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RESUMO 

 

Dentro de um cenário cada vez mais competitivo, com pressões para o aumento da lucratividade 

e do desempenho da cadeia de suprimentos, a logística reversa tem tido um papel cada vez mais 

relevante. Dentre os processos da logística reversa, observa-se uma lacuna nas pesquisas 

relacionadas à retirada de equipamentos eletrônicos em comodato da casa de clientes finais. 

Muitos estudos estão concentrados em equipamentos em fim de uso para fins de descarte, porém 

equipamentos fornecidos na forma de comodato têm possibilidade de reutilização, o que 

representa, além de um aspecto ecológico, um elemento com impacto financeiro nas 

organizações. Embora nem sempre as empresas obtenham êxito na tentativa de se retirar estes 

equipamentos da casa dos clientes, dado diversas barreiras presentes na logística reversa, 

observa-se que algumas empresas possuem sucesso superior às demais. Para identificar quais 

as barreiras presentes na retirada destes equipamentos e o que diferenciam as empresas com 

resultados superiores daquelas com resultados inferiores, foi realizado um estudo 

exploratório/comparativo de casos múltiplos, tendo sido entrevistados gestores responsáveis 

por este serviço de seis empresas prestadoras de serviço de retirada no período de abril a outubro 

de 2018. Os resultados da pesquisa mostram que há barreiras que são comuns a todas as 

empresas, há algumas que afetam apenas aquelas que apresentam resultado baixo no sucesso 

de retiradas, além de barreiras que são tratadas de maneiras diferentes pelos dois grupos de 

empresa (alto e baixo desempenho). Os resultados apresentados podem ser utilizados pelas 

organizações para que possam melhorar seu resultado no desempenho de retirada de 

equipamentos, aumentando desta forma sua competitividade. 

 

 

Palavras-chave: Logística Reversa, Retirada de Equipamentos, Barreiras da Logística 

Reversa, Desempenho 

  



 

ABSTRACT 

 

Given the increasingly competitive scenario, with pressures to increase profitability and supply 

chain performance, reverse logistics has played a progressively important role. Among the 

processes of reverse logistics, there is a gap in the research related to the collection of electronic 

equipment in lending from the home of final customers. Many studies are focused on end-of-

life equipment for disposal purposes, but equipment provided in the form of lending has a 

possibility of reuse, which represents, in addition to an ecological aspect, an element with a 

financial impact on organizations. Although companies are not always successful in trying to 

collect these pieces of equipment from customers' homes, given the many barriers present in 

reverse logistics, it is observed that some companies are more successful than others. In order 

to identify the barriers presented in the collection of these pieces of equipment and what 

differentiates the companies with superior results from those with inferior ones, an 

exploratory/comparative study of multiple cases was carried out, having been interviewed 

service managers from six companies that provide collection services, from April to October 

2018. The results show that there are barriers which are common to all businesses, there are 

some that affect only those that have low success rates in the collection, and barriers that are 

treated differently by the two groups of companies (high and low performance). The presented 

results can be used by the companies so that they can improve their result in the performance 

of the collection of equipment, thus increasing their competitiveness. 

 

Keywords: Reverse Logistics, Equipment Collection, Reverse Logistics Barriers, Performance   
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a definição dada por Rogers e Tibben-Lembke (1999), a logística reversa 

(LR) é o “processo de planejamento, implementação e controle do fluxo de entrada, inspeção e 

disposição eficiente e eficaz de produtos devolvidos e informações relacionadas para fins de 

recuperação de valor”. Chan et al. (2012) afirmam que de forma mais restrita, a logística reversa 

se refere ao “movimento de produtos ou serviços a partir de seu destino final com o objetivo de 

recuperar o seu valor”. De fato, o fator econômico é um dos impulsionadores da LR, junto a 

aspectos regulatórios e do próprio consumidor, sendo assim altamente relevante para as 

empresas. 

 

A LR, em função de seu potencial de recuperação de valor de produtos já usados, tem 

recebido cada vez mais atenção das empresas (POKHAREL e MUTHA, 2009). Este é um 

elemento que ganha força, haja vista a competitividade global feroz e as pressões na 

lucratividade e no desempenho superior da cadeia de suprimentos. O aumento da concorrência 

torna essencial gerenciar o retorno dos produtos de maneira eficaz e econômica 

(SRIVASTAVA, 2006).   

 

A LR não trata simplesmente dos mesmos processos da logística direta em sentido 

reverso, possuindo vários outros processos multifacetados, como destacado por Pokharel e 

Mutha (2009). Entre estes processos, observa-se diferenças na coleta (retirada) dos produtos, 

além de processos novos, como a inspeção dos produtos retirados e a remanufatura ou o descarte 

destes.  

 

1.1. Objetivos de Pesquisa 

 

No segmento de serviços, a depender do tipo de produto oferecido, as empresas 

precisam fornecer equipamentos aos clientes finais para que estes possam fazer uso do serviço 

prestado. Isto ocorre, por exemplo, com empresas que proveem TV por assinatura, fazendo-se 

necessária a instalação de receptores específicos, e outras que disponibilizam acesso à Internet, 

havendo a necessidade de instalação de um modem. 

 

Estes equipamentos são comodatados aos clientes finais, isto é, ficam em sua posse a 

título de empréstimo, para que possam usufruir do serviço prestado pela empresa, o qual 
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necessita dos dispositivos para sua fruição. Após o término do contrato com estes clientes finais, 

a companhia retira os equipamentos para que possa reutilizá-los no atendimento a outros 

clientes, minimizando assim o custo de sua operação com a aquisição de novos aparelhos. 

 

A retirada dos equipamentos é normalmente executada por empresas terceiras que 

prestam tal serviço. No entanto, observa-se diferença entre os resultados apresentados por estas 

prestadoras. Neste trabalho aplicado serão analisadas as diferenças e similaridades na conduta 

das empresas prestadoras de serviço em relação às barreiras da LR, ao executarem a retirada de 

equipamentos eletrônicos em comodato da casa de clientes por solicitação de uma empresa 

contratante.  

 

O dicionário Michaelis (2018) define barreira como “qualquer coisa que dificulte ou 

impeça a realização ou a obtenção de algo”. No contexto desta pesquisa, todo item que gere 

algum tipo de dificuldade para o alcance do sucesso de retirada de equipamentos eletrônicos é 

denominado como ‘barreira’. 

