelas acima, a qualidade do produto devolvido é 

identificada pelas empresas como das principais razões que dificultam a realização da LI, pois a 

grande maioria dos produtos vindos do canal inverso não tem a embalagem completa, isto é, os 

produtos devolvidos pelo cliente, podem ter sido danificados durante o seu manuseamento ou 

podem ter sido abertos por clientes para examinar o produto, sendo que o mais provável, é que 

estes clientes não voltem a colocar corretamente o produto de volta na embalagem. Mesmo 

quando o produto está corretamente embalado, o transporte dos produtos devolvidos é mais 

difícil do que o transporte de um novo produto por um canal direto. Um novo produto é tipicamente 

enviado em grandes quantidades, enquanto o produto devolvido é enviado em pequenos 

volumes, o que dificulta a criação de uma palete bem formada, resultando em pilhas 

desorganizadas de mercadorias. 

A dificuldade em prever as devoluções é referida como a segunda dificuldade em realizar uma 

boa gestão da LI, com 3,84 pontos, pois o planeamento para LI é mais difícil do que o 

planeamento para a distribuição direta, por esta possuir uma incerteza maior. No entanto, a LI 

segue as mesmas tendências que a logística direta, como por exemplo, um grande fluxo de 

vendas de um novo produto na época natalícia, normalmente é seguido por um grande fluxo de 

produtos devolvidos ou numa escala menor, promoções especiais de produtos individuais vão 

aumentar as vendas, mas também as devoluções. Esta troca de informações entre o fluxo direto 

e o fluxo inverso é benéfico para uma boa gestão da LI.  

A visibilidade dos custos com 3,72 pontos, segue como o terceiro fator com maior pontuação. 

Os custos de LI não são os mesmos que os custos de logística direta. No fluxo direto, os custos 

estão bem definidos e são bem conhecidos. Porém, dado à incerteza do fluxo inverso, estes 
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custos são difíceis de contabilizar. Por exemplo, o custo de transporte em LI poderá ser superior 

comparando com a logística direta, devido ao fluxo de transporte menos estruturado ou os custos 

de manutenção que poderão ser mais elevados por o pacote não estar uniforme. Isto faz com 

que os custos da gestão da LI sejam difíceis de visualizar ou sejam inviáveis de se concretizar. 

5.5 Resumo da Análise e Avaliação das Questões de 

Investigação  

Nesta secção apresenta-se a análise e discussão dos dados obtidos pelo método de 

pesquisa. Foi obtido um total de 43 respostas válidas ao questionário. Primeiramente abordou-

se a amostra como um todo e, posteriormente foram implementados os diversos filtros e 

comparações entre itens. 

A amostra é maioritariamente constituída por empresas de grande dimensão (mais de 50% 

de respostas) e empresas com um volume de vendas entre 50-250 milhões de euros e superior 

a 500 milhões de euros a repartirem a maioria das respostas, 35% e 30%, respetivamente. Cerca 

de 51,2% das empresas inquiridas operam na indústria alimentar, seguido pelos setores indústria 

automóvel e indústria transformadora com 18,6% da amostra. Quanto às distribuições das 

empresas pela cadeia de abastecimento, a maioria dos inquiridos estão presentes na posição de 

“Produtor” (73,9% das respostas) mostrando que a grande maioria dos inquiridos possui uma 

relação do tipo business-to-business. 

O presente estudo iniciou-se com um conjunto de dúvidas e QI aos quais se procurou dar 

resposta neste trabalho de investigação. Neste sentido, são analisadas e discutidas as respostas 

às QI propostas nos objetivos e que orientaram o trabalho de investigação. 

A resposta à questão QI 1 - “Quais são as práticas de logística inversa mais comuns na 

indústria?” as entidades participantes no inquérito afirmam que a prática usada com maior 

frequência é a eliminação adequada dos produtos, seguida pela formação dos colaboradores 

como apresentado na Tabela 9 e Tabela 10. A eliminação dos produtos a prática mais comum 

entre as empresas inquiridas, isto pode dever-se à falta de conhecimento de novos métodos de 

recuperação de valor e falta de formação dos colaboradores que enviam os produtos para a 

destruição sem tentar recapturar valor do mesmo. Outra causa é a possibilidade do produto 

devolvido ao ser revendido a mercados secundários, a preços de revenda bastante reduzidos, 

fazendo com que as empresas prefiram eliminar os produtos devolvidos.  

A QI 2 - “Quais são as principais razões que levam as empresas a adotarem essas práticas 

de logística inversa?” descrita na Tabela 11 e Tabela 12, demostra-se que a relação com os 

clientes e a redução dos custos logístico são os principais fatores para as empresas adotarem a 

LI. A relação com o cliente é essencial para uma empresa, um cliente satisfeito representa um 

ativo muito importante e uma vantagem competitiva face à concorrência, mas para isto é 

necessário implementar um sistema logístico inverso que possa garantir o retorno dos seus 

produtos danificados. A redução nos custos logísticos, é identificada também como uma razão 
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importante à implementação da LI, isto porque a LI possibilita reduzir custos de transporte, de 

armazenamento das devoluções, bem como diminuir o tempo de processamento e acumulação 

de produtos sem destino definido. Diminui o conflito com clientes (aumenta a satisfação dos 

clientes), aumentando o volume de vendas. 

A resposta à QI 3 - “Quais são os principais benefícios associados à adoção de práticas de 

logística inversa pelas empresas?” está identificada na Figura 17, onde é demostrado que os 

principais benefícios associados à implementação de práticas de LI são: melhoria na eficiência 

logística, redução do custos logísticos e melhoria nas relações com os parceiros. Estes dados 

vão ao encontro com as respostas obtidas na QI 2. 

Quanto à QI 4 – “Quais são as principais barreiras/ dificuldades percecionadas pelas 

empresas à implementação da logística inversa?”, a Tabela 13 e Tabela 14 permite identificar 

quais as maiores barreiras à implementação, enquanto na Tabela 15 e Tabela 16 está 

demostrada as dificuldades que as empresas percecionam aquando da execução de práticas de 

LI. A maior barreira identificada pelos inquiridos é a falta de planeamento estratégico 

relativamente à LI. Seguida pela falta de formação dos colaboradores e falta de interesse por 

parte dos decisores ambas empatadas com a mesma pontuação. A falta de qualidade do produto 

devolvido, como também a dificuldade em prever as devoluções, surgem como as principais 

razões que afetam a realização de uma boa gestão da LI. 

A falta de um planeamento estratégico eficaz e eficiente foi identificado como a principal 

barreira à implementação de boas práticas em LI. Esta barreira pode estar relacionada com a 

falta de atenção na sua gestão e à falta de importância dada à LI. A falta de qualidade do produto 

devolvido, também é identificada pelas empresas como das principais razões que dificultam a 

execução da LI, pois a grande maioria dos produtos vindos do canal inverso não tem a 

embalagem completa, isto é, os produtos devolvidos podem estar danificados ou podem ter sido 

abertos por clientes ao examinar o produto. A dificuldade em prever as devoluções é referida 

como a segunda dificuldade em realizar uma boa gestão da LI, pois o planeamento para LI é 

mais difícil do que a planeamento para a distribuição direta por esta possuir uma incerteza maior, 

assim é essencial uma troca de informações entre o fluxo direto e o fluxo inverso para que exista 

uma boa gestão da LI.  

A QI 5 – “Qual a importância da logística inversa para as empresas?”, está representada na 

Figura 14, com 33% das respostas as empresas encaram a LI com extrema importância e 23% 

afirmam que a LI é importante. Porém para 26% dos respondentes a LI é “Indiferente”. Sendo 

que apenas 5% das empresas inquiridas afirmam a LI como “Não Importante”. Com os resultados 

obtidos é possível afirmar que em Portugal, a LI considerada importante. Estes valores estão 

alinhados com estudos previamente evidenciados, como é o caso do estudo efetuado por 

Aberdeen Group (2006), onde afirma que a maioria das empresas consideram que a LI é 

extremamente importante para o bom desempenho global da empresa. 