 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

 

O propósito deste trabalho aplicado é analisar as diferenças e similaridades das condutas 

em relação às barreiras da LR, que diferenciam empresas prestadoras de serviço terceirizado no 

Brasil com resultados altos e baixos na retirada de equipamentos eletrônicos em comodato da 

casa de clientes finais, através de estudo de caso múltiplo. 

 

A contribuição aplicada deste estudo está no uso dos resultados identificados, 

permitindo que as empresas que apresentam índice baixo de sucesso de retirada revejam sua 

estratégica de LR, com a adoção de práticas utilizadas pelas empresas cujos índices de sucesso 

sejam altos, de modo a contribuir para a melhoria geral do índice de sucesso, adicionando assim 

valor relevante a estas empresas e à empresa contratante, com aumento da competitividade. 

 

Do ponto de vista teórico, este trabalho aplicado visa preencher uma lacuna nos estudos 

referentes à LR, nos quais não se verificam pesquisas sobre a retirada de equipamentos 

eletrônicos em comodato na casa de clientes finais. 
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1.1.2. Objetivos Específicos 

 

O trabalho aplicado visa identificar o que difere as práticas das empresas com bons 

resultados, daquelas com resultados baixos, em relação às barreiras da LR na retirada de 

equipamentos eletrônicos, disponibilizados na forma de comodato na casa de clientes finais, 

após seu tempo de uso, permitindo assim que se possa entender quais práticas podem aumentar 

o índice de sucesso. 

 

1.2. Questão de Pesquisa 

 

Quais as práticas das empresas prestadoras de serviço com bons resultados na retirada 

de equipamentos eletrônicos, em comodato na casa de clientes no Brasil, em relação às barreiras 

da LR, que as diferenciam das empresas com resultado baixo na coleta destes equipamentos? 

 

1.3. Organização do Trabalho Aplicado 

 

Este trabalho aplicado está dividido em sete capítulos. O presente capítulo apresenta o 

estudo e como o trabalho aplicado está organizado. 

 

No Capítulo 2 são estabelecidos os objetivos de pesquisa, demonstrando a relevância do 

tema e definições adotadas na pesquisa 

 

Por sua vez, no Capítulo 3 é realizada uma revisão da literatura, com definições de LR, 

foco dado pelos estudos realizados sobre o tema, além da apresentação e discussão das barreiras 

da LR identificadas por Ravi e Shankar (2005). 

 

O detalhamento da metodologia adotada é apresentado no Capítulo 4, com justificativa 

da concepção filosófica utilizada na pesquisa, a estratégia empregada, critério para seleção dos 

casos e como foi feita a coleta e análise dos dados. 

 

O estudo de caso é apresentado no Capítulo 5, com explicação do modelo de prestação 

de serviço e descrição de cada caso estudado. 
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Já no capítulo 6 são discutidos os resultados obtidos através das entrevistas realizadas 

com os gestores de serviço de cada um dos casos, analisando-se as similaridades e diferenças 

entre as empresas com desempenho alto e baixo para cada uma das barreiras da LR. 

 

Finalmente o Capítulo 7 versa sobre as conclusões do trabalho aplicado, além de listar 

as limitações do estudo, bem como sugestões para pesquisas futuras, com objetivo de avançar 

no estudo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

As preocupações com o desenvolvimento sustentável e as questões ambientais, apoiados 

pelas regulamentações legais, fazem com que as organizações procurem ser mais responsivas 

em relação à LR (SRIVASTAVA & SRIVASTAVA, 2006).  Conforme destacado por Guide 

et al. (2006), deve-se dar à logística reversa uma perspectiva de negócios, indo além das 

questões ambientais, de modo a gerar valor adicional à empresa, já que produtos 

remanufaturados são geralmente mais baratos que os novos. Acrescenta, no entanto, que apesar 

de os gestores terem começado a perceber o potencial da LR, eles ainda têm dificuldade em 

controlar e organizar as atividades relacionadas a este processo. 

 

A literatura existente sobre LR está majoritariamente pautada nos aspectos ambientais, 

como, por exemplo, García-Rodríguez et al. (2013), Rahman e Subramanian, (2012) e Robotis 

et al. (2012), tratando dos impactos ao meio-ambiente decorrentes da falta ou de um processo 

ineficaz de LR. Ainda quando discutidos outros elementos, mesmo que relacionados à cadeia 

de LR, os termos versam sobre o desenho de processos, por exemplo, Das e Chowdhury (2012) 

e Amin e Zhang (2012), porém sem abordagem específica sobre o retorno de equipamentos 

eletrônicos em comodato oriundo do cliente final. Os estudos identificados com foco 

efetivamente em retorno de algum tipo de material da casa dos consumidores se referem a 

materiais em fim de uso com a finalidade de reciclagem ou descarte, por exemplo, Daugherty 

(2003) e García-Rodríguez et al. (2013). A própria Lei 12.305 de Política de Resíduos Sólidos 

(BRASIL, 2010) define a LR com base em aspectos sociais 

 

[LR é um] instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 

por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada 

 

Observa-se, portanto, uma lacuna na literatura sobre a abordagem do objeto desta 

pesquisa, com foco no entendimento das barreiras na retirada de equipamentos em comodato 

da casa do cliente, com objetivo de reutilização destes equipamentos. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
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No processo de recuperação dentro de LR, os produtos são localizados, coletados e 

transportados de volta às instalações para retrabalho e remanufatura, sendo que a coleta 

(retirada) é a primeira etapa e considerada de extrema importância (SRIVASTAVA & 

SRIVASTAVA, 2006). Os produtos são originários de locais geográficos diversos, o que 

aumenta a complexidade do processo e tem resultado em insucessos na retirada. Chan et al. 

(2012) ressaltam que a complexidade das cadeias de suprimento dificulta o controle das 

atividades de LR, já que a coordenação e a integração são difíceis, se não impossíveis, de 

alcançar. 