 Para a resposta à QI 6 – “Será que as respostas às questões anteriores dependem da 

dimensão da empresa ou do setor industrial em que se insere?”, é apresentada a tabela em 
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anexo (Anexo B – Atividades logísticas por dimensão e setor de atividade), onde se encontram 

sintetizadas as respostas às práticas, as razões para adotar LI, barreiras e dificuldades de 

execução, tendo em conta a dimensão da empresa e o setor industrial em que se insere. O tipo 

de respostas obtidas apresenta algumas diferenças entre dimensão e setor da atividade, no 

entanto, estas diferenças não estatisticamente significativas, impossibilitando a extrapolação dos 

resultados.  Ao analisar a tabela, relativamente às práticas utilizadas pelas empresas não há 

uma grande diferença entre as duas dimensões, no entanto para as grandes empresas de todos 

os setores, exceto a indústria transformadora, a prática mais utilizada é a eliminação dos 

produtos. Já para as pequenas empresas, a recuperação do valor do produto devolvido é a 

prática mais comum. Relativamente às razões que levam as empresas a adotarem a LI, a 

resposta com maior pontuação é unânime entre as dimensões e os setores, contudo para as 

empresas da indústria da transformação, os requisitos legais não são fator motivador à adoção 

de práticas de LI, enquanto que na dimensão das empresas é um fator importante. Para as 

barreiras à implementação da LI, as empresas de grande dimensão das indústrias alimentar e 

automóvel afirmam que a maior barreira é a falta de formação dos colaboradores em LI, enquanto 

que para as pequenas e médias empresas do setor eletrónico e de transformação a maior 

barreira é a falta de um plano estratégico relativamente à gestão da LI. Relativamente às 

dificuldades na execução das práticas de LI, para as empresas de pequena e média dimensão 

nos setores da alimentação e da transformação a imprevisibilidade das devoluções é um fator 

importante, enquanto para as empresas de grande dimensão dos setores da eletrónica de 

consumo e automóvel é a qualidade do produto devolvido que pode estar danificado ou pode ter 

sido aberto. 

Através deste estudo, ainda é possível retirar informação relevante como: 

 65% das empresas inquiridas afirmam que as taxas de produtos devolvidos são 

menores que 5%, no entanto 28% das empresas afirmam que não tem conhecimento 

da quantidade de produtos devolvidos ou não apresentam devoluções; 

 30% dos respondentes declaram que não possuem conhecimento da quantidade de 

produtos devolvidos que são recuperados, porém cerca de 26% afirma que 50% dos 

produtos devolvidos é recapturado o valor, através de recuperação de matérias-

primas, reciclagem ou reutilização; 

 A grande maioria dos inquiridos já possuem sistemas tecnológicos implementados e 

operacionais. Pela negativa, o investimento em novas infraestruturas especializadas 

na gestão de LI e a pesquisa/desenvolvimento de novas técnicas de gestão de LI, as 

empresas não possuem planos em investir a curto prazo. 

A nível financeiro é possível recolher informação muito relevante, cerca de 70% das empresas 

inquiridas afirmam que os custos da LI relativamente ao volume de vendas são menores que 2%. 

Esta situação é ideal para as empresas mostrando, que estas possuem sistemas logísticos bem 

preparados para receber produtos por canais inversos. No entanto, ainda 19% das empresas 
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afirma que não ter conhecimento dos custos operacionais da LI, revelando falta de visibilidade 

dos custos reais da LI. 

Os resultados obtidos pelo estudo empírico permitem apresentar respostas às QI associadas 

aos objetivos do presente trabalho de investigação, conforme formulado na secção Objetivos e 

Questões de Investigação e evidenciadas nesta análise e discussão de resultados. 
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6 Conclusões e Desenvolvimento Futuro 

Os objetivos principais deste trabalho de investigação passam por explorar a situação atual 

das práticas de LI entre os diferentes setores da indústria portuguesa e identificar as principais 

diferenças entre as práticas de LI nos diferentes setores, analisando práticas e dificuldades 

sentidas na sua implementação. 

Apesar dos benefícios reconhecidos da LI, poucos estudos têm sido realizados sobre esta 

temática em Portugal. Procurou-se, com este trabalho, aprofundar o conhecimento nesta área e 

promover um incentivo à implementação de uma boa gestão em LI, para reforçar a confiança 

neste tema e para progredir os níveis de implementação do fluxo inverso de produtos, de modo 

a que as entidades portuguesas possam usufruir dos seus benefícios. 

As QI deste estudo recaíram sobre o conhecimento da importância da LI, as práticas mais 

comuns, razões que levam as empresas a adotarem essas práticas, avaliar os principais 

benefícios associados, barreiras e dificuldades à sua implementação e se a implementação 

destas práticas dependia da dimensão da empresa ou do setor industrial onde estas se inseriam. 

Foi efetuado um estudo empírico para responder a estas questões, a partir da revisão da 

literatura produzida em publicações de referência sobre as problemáticas relacionadas com as 

práticas, razões, dificuldades e barreiras à implementação da LI.  

O conhecimento da realidade portuguesa é essencial para a formulação de estratégias 

eficazes de implementação da LI, contribuindo com benefícios económicos, por meio da redução 

de custos na sua gestão. 

Com base nos resultados, foi possível responder às perguntas de investigação que motivaram 

o presente trabalho. As principais conclusões a observar na LI em Portugal é que esta é 

considerada importante, com cerca de 33% das empresas inquiridas a afirmarem que a LI é 

extremamente importante, porém esta constatação não permite extrapolações por não 

apresentar valores significativos estatisticamente. A eliminação dos produtos é a prática mais 

comum entre as empresas inquiridas, isto pode dever-se à falta de conhecimento de novos 

métodos de recuperação de valor e/ou à falta de formação dos colaboradores ao enviarem os 

produtos para a destruição sem tentar recuperar o valor do produto devolvido. Os principais 

fatores para as empresas adotarem a LI são melhorar a relação com os clientes e a reduzir os 

custos logísticos. A relação com o cliente é essencial para uma empresa, um cliente satisfeito 

representa um ativo muito importante e uma vantagem competitiva face à concorrência, 

mostrando assim que o principal motivador à implementação da LI é um fator económico. 

Relativamente aos benefícios associados à implementação de práticas de LI, as entidades 

inquiridas evidenciaram três aspetos: melhoria na eficiência logística, redução do custo logísticos 

e melhoria nas relações com os parceiros. Estes dados vão ao encontro com as respostas 

obtidas na QI2, reforçando a importância de implementar práticas de LI. 
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A falta de um planeamento estratégico eficaz e eficiente foi identificado como a principal 

barreira à implementação de boas práticas em LI, esta barreira pode estar relacionada com a 

falta de atenção na sua gestão e à falta de importância dada à LI, o que vai ao encontro com 

indícios retirados da QI5. A falta de qualidade do produto devolvido e a dificuldade em prever as 

devoluções, surgem como as principais razões que afetam a realização de uma boa gestão da 

LI. Como a grande maioria dos produtos devolvidos não regressam com as embalagens 

completas e em menores quantidades, dificultam a criação de uma palete bem formada, 

resultando em pilhas desorganizadas de mercadorias, complicando a boa realização das 

operações logísticas. 