 

Baseando-se no estudo elaborado por Tibben-Lembke e Rogers (1998) e em entrevistas 

com especialistas, Ravi e Shankar (2005) selecionaram onze variáveis para as barreiras que 

impactam a LR: (I) falta de informação eficiente e sistemas tecnológicos, (II) problemas com a 

qualidade do produto, (III) políticas da empresa, (IV) resistência à mudança para atividades 

relacionadas à logística reversa, (V) falta de métricas de desempenho adequadas, (VI) falta de 

treinamento relacionado à logística reversa, (VII) restrições financeiras, (VIII) falta de 

compromisso da alta administração, (IX) falta de consciência sobre logística reversa, (X) falta 

de planejamento estratégico e (XI) relutância do apoio de revendedores, distribuidores e 

varejistas. O estudo de Ravi e Shankar (2005) baseia-se numa tipologia de LR na qual há 

transferência de propriedade do bem. No caso do presente trabalho, por tratar-se de 

equipamentos eletrônicos em comodato, a posse está com o cliente final, porém sua propriedade 

é da empresa contratante. Na ausência de pesquisas nesta última situação, embora o modelo 

apresentado por Ravi e Shankar (2005) não seja o mais ajustado, optou-se pela utilização deste 

modelo para se avaliar sua aplicabilidade dentro deste contexto. Os pesquisadores destacam 

que "a identificação das barreiras que afetam a implementação da logística reversa em qualquer 

cadeia de suprimentos assume grande importância”. 

 

Ravi e Shankar (2005) descrevem as características e pontos de atenção de cada uma 

das barreiras da seguinte maneira:  

 

(I) Falta de informação eficiente e sistemas tecnológicos: é importante que se 

tenha um sistema adequado para controle dos produtos em todo seu ciclo de vida, 

o que permite um apoio à LR. Estes sistemas devem permitir o rastreamento dos 

produtos e a ausência deste tipo de sistema é um problema enfrentado por muitas 

empresas. 
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(II) Problemas com a qualidade do produto: a condição dos equipamentos 

devolvidos no final de seu uso, que não acontece de maneira uniforme. Para o 

cliente final este fator não faz diferença e desta forma ele espera o mesmo nível 

de atendimento, independentemente da condição do produto entregue na LR. 

 

(III) Políticas da empresa: os pesquisadores destacam que “a falta de importância 

da logística reversa e da desatenção gerencial estão relacionadas às políticas 

seguidas pelas empresas”, que são importantes barreiras à LR. As companhias 

estão tomando ciência da vantagem competitiva que podem ter sobre seus 

concorrentes com a adoção de práticas adequadas de LR, o que contribui para a 

criação de políticas mais adequadas e melhoria do processo reverso. 

 

(IV) Resistência à mudança para atividades relacionadas à LR: o ser humano tem 

uma tendência natural de resistência à mudança, o que resulta, 

consequentemente, em resistência à adoção de práticas de LR nas empresas, 

devido à demanda de adoção de uma nova mentalidade de negócios. Parte desta 

resistência advém das demais barreiras, como políticas empresariais 

inadequadas e falta de consciência dos benefícios resultantes, fortalecendo assim 

o status quo, o que torna a mudança ainda mais difícil. 

 

(V) Falta de métricas de desempenho adequadas: a ausência de métricas 

adequadas, ou mesmo sua ausência total, representa uma importante barreira, 

pois não permite o apropriado controle e gerenciamento da LR. Desta forma, a 

empresa não consegue avaliar a evolução do seu impacto para os resultados da 

companhia.  Ravi e Shankar (2005) afirmam que “se as empresas adotarem 

medidas ligando seu sistema de medição de desempenho às suas práticas de 

logística reversa, elas estarão em melhor posição para obter sucesso em seu 

empreendimento”. São os sistemas de medição que permitem avaliar se os 

programas de LR estão atendendo às expectativas da organização. 

 

(VI) Falta de treinamento relacionado à LR: treinamento é necessário em toda a 

empresa, especialmente ao se tratar de temas emergentes, como é o caso da LR, 

uma função crítica do negócio. Os processos são específicos e as pessoas 
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envolvidas precisam estar capacitadas para o bom desempenho da cadeia 

reversa. 

 

(VII) Restrições financeiras: a LR exige mão de obra e infraestrutura específica, 

além de treinamentos e recursos tecnológicos, o que demanda a necessidade de 

investimentos. As companhias têm, geralmente, recursos financeiros escassos e 

vivem o dilema de sua alocação conforme a prioridade estabelecida em cada 

empresa, sendo, portanto, a LR mais um dos processos concorrentes no uso deste 

numerário. 

 

(VIII) Falta de comprometimento da alta administração: de acordo com Mintzberg 

(1973), o comprometimento da alta gerência é o motor dominante dos 

empreendimentos corporativos. Assim, a falta de comprometimento é 

considerada a principal barreira na LR, sendo o apoio nos planos estratégicos 

fundamental para o sucesso. 

 

(IX) Falta de consciência sobre logística reversa: a falta de consciência sobre os 

benefícios da LR representa uma significativa barreira. Vários são os possíveis 

benefícios, como a remanufatura e reuso dos equipamentos retirados, assim 

como benefícios para o meio ambiente. 

 

(X) Falta de planejamento estratégico: Ravi e Shankar (2005) destacam que o 

“planejamento estratégico é a identificação de objetivos de logística reversa e a 

especificação de planos de longo prazo para gerenciá-los”. Dado o cenário de 

rápidas mudanças na tecnologia e no mercado, é necessário ter um planejamento 

estratégico sólido para buscar o alcance das metas. 

 

(XI) Relutância do apoio de revendedores, distribuidores e varejistas: a falta de 

apoio daqueles que formam parte da cadeia de LR representa uma barreira 

importante e políticas adequadas podem mitigar esta dificuldade. 
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3. METODOLOGIA 

 

A concepção filosófica pela qual a pesquisa do trabalho está orientada é o pós-

positivismo, destacada por Samdahl (1999) como “pesquisa que usa dados qualitativos com 

uma crença na importância de realidade subjetiva, mas sem abandonar os dogmas do 

positivismo convencional”. Embora alguns pesquisadores considerem essa discussão de 

paradigmas desnecessária, é através da análise das suposições de ontologia e epistemologia que 

se pode definir a metodologia da pesquisa (HENDERSON, 2011). Desta maneira, busca-se 

manter coerência no desenvolvimento da pesquisa. 

 

Quadro 1 - Resumo metodológico do estudo 
 

Abordagem de pesquisa 

 

Qualitativa 

Paradigma de pesquisa 

 

Pós-positivista 

Domínio conceitual 

 

Dedutivo 

Estratégia de pesquisa 

 

Estudo de Casos Múltiplos 

Tipo de Estudo de Caso 

 

Exploratório / Comparativo 

Unidade de análise 

 

Barreiras à Logística Reversa 

Técnica de Coleta de Dados Entrevistas semiestruturadas 

Análise Documental 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.1. Estratégia de Pesquisa 

 

Dados os objetivos definidos para o estudo, foi utilizada uma abordagem qualitativa, de 

natureza aplicada, com o método de pesquisa de estudo de casos múltiplos para a investigação. 

De acordo com Voss et al. (2002), diversos conceitos na área de Operações foram 

desenvolvidos através de estudos de caso. 

 

Realizou-se uma pesquisa exploratória, que, segundo Cervo et. al. (2006), estabelece 

critérios, métodos e técnicas com vistas a obter informações sobre o objeto de pesquisa, o que 

mantém o rigor científico do trabalho. O caráter exploratório adotado é função da oportunidade 

de pesquisa sobre a retirada de equipamentos em comodato na casa de clientes, tema com 

aparente lacuna de estudos a respeito. 



19 

Fez-se a opção por realizar estudo de casos múltiplos com análise holística, adotando 

casos com resultados altos e baixos no que concerne ao percentual de sucesso de retiradas de 

equipamentos eletrônicos na casa de clientes, isto é, a relação entre os serviços no qual os 

equipamentos foram efetivamente retirados sobre o total de serviços de retiradas atribuídos a 

cada um dos casos. Essa tática de selecionar categorias ou dimensões para o estudo de caso 

permite a identificação de padrões de similaridades e diferenças entre os grupos, o que contribui 

para a elaboração de conclusões (EISENHARDT, 1989). Ainda segundo Eisenhardt (1989), o 

critério para a seleção dos casos deve ser baseado numa amostragem intencional teórica, de 

acordo com o que se está pesquisando, e o número sugerido de casos analisados deve ficar entre 

4 e 10, de modo a ter número suficiente de casos para análise, porém dentro de um nível de 

complexidade e volume de dados com o qual se possa lidar.  

 

3.2. Seleção dos Casos 

 

Foram selecionadas empresas prestadoras de serviço para um multinacional da área de 

Telecomunicações com presença nacional no Brasil. Essas prestadoras executam serviços de 

instalação, manutenção e retirada de equipamentos eletrônicos, disponibilizados na modalidade 

de comodato na residência dos clientes finais para que possam usufruir do serviço de 

telecomunicações prestado pela empresa contratante. 

 

Ao término da prestação do serviço de telecomunicações aos clientes finais em função 

de cancelamento, a empresa contratante envia uma ordem de serviço de retirada de 

equipamentos aos prestadores de serviços, através de sistema proprietário online, para que estes 

executem a retirada dos equipamentos disponibilizados aos clientes, de modo que estes possam 

ser reutilizados em novas instalações. 

 

Os dispositivos são importados e representam um importante ativo para a empresa 

contratante, sendo o conjunto de equipamentos utilizados para cada cliente final valorado em 

aproximadamente três mil reais. A empresa contratante tem uma demanda de cerca de três mil 

retiradas por mês e o índice de sucesso (relação de equipamentos efetivamente retirados da casa 

dos clientes finais sobre a quantidade de solicitações geradas para que estas retiradas 

aconteçam) de 70%.  
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 =
𝑅𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Como 900 conjuntos de equipamentos deixam de ser retirados mensalmente, há o 

impacto de aproximadamente R$ 2,7 milhões para a empresa contratante por mês, ou seja, mais 

de R$32 milhões no resultado anual, levando-se em conta apenas o valor dos equipamentos, 

sem se considerar custos indiretos resultantes, sendo, portanto, um tema de alta relevância. 

 

No período analisado, outubro de 2017 a março de 2018, abrangendo seis meses de 

operação, 630 prestadoras realizaram o serviço de retirada. Foi aplicado um primeiro filtro 

selecionando-se 49 prestadoras de serviço com um mínimo de 60 solicitações de retiradas 

atribuídas dentro dos seis meses de análise, eliminando-se assim empresas com atendimento 

irregular e esporádico para este tipo de serviço, isto é, que ocorre poucas vezes e em alguns 

casos apenas; disperso, espaçado (MICHAELIS, 2018). Conforme Gamberini et al. (2014), um 

dos contextos no qual acontece demanda irregular e esporádica é o de grande fragmentação de 

solicitação dos produtos ou serviços. Desta maneira, a escolha dos casos foi com base em 

empresas com atendimento regular, permitindo análise de empresas com práticas estáveis para 

o atendimento das retiradas de equipamentos. 

 

Na sequência, foram selecionados seis casos para análise, sendo três com os maiores 

percentuais de retirada e os outros três com os resultados mais baixos. Desta maneira, foram 

escolhidos casos polares, permitindo-se assim a análise de similaridades entre os casos dos 

mesmos grupos e divergências entre aqueles que estão em grupos diversos. 

 

Tabela 1 - Classificação dos casos estudados 
 

% Sucesso de Retirada 

Alto Baixo 

Caso A1 (91%) Caso B1 (32%) 

Caso A2 (90%) Caso B2 (24%) 

Caso A3 (87%) Caso B3 (18%) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 



21 

3.3. Coleta de Dados 

 

Entrevistas semiestruturadas, utilizando questionário desenvolvido com base no modelo 

apresentado por Ravi e Shankar (2005), foram realizadas de modo a abordar as barreiras da 

logística reversa apresentadas pelos pesquisadores.  Por se tratar de um estudo exploratório, é 

importante algum grau de liberdade durante a entrevista, no entanto, a estruturação é 

fundamental para a comparação das respostas entre os diversos casos para cada uma das 

barreiras analisadas. Este protocolo de entrevista mantém a captura de informação ainda de 

certa maneira sistemática para cada respondente, mantendo uma característica conversacional 

e situacional (PATTON, 2002, P.349). 

 

Os respondentes foram os gestores de serviços de cada uma das empresas selecionadas, 

pois estes estão inseridos no problema em sua atividade diária e possuem o conhecimento tácito 

do objeto de estudo. Cada entrevista teve a duração de 30 a 40 minutos, tendo sido realizadas 

por telefone e gravadas com anuência dos entrevistados. 