As respostas obtidas não permitem afirmar que tipo de práticas dependem da dimensão ou 

do setor da atividade. Porém há diferenças, ainda que pouco significativas, entre dimensão e 

setor. A respeito das práticas utilizadas pelas empresas, para as pequenas empresas a 

recuperação do valor do produto devolvido é a prática mais comum. Relativamente às razões 

que que levam as empresas a adotarem a LI, a resposta é comum entre as dimensões e os 

setores (Melhoria da satisfação dos clientes). Para as barreiras à implementação da LI, as 

empresas de grande dimensão das indústrias alimentar e automóvel afirmam que a maior 

barreira é a falta de formação dos colaboradores em LI, enquanto que para as pequenas e 

médias empresas do setor eletrónico e de transformação a maior barreira é a falta de um plano 

estratégico relativamente à gestão da LI. Relativamente às dificuldades na execução das práticas 

de LI, para as empresas de pequena e média dimensão nos setores da alimentação e da 

transformação, a imprevisibilidade das devoluções é um fator importante, enquanto para as 

empresas de grande dimensão dos setores da eletrónica de consumo e automóvel é a qualidade 

do produto devolvido. 

Com este trabalho foi possível destacar os seguintes itens de entre os setores: 

 Indústria Alimentar, Eletrónica de Consumo e Automóvel aplicam as mesmas práticas 

de LI (Eliminação adequada dos produtos devolvidos), exceto o setor da Indústria 

Transformadora (Formação dos colaboradores); 

 Todos os setores presentes neste estudo afirmam ter a mesma razão para adotar 

práticas de LI (Melhorar a satisfação dos clientes); 

 A Indústria Alimentar, Eletrónica de Consumo e Automóvel declaram a mesma 

barreira à adoção de práticas de LI (Falta de formação), menos o setor da Indústria 

Transformadora (Falta de planeamento estratégico relacionado com logística 

inversa); 

 O setor da Eletrónica de Consumo e Automóvel indicam a mesma dificuldade na 

execução das práticas de LI (Não uniformidade do produto devolvido), enquanto a 

Indústria Alimentar e Transformadora difere (Dificuldade em prever as devoluções).  

A nível financeiro é possível recolher informação relevante, cerca de 70% das empresas 

inquiridas afirmam que os custos da LI, relativamente ao volume de vendas, são menores que 

2%. Estes valores estão alinhados e até ultrapassam os valores de estudos anteriores, podendo 
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concluir que as empresas possuem um maior conhecimento sobre a temática e na otimização 

do sistema de gestão do fluxo inverso, por outro lado pode mostrar uma falta de 

visibilidade/conhecimento por parte dos gestores do custo real, pelo facto de que os valores 

ultrapassarem os valores obtidos por outros estudos. Esta falta de conhecimento é apoiada por 

cerca 19% das empresas inquiridas não possuírem conhecimento dos custos operacionais da 

LI. 

Este trabalho procurou fornecer estudos empíricos sobre as opções de implementação da LI 

aplicadas a Portugal, contribuindo com dados que serão úteis tanto para a indústria como 

também para a academia. A primeira contribuição é a demonstração de que a LI é um conceito 

cada vez mais corrente, mas ainda a um nível de integração baixo. 

Por outro lado, este trabalho de investigação apresenta um conjunto de informações 

relevantes para suporte das entidades, como orientação para aplicação de estratégias eficazes 

na gestão da LI, com vista a obtenção de vantagens económicas e reduzir as dificuldades na sua 

implementação/realização. 

6.1 Limitações do Estudo 

Este estudo apresenta limitações, como o mecanismo utilizado para o estudo, o inquérito por 

meios eletrónicos realizado remotamente. 

Esta limitação identificada refere-se à dimensão da amostra, sendo uma limitação relevante 

e condicionante da análise estatística efetuada para obtenção de resultados para o presente 

trabalho de investigação. O grande desafio reflete-se com a disposição dos responsáveis das 

empresas em colaborar com o estudo. Devido à pouca disponibilidade, o estudo foi afetado no 

número de respostas ao questionário comparativamente ao número de questionários enviados. 

Consequentemente, as conclusões do trabalho de investigação são válidas somente para a 

própria amostra, o que não permite uma generalização a todas as aplicações das práticas em 

logística inversa em Portugal. Esta limitação associa o estudo a uma perspetiva exploratória do 

tema em investigação o que, no entanto, é coerente com os objetivos propostos para a realização 

deste estudo. 

6.2 Desenvolvimento Futuro 

Ao longo do projeto, foram sendo levantadas novas questões para além das questões de 

investigação inicialmente definidas, na busca de novas respostas a estas novas questões, 

futuros trabalhos de investigação serão necessários realizar. 

Estudo conjugado de análise das entidades e os seus parceiros, de modo a compreender de 

parte a parte, os fatores de motivação e a visão que cada parte proporciona na implementação 

de estratégias logísticas. A investigação poderá ser realizada com base em casos de estudo ou 

questionários. 
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Estudo de casos de sucesso na implementação de uma boa gestão da LI em Portugal, com 

o objetivo de avaliar o contributo da sua implementação para o desempenho logístico e sucesso 

global dessas organizações. 

Repetição do estudo, mas com uma extensão maior na amostra. A população de empresas 

alvo do estudo foi baseada numa lista sugerida pela Logistema mas, que futuramente, poderá 

ser expandida tanto nos setores, como no número de empresas. 

Repetição do estudo na análise da evolução das práticas de LI na gestão logística em 

Portugal. 

Apesar do trabalho ter limitações, estas poderão ser melhoradas em futuros estudos, acredita-

se que o resultado apresentado contribui para um melhor conhecimento nesta área, dado que 

até ao momento poucos investigadores se debruçaram sobre os problemas existentes nesta 

temática em Portugal. Ao analisar este trabalho de investigação acreditamos que este apresenta 

um bom contributo e uma mais-valia para área da gestão logística. 
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Anexo A – Estrutura do Inquérito 

 

Questionário 

Logística inversa 

 

Este questionário deverá ser respondido por gestores com responsabilidade nas áreas de 

logística ou cadeia de abastecimento. 

Este questionário está a ser desenvolvido no âmbito de um projeto que analisa as práticas 

adotadas em logística inversa por parte das empresas da indústria em Portugal. Os objetivos 

desta investigação são compreender como é que as empresas avaliam a importância desta 

temática, identificar quais os principais drivers, quais as barreiras à implementação para uma 

boa gestão da logística inversa e identificar as diferenças entre as práticas de logística inversa 

nos diferentes setores da indústria portuguesa. 

Responder a este questionário deverá demorar cerca de 6-8 minutos. 

As informações recolhidas serão tratadas de forma confidencial, basta que indique um e-mail, 

poder-lhe-á ser enviado um resumo dos principais resultados deste estudo.  

 

Agradeço desde já a sua cooperação. 

 

 

Ricardo Narciso Campino Simões (ricardo_simoes1@hotmail.com) 

Aluno do Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial,  

Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa. 
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I. Perguntas gerais sobre a Logística Inversa 

 

Com a globalização, o aumento da competitividade do mercado e da exigência dos 

consumidores relativamente à qualidade dos produtos e do serviço prestado, a logística 

inversa tem cada vez mais uma função estratégica na empresa. Sendo a logística inversa 

todos processos de planeamento e controlo eficiente do fluxo inverso de produtos, desde 

o ponto de consumo até ao ponto de origem com o objetivo de recuperar valor ou eliminar 

adequadamente os produtos. 