 

Quadro 2 - Resumo da coleta de dados 
 

Fonte de Dados Descrição Período Objetivo 

Documental Indicador de sucesso de 

retiradas das empresas 

prestadoras de serviço 

 

Outubro de 2017 a março 

de 2018 

Selecionar casos de 

estudo 

Entrevistas 6 entrevistas 

semiestruturadas 

Abril a outubro de 2018 

 

Caso A1: 27/04/2018 

Caso A2: 22/05/2018 

Caso A3: 05/06/2018 

Caso B1: 02/10/2018 

Caso B2: 21/09/2018 

Caso B3: 05/06/2018 

 

Identificar similaridades 

e divergências entre os 

casos 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.4. Análise de Dados 

 

Para a análise dos dados foi adotada a estratégica sintética, no qual, segundo explicado 

por Langley (1999), as “histórias compostas de eventos são transformadas em variáveis que 

sintetizam seus componentes críticos”. Esta estratégia permite um resultado mais rico que a 
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análise através de questionários de causa e efeito de variáveis específicas, pois nem sempre 

estas relações são rastreáveis, podendo emergir durante a realização das entrevistas. 

 

A análise dos dados ocorreu em paralelo ao processo de entrevistas nos diversos casos 

estudados, conforme recomendado por Miles et al. (2014), pois este processo contribui para se 

corrigir lacunas que sejam eventualmente identificadas e repensar a estratégia para a coleta de 

novos dados. 

 

Todas as entrevistas foram gravadas, para posterior análise e codificação. Na sequência, 

com base nas análises dos pontos levantados pelos gestores, buscou-se identificar os elementos 

que distinguem os casos com desempenho alto no que se refere ao objeto de estudo em relação 

aos com desempenho baixo, de acordo com o indicado por Langley e Abdallah (2011). 

Procurou-se, assim, identificar a barreiras enfrentadas pelas empresas no tocante ao sucesso de 

retiradas dos equipamentos eletrônicos na casa dos clientes, bem como identificar boas práticas 

daquelas empresas bem-sucedidas, isto é, com desempenho alto. 

 

3.5. Validade de Confiabilidade dos Dados 

 

Muitos pesquisadores ainda buscam utilizar critérios quantitativos para avaliar o rigor 

de pesquisas qualitativas (ANNEY, 2014). Pesquisas qualitativas, no entanto, requerem 

critérios adequados à sua abordagem, seguindo as suposições filosóficas e metodológicas que 

a guiaram. 

 

Como objetivo de propiciar mais validade e confiabilidade aos dados deste trabalho 

aplicado, foram adotadas algumas estratégias recomendadas por Anney (2014), conforme 

segue: 

 

• Documentação detalhada dos passos da pesquisa, com elucidação de todos os 

processos, desde a coleta de dados, contexto do estudo até a produção do relatório final, de 

modo que possa ser facilmente replicada. 

 

• Realização de amostragem intencional teórica com base nos propósitos 

específicos associados à resposta da pergunta de pesquisa, de forma que sejam selecionados 
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casos com características semelhantes (mesmo recorte), utilizando-se de dados secundários, no 

caso, o resultado na retirada de equipamentos eletrônicos em comodato na casa de clientes. 

 

• Técnica de codificação e recodificação das entrevistas, o que envolve o 

pesquisador codificar os mesmos dados duas vezes, dando uma ou duas semanas de período 

entre cada vez. 

 

• Exemplificação dos resultados com citações ipsis litteris obtidas das entrevistas. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

A identidade das empresas será preservada, utilizando-se nomes fictícios para sua 

identificação, evitando assim exposição da empresa contratante. Inicialmente, é importante 

entender a relação de negócios entre os casos, empresas prestadoras de serviço, e a empresa 

contratante. 

 

Empresa contratante: 

 

A empresa contratante é uma companhia multinacional na área de telecomunicações 

presente no Brasil há cinco décadas, com atuação tanto no mercado corporativo, prestando 

serviço de comunicação de dados para outras empresas, como também provendo serviços de 

internet ao mercado consumidor, composto por pessoas físicas e pequenas empresas, a nível 

nacional. Este trabalho aplicado está focado no mercado consumidor, realizando análise sobre 

as barreiras de retiradas de equipamentos eletrônicos em comodato deste público. 

 

Os equipamentos são comodatados, ou seja, fornecidos aos clientes finais a título de 

empréstimo para que possam usufruir do serviço prestado pela empresa contratante durante o 

período que permanecem como clientes desta. Após cancelamento do serviço, a empresa 

contratante providencia a retirada dos equipamentos através de empresas prestadoras de 

serviço, que são credenciadas para execução deste tipo de serviço, para que possa reutilizá-los 

no fornecimento de serviço para novos clientes. 

 

Empresas prestadoras de serviço: 

 

Cada empresa prestadora de serviço atua numa determinada região previamente 

estabelecida, de modo que toda solicitação de retirada de equipamentos em sua área de atuação 

é automaticamente direcionada para a empresa responsável. Nesta mesma região, a empresa 

prestadora também efetua serviços de assistência técnica e instalações de novos clientes para a 

empresa contratante. 

 

Estas empresas não são exclusivas para este tipo de serviço, tampouco são dedicadas 

apenas à empresa contratante, isto é, também podem executar serviços para outras companhias. 

A contratação desta prestação de serviço não se dá diretamente, mas através de distribuidores, 
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que atuam como intermediários neste processo (figura 2). Os distribuidores não realizam o 

serviço de retirada de equipamentos na casa dos clientes finais, portanto não são objetos desta 

pesquisa. 

 

Figura 1- Modelo de Prestação de Serviço 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Para o estudo de caso deste trabalho aplicado, foram selecionadas seis empresas 

prestadoras de serviço, sendo três cuja relação de equipamentos efetivamente retirados da casa 

dos clientes finais sobre a quantidade de solicitações geradas tinham os maiores resultados, aqui 

denominadas caso A1, caso A2 e caso A3, e outras três cujo índice de retiradas pontuam entre 

os mais baixos, caso B1, caso B2 e caso B3. Dessa forma, tem-se casos com resultados opostos 

(polares), permitindo-se a identificação de padrões de similaridades e diferenças entre os 

grupos, conforme recomendado por Eisenhardt (1989). 