 

1. Classifique o grau de importância da Logística Inversa, na sua empresa  

 

 

2. As operações de Logística Inversa são, no essencial, realizadas pela: 

a. A própria empresa 

b. Empresa Subcontrata (3PL) 

c. Ambos 

 

3. Estime o valor dos produtos vendidos que são devolvidos dentro do período de 

garantia: 

a. Menos de 5% 

b. Entre 6%-25% 

c. Entre 25%-50% 

d. Mais de 50% 

e. Não tenho conhecimento 

f. Não se aplica 
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4. Até que ponto é que a sua empresa exerce as seguintes práticas (1 – Nunca, 5 – 

Sempre):  

 

5. Classifique as razões que levaram a sua empresa a adotar práticas de Logística 

Inversa (1 – Não Importante, 5-Muito Importante): 
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6. Classifique os benefícios que associa à Logística Inversa: 

a. Melhoria das relações/satisfação com os clientes 

b. Melhoria na eficiência 

c. Melhoria na recuperação de ativos 

d. Melhoria na produtividade dos colaboradores 

e. Redução do custo unitário do produto 

f. Minimização dos resíduos (eco-friendly) 

g. Menores custos resultantes de um melhor planeamento (ex. Armazenamento, 

Transporte) 

h. Aumento do volume de negócios 

i. Melhoria na imagem da empresa (responsável e sensível aos problemas 

ambientais) 

j. Menor custo no processamento dos produtos devolvidos 

k. Nenhum beneficio 

 

7. Estime o valor recuperado dos produtos devolvidos: 

a. Mais de 50% 

b. Entre 26%-50% 

c. Entre 6%-26% 

d. Menos de 5% 

e. Não tenho conhecimento 

f. Não se aplica 

 

8. Que tipo de sistemas tecnológicos aplica na Logística Inversa: 

Resposta Aberta 

 

II. Questões Financeiras 

 

1. Estime os custos de Logística Inversa sobre o volume total de vendas seja de: 

(pode ir mais para a frente) 

a. Menos de 2% 

b. Entre 2% e 5% 

c. Entre 5% e 10% 

d. Mais de 10% 

e. Não tem conhecimento 
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2. Quando é que tem planeado investir nas seguintes práticas: 
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III. Dificuldades na implementação de práticas de Logística Inversa 

 

1. Por favor, classifique as barreiras à implementação da logística inversa (1 - Sem 

Importância, 5-Muito Importante): 
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2. Assinale as dificuldades que afetam a realização da Logística Inversa (1- Sem 

Importância, 5-Muito Importante): 
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IV. Informação geral da empresa 

 

1. Nome da Empresa: ………………………… 

2. Setor de Atividade: …………………………. 

 

3. Volume anual de vendas no último Exercício (em M €): 

a. Menos de 50 

b. Entre 80 - 250 

c. Entre 250 - 500 

d. Mais de 500 

 

4. Por favor indique o numero de colaboradores na sua empresa? 

a. Menos de 50 

b. Entre 51-250 

c. Mais de 250 

 

5. Qual a posição da sua empresa na cadeia de abastecimento? 

a. Produtor 

b. Grossista 

c. Retalhista 

d. Outros 

 

6. Função que desempenha: 

a. Compras 

b. Logística / Supply Chain Management 

c. Produção/Operações 

d. Vendas/Comercial 

e. CEO / DG / ADM / Gerente 

f. Outra 
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V. Comentários 
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Anexo B – Atividades logísticas por dimensão e setor de atividade 

 
Práticas de logística 

inversa 
Razões para a logística 

inversa 
Barreiras à Logística 

inversa 
Dificuldades na execução 

da logística inversa 

Pequenas 
(n=3, <50trab.) 

 Formação dos colaboradores 

 Recuperação de valor dos 
produtos devolvidos 

 Recolha dos produtos 

 Melhorar a satisfação dos 
clientes 

 Redução dos custos logísticos 

 Requisitos legais 

 Falta de planeamento 
estratégico relacionado com 
logística inversa 

 Falta de interesse por parte 
dos decisores 

 Relações com parceiros 

 Não uniformidade do produto 
devolvido 

 Visibilidade/Viabilidade dos 
custos 

 Transporte de muitos locais para 
um/poucos locais 

Médias 
(n=12, entre 51 e 
250 trab.) 