 

Caso A1: Empresa com mais de 20 anos, localizada em Barras, no Piauí, atua 

executando retirada de equipamentos há apenas um ano e cinco meses. O sucesso de retiradas 

entre outubro de 2017 e março de 2018 foi de 91%, o maior entre as empresas prestadoras de 
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serviço que tiveram pelo menos 60 serviços de retiradas direcionados pela empresa contratante 

neste período. Foi entrevistado o proprietário, que juntamente com seu irmão e sócio, administra 

a empresa e é responsável pelo controle dos serviços prestados. O entrevistado atua na empresa 

há 14 anos e declara que os serviços de retirada de equipamentos correspondem a 

aproximadamente 30% do faturamento. 

 

Caso A2: Empresa maranhense, localizada na cidade de Cururupu, está ativa há seis 

anos, atuando com retiradas há dois anos. No período de análise obteve um resultado de sucesso 

de retiradas de 90%, sendo que estes serviços correspondem a 30% do faturamento da empresa. 

Foi entrevistado o proprietário da empresa, que atua nela desde sua fundação e tem entre suas 

responsabilidades a gestão de serviços. 

 

Caso A3: Empresa localizada em Wenceslau Braz, no Paraná, fundada há nove anos 

pelo entrevistado nesta pesquisa. O entrevistado é sócio-diretor na empresa e embora tenha 

pessoas que administram a rota de serviços, ele se envolve diretamente na gestão e controle. Já 

trabalha com retirada de equipamentos há sete anos, tendo iniciado essa atividade com outra 

empresa contratante da área de TV por assinatura via satélite. O faturamento da empresa tem 

retiradas representando mais de 20% do montante e seu sucesso em retirada de equipamentos 

no período de análise foi de 87%. 

 

Caso B1: Empresa localizada na cidade de Pojuca, na Bahia, aberta há 10 anos, porém 

com apenas 2,5 anos de experiência na realização de serviços de retirada de equipamentos, 

obtendo um sucesso de retirada de 32%. O proprietário da empresa é o gestor de serviços, tendo 

sido entrevistado para esta pesquisa. Segundo ele, os serviços de retiradas representam 

aproximadamente 10% de seu faturamento total. 

 

Caso B2: Empresa localizada no Pará, na cidade de Marituba, em operação há quase 10 

anos, tendo experiência prévia na retirada de equipamentos com duas operações de TV por 

assinatura via satélite já há sete anos. O entrevistado é sócio proprietário da empresa e diz ser 

responsável por tudo dentro da empresa, incluindo a administração de serviços. Com um índice 

de sucesso de retiradas de equipamentos de 24%, estes serviços correspondem a 15% de seu 

faturamento. 
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Caso B3: Empresa do Mato Grosso, localizada em Primavera do Leste, foi fundada há 

8 anos, tendo atuação em retirada de equipamentos há 6 anos. Iniciou este tipo de atividade 

prestando serviço para uma empresa de TV por assinatura, passando a atuar posteriormente 

também com outra empresa da área, até que iniciou suas atividades com a empresa contratante 

há um ano e meio. O entrevistado, que é proprietário-gerente da empresa, tem pessoas que 

coordenam os serviços de campo, porém também atua neste controle. Os serviços de retiradas 

de equipamentos representam menos de 10% do faturamento e seu sucesso foi de 18% no 

período de análise.  

 

Tabela 2 - Resumo dos casos estudados 

 

Caso Localização Tempo 

de 

operação 

Tempo 

experiência com 

serviços de 

retirada 

Participação de 

retiradas no 

faturamento 

Sucesso de 

Retiradas 

(out 2017 a 

mar 2018) 

A1 Barras – PI 

 

20 anos 1 ano e 5 meses 30% 91% 

A2 Curupuru – MA 

 

6 anos 3 anos 30% 90% 

A3 Wenceslau Braz – PR 

 

9 anos 7 anos 30% 87% 

B1 Pojuca – BA 

 

10 anos 2 anos e 6 meses 10% 32% 

B2 Marituba – PA 

 

10 anos 7 anos 15% 24% 

B3 Primavera do Leste – 

MT 

8 anos 6 anos 10% 18% 

Fonte: elaborado pelo autor 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Uma vez apresentados os casos estudados, passa-se neste capítulo a uma análise das 

respostas dadas às perguntas dos questionários, de modo a identificar as similaridades e 

divergências entre os diferentes casos para cada uma das barreiras apresentadas por Ravi e 

Shankar (2005). 

 

Todos os gestores entrevistados afirmam que localizar o cliente final é uma significativa 

barreira para se realizar a retirada dos equipamentos, sendo um item comum tanto para as 

empresas com baixo índice de sucesso de retiradas como para as que alcançam índices altos 

neste quesito. O gestor do caso A3 afirma que muitas vezes se perde bastante tempo na viagem, 

já que é necessário deslocamento superior a 100 quilômetros, e o cliente final não é encontrado, 

o que gera custo para a empresa. Para o gestor do caso B3, este insucesso nas visitas resulta em 

prejuízo, já que afirma ter que tirar dinheiro da comissão recebida por vendas para compensar 

o custo gerado nestas visitas improdutivas. 

 

No resumo dos casos estudados (tabela 4), observa-se que para as empresas prestadoras 

de serviço com desempenho alto, os serviços de retirada representam aproximadamente 30% 

do faturamento total destas empresas. Já no caso das empresas com desempenho baixo, a 

participação dos serviços de retirada está entre 10 e 15%. Embora não seja possível estabelecer 

relação causal entre estas variáveis, dentre os casos estudados, observa-se que as empresas cuja 

representatividade de faturamento de retirada é maior, é verificado um melhor desempenho na 

execução deste tipo de serviço. 

 

Falta de informação eficiente e sistemas tecnológicos: 

 

No que se refere ao sistema utilizado pelas empresas para o gerenciamento dos serviços 

de retirada de equipamento, observa-se uma diferença entre os casos com índice alto em relação 

aos outros. A contratante fornece acesso a um sistema via internet para controle dos serviços, 

que é utilizado pelos casos que têm resultado alto. Os demais afirmam fazer uso de planilhas 

em Excel ou controle através de ordens de serviço de retiradas impressas, que são mantidas em 

pastas.  
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Os gestores dos seis casos alegam utilizar todos os dados fornecidos pela empresa 

contratante nas ordens de serviços, porém apenas as com sucesso alto demonstraram utilizar 

estas informações para o seu planejamento de curto prazo, ao contrário dos outros casos que 

tem seu foco nos serviços do dia a dia, sem um trabalho com foco nos serviços futuros e sua 

capacidade de atender à demanda. 

 

Para todos os gestores com sucesso alto há informações faltantes no sistema para 

aumentar o sucesso de retiradas, como ponto de referência e endereço atualizado. Segundo o 

gestor do caso A2, “em cidades pequenas as pessoas são conhecidas pelo apelido e não pelo 

nome”, sugerindo que o nome pelo qual o cliente final é conhecido fosse um campo adicional 

da ordem de serviço. Excetuando-se o caso B3, que também sugere a informação do endereço 

atualizado, os demais casos com baixo índice acreditam que as informações estejam completas. 

 

Problemas com a qualidade do produto: 

 

Na visão dos gestores dos casos com desempenho alto, os equipamentos estão em bom 

estado ao serem retirados. “A maioria está seminovo, só colocar numa caixinha, embalar 

novamente e dá para reutilizar”, declarou o gestor do caso A1. Já a visão dos gestores dos casos 

com baixo desempenho é divergente, com alegação de que os equipamentos não estão em 

condições de uso. De acordo com o gestor do caso B2, “80% está ‘detonado’. Vem quebrado 

ou com algum problema. Nunca vem bacana, para reusar”, ele acrescenta ainda que após 

receber os equipamentos em seu estabelecimento, estes devem ser retirados logo pelo 

distribuidor, sob risco de danificar ainda mais. Considerando-se que não há diferença observada 

entre os clientes finais das empresas com resultados altos e baixos, as condições dos 

equipamentos retirados devem ser similares, de modo que a diferença alegada na qualidade do 

produto pode ser decorrente do processo de transporte e/ou armazenamento. Empresas com 

baixo resultado podem não ter o mesmo tipo de cuidado com os equipamentos que têm as 

empresas com resultados altos, hipótese a ser testada em pesquisas futuras. 

 

Políticas da empresa: 

 

Há o entendimento de que o nível de importância dado aos serviços de retiradas de 

equipamentos deve ser o mesmo dado aos demais serviços executados pelas empresas. Os 

gestores das empresas com desempenho alto acreditam que é uma obrigação a realização destes 
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serviços. O gestor do caso A2 declara que tem o compromisso e deve honrá-lo, embora prefira 

outros tipos de serviço. Já os gestores dos casos com baixo desempenho têm uma visão mais 

utilitária do serviço, como um meio de abastecer as empresas para execução de futuras 

instalações utilizando estes equipamentos retirados. Como destacado pelo gestor do caso B2, 

“é questão de auto abastecimento, a maioria das empresas está cortando custos e a retirada de 

equipamentos é muito importante para elas”, o gestor do caso B3 ainda ressalta que “sem a 

retirada, nem se consegue trabalhar, pois o equipamento é visto como estoque, devido ao reuso 

(dos equipamentos retirados)”. 

 

A opinião unânime dos gestores entrevistados é de que seja necessário rever a 

remuneração para os serviços de retiradas para que estes ganhem maior relevância em relação 

aos demais serviços. “O valor do equipamento é caro, então a remuneração deveria ser mais 

alta”, pondera o gestor do caso B3. Como apontado pelos gestores das empresas com baixo 

resultado, são os equipamentos retirados que retroalimentam a cadeia logística através do reuso 

para instalações de novos clientes. 

 

Resistência à mudança para atividades relacionadas à LR: 

 

Com exceção do caso A1, no qual as equipes de campo que realizam retiradas possuem 

salário fixo, independentemente do tipo de serviço executado, as equipes dos demais casos 

demonstram muita resistência para realizar retiradas de equipamentos, devido à sua menor 

remuneração. O gestor do caso B3 esclarece que as equipes “pegam o serviço, mas fazem em 

último plano”, isto é, quando já executaram todos os demais serviços disponíveis. 

 

Para quebrar esta barreira, os gestores alegam atuar “na base da conversa, explicando a 

importância do serviço”. Para o gestor do caso B3 “é necessário trabalhar no consciente deles 

(das equipes de retiradas) para saber que a gente também é cobrado (pela execução das 

retiradas)”. 

 

Falta de métricas de desempenho adequadas: 

 

Há preocupação com o prazo de atendimento por parte dos gestores dos casos com 

desempenho alto, que alegam controlar diariamente como está o desempenho dos serviços de 

retirada. Além disso, o gestor do caso A1 informa que “sempre no final do mês, próximo de 
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fechar”, monta uma força tarefa para executar todos os serviços. Com relação aos casos de 

desempenho baixo, apenas o gestor do caso B2 diz acompanhar indicador de sucesso de 

retirada. O gestor do caso B3, no entanto, declara: “hoje não tem parâmetro, não tem uma meta 

passada para nós", razão pela qual não faz acompanhamento dos resultados. 

 

Os diferentes casos têm políticas diversas em relação a incentivos dados às equipes de 

retirada. Casos A3 e B2 pagam bônus por superação de metas internas de volume de retiradas. 

Casos A1, A2 e B1 dizem o incentivo é o próprio valor recebido por retirada, isto é, realizando-

se um número maior de serviços a equipe de retirada naturalmente ganha mais. Já o gestor do 

caso B3 queixa-se que é necessário “melhorar remuneração, rever a operação que é hoje 

impagável ... preço de combustível, funcionário”, o que inviabiliza pagamento de incentivos 

aos funcionários. 

 

Ao serem questionados sobre que tipo de informação adicional a empresa contratante 

poderia fornecer em termos de dados ou indicadores de desempenho, todos os gestores das 

empresas prestadoras com desempenho alto declararam ter todos os dados necessários para gerir 

os seus resultados. Por outro lado, as empresas prestadoras com desempenho baixo alegam 

receber pouca informação sobre retirada, não sendo suficiente para sua gestão. 

 

Falta de treinamento relacionado à LR: 

 

Todos os entrevistados informam que suas equipes passaram devidamente por 

treinamentos formais aplicados pela própria empresa contratante, antes de iniciar a operação de 

retirada de equipamentos eletrônicos da casa de clientes. O gestor do caso A2 ressalta que 

sempre recebe boletins informativos com novidades, mantendo-se inteirado de todos os 

processos de atendimento em campo. 

 

Restrições financeiras: 

 

O investimento necessário para a realização dos serviços de retirada foi o mesmo para 

todos os entrevistados, consistindo de veículos (carros ou motos) e espaço para armazenagem 

dos equipamentos retirados. O gestor do caso A1 informa que teve que disponibilizar um 

cômodo de sua casa para conseguir armazenar os equipamentos. Apenas o gestor do caso B3 
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diz que precisaria ter feito mais investimento, com a contratação de mais equipes de retirada. 