 Eliminação adequada dos 
produtos devolvidos 

 Formação dos colaboradores 

 Recuperação de valor dos 
produtos devolvidos 

 Melhorar a satisfação dos 
clientes 

 Redução dos custos logísticos 

 Requisitos legais 

 Aumento da competitividade 

 Falta de planeamento 
estratégico relacionado com 
logística inversa 

 Relações com parceiros 

 Falta de interesse por parte 
dos decisores 

 Falta de formação 

 Não uniformidade do produto 
devolvido 

 Dificuldade em prever as 
devoluções 

 Visibilidade/Viabilidade dos 
custos 

Grandes 
(n=28, >250trab.) 

 Eliminação adequada dos 
produtos devolvidos 

 Formação dos colaboradores 

 Recuperação de valor dos 
produtos devolvidos 

 Melhorar a satisfação dos 
clientes 

 Redução dos custos logísticos 

 Requisitos legais 

 Falta de formação 

 Falta de interesse por parte 
dos decisores 

 Importância da logística 
inversa relativamente a outros 
assuntos 

 Restrições financeiras 

 Dificuldade em prever as 
devoluções 

 Não uniformidade do produto 
devolvido 

 Visibilidade/Viabilidade dos 
custos 

Indústria 
Alimentar 
(n=22) 

 Eliminação adequada dos 
produtos devolvidos 

 Formação dos colaboradores 

 Recuperação de valor dos 
produtos devolvidos 

 Melhorar a satisfação dos 
clientes 

 Redução dos custos logísticos 

 Requisitos legais 

 Falta de planeamento 
estratégico relacionado com 
logística inversa 

 Falta de formação 

 Relações com parceiros 

 Não uniformidade do produto 
devolvido 

 Dificuldade em prever as 
devoluções 

 Visibilidade/Viabilidade dos 
custos 
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(cont.) Práticas de logística 
inversa 

Razões para a logística 
inversa 

Barreiras à Logística 
inversa 

Dificuldades na execução 
da logística inversa 

Eletrónica de 
Consumo 
(n=5) 

 Eliminação adequada dos 
produtos devolvidos 

 Formação dos colaboradores 

 Recolha dos produtos 

 Melhorar a satisfação dos 
clientes 

 Requisitos legais 

 Redução dos custos logísticos 

 Falta de planeamento 
estratégico relacionado com 
logística inversa 

 Falta de formação 

 Falta de interesse por parte 
dos decisores 

 Relações com parceiros 

 Não uniformidade do produto 
devolvido 

 Dificuldade em prever as 
devoluções 

 Visibilidade/Viabilidade dos 
custos 

 Transporte de muitos locais para 
um/poucos locais 

Indústria 
Automóvel 
(n=8) 

 Eliminação adequada dos 
produtos devolvidos 

 Formação dos colaboradores 

 Recuperação de valor dos 
produtos devolvidos 

 Melhorar a satisfação dos 
clientes 

 Redução dos custos logísticos 

 Requisitos legais 

 Falta de formação 

 Falta de interesse por parte 
dos decisores 

 Importância da logística 
inversa relativamente a outros 
assuntos 

 Não uniformidade do produto 
devolvido 

 Visibilidade/Viabilidade dos 
custos 

 Dificuldade em prever as 
devoluções 

Indústria 
Transformadora 
(n=8) 

 Formação dos colaboradores 

 Eliminação adequada dos 
produtos devolvidos 

 Recuperação de valor dos 
produtos devolvidos 

 Melhorar a satisfação dos 
clientes 

 Redução dos custos logísticos 

 Recapturar valor dos produtos 
devolvidos 

 Falta de planeamento 
estratégico relacionado com 
logística inversa 

 Falta de interesse por parte 
dos decisores 

 Restrições financeiras 

 Dificuldade em prever as 
devoluções 

 Transporte de muitos locais para 
um/poucos locais 

 Não uniformidade do produto 
devolvido 

 

 

 

 