Demais gestores acreditam que todos os investimentos necessários já foram feitos. 

 

Falta de comprometimento da alta administração: 

 

Todos os gestores de serviços entrevistados também são proprietários das empresas 

prestadoras. Os gestores dos casos com desempenho alto entendem ser importante a 

disponibilização dos meios - carro, ferramental - para que os serviços sejam executados. Para 

os gestores dos casos com desempenho baixo, a cobrança constante é fundamental. “A gente tá 

sempre em cima, verificando, cobrando sucesso da retirada”, diz o gestor do caso B2; “estou 

cobrando porque estão me cobrando, basicamente com cobrança pessoal mesmo”, enfatiza o 

gestor do caso B3. 

 

Falta de consciência sobre LR: 

 

O alto custo dos equipamentos eletrônicos e a oportunidade de reutilizá-los para a 

instalação de novos clientes é apontado por todos os entrevistados como o principal benefício 

para a empresa contratante na realização de retirada. O gestor do caso B2 também entende ter 

benefício com os serviços de retirada, pois compõe parte de seu faturamento. Em nenhum 

momento os entrevistados citaram benefícios do ponto de vista ambiental, tendo o foco 

direcionado apenas aos aspectos econômicos da retirada dos equipamentos. 

 

Falta de planejamento estratégico: 

 

Há o entendimento comum dos gestores de serviço entrevistados que haverá aumento 

do volume de serviços para retirada dos equipamentos eletrônicos por parte da empresa 

contratante, porém nenhum dos casos apresenta ações para atender esta demanda crescente. O 

gestor do caso B3 destaca ainda que aguarda algum tipo de mudança em relação aos valores 

pagos para poder agir. 

 

Relutância do apoio de revendedores, distribuidores e varejistas:  

 

Apenas o gestor do caso B1 diz receber apoio de seu distribuidor, através de mensagens 

de incentivo. Demais gestores declaram receber apenas cobrança por parte de seus 
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distribuidores. “Ele não ajuda em nada, só manda mensagem para zerar as pendências”, 

desabafa o gestor do caso A2. Na opinião de todos, uma forma dos distribuidores apoiarem 

seria a coleta mais célere dos equipamentos já retirados da casa dos clientes, pois ocupam 

espação no depósito dos prestadores de serviço 

 

A seguir é apresentado um quadro comparativo identificando as similaridades e 

diferenças entre as empresas com desempenho alto e baixo na retirada de equipamentos 

eletrônicos em comodato na casa de clientes, de maneira a permitir identificar como as barreiras 

da logística reversa interferem no sucesso da coleta destes equipamentos. 

 

Quadro 3 - Similaridades e diferenças por barreira 
 

Barreira Similaridades Diferenças 

Desempenho Alto Desempenho Baixo 

Dificuldade em 

localizar o cliente final 

 

Clientes não são 

localizados, seja por 

dados cadastrais 

incorretos ou por 

ausência dos clientes. 

*** *** 

Falta de informação 

eficiente e sistemas 

tecnológicos 

 

Uso de todos os dados 

fornecidos pela 

empresa contratante. 

Necessidade de dados 

adicionais a serem 

fornecidos pela 

empresa contratante. 

Uso de sistema de 

controle fornecido pela 

empresa contratante. 

Uso dos dados com 

visão de curto prazo. 

 

Uso de planilha em 

Excel ou ordens de 

serviço impressas. 

Uso dos dados para os 

serviços do dia. 

Problemas com a 

qualidade do produto 

 

*** Equipamentos em boa 

qualidade no momento 

da retirada e ao 

chegarem nas 

empresas. 

Equipamentos em má 

condição já no 

momento da retirada. 

Políticas da empresa 

 

Mesmo nível de 

importância para 

retirada como é para 

outros serviços. 

Necessidade de se 

rever remuneração 

pelo serviço de 

retirada. 

Execução de retirada é 

uma obrigação que 

deve ser cumprida. 

Execução de retirada é 

importante para 

reabastecimento com o 

reuso dos 

equipamentos. 

Resistência à mudança 

para atividades 

relacionadas à 

logística reversa 

Resistência das 

equipes de retirada, 

que preferem outros 

serviços. 

*** *** 
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 Necessidade de 

trabalhar entendimento 

das equipes sobre a 

importância da 

retirada. 

Falta de métricas de 

desempenho 

adequadas 

 

*** Acompanhamento do 

prazo de retirada de 

equipamentos. 

Sem necessidade de 

informações adicionais 

para controle. 

Falta de 

acompanhamento de 

indicadores de 

desempenho. 

Necessidade de 

informações adicionais 

para controle. 

Falta de treinamento 

relacionado à logística 

reversa 

Todas as equipes de 

retirada treinadas pela 

empresa contratante. 

*** *** 

Restrições financeiras 

 

Investimentos 

necessários feitos em 

veículos e espaço para 

armazenagem. 

*** *** 

Falta de 

comprometimento da 

alta administração 

 

Os próprios 

proprietários das 

empresas são gestores 

dos serviços. 

Disponibilização dos 

meios para a execução 

dos serviços. 

Cobrança da 

realização dos 

serviços. 

Falta de consciência 

sobre logística reversa 

 

Consciência sobre a 

importância de reuso 

dos equipamentos 

devido seu alto custo. 

*** *** 

Falta de planejamento 

estratégico 

 

Expectativa de 

aumento da demanda. 

Falta de planejamento 

de médio e longo 

prazo. 

*** *** 

Relutância do apoio de 

revendedores, 

distribuidores e 

varejista 

 

Cobrança ao invés de 

apoio por parte dos 

distribuidores. 

*** *** 

Fonte: elaborado pelo autor 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Através desta pesquisa, foi possível identificar que nem todas as barreiras para a LR 

elencadas por Ravi e Shankar (2005) são aplicáveis para a retirada de equipamentos eletrônicos 

em comodato na casa de clientes finais, dentro do contexto dos casos analisados. Uma 

importante barreira apontada pelos pesquisadores é a falta de treinamento relacionado à LR. 

Observa-se nas entrevistas que todas as equipes de retirada dos casos foram treinadas pela 

empresa contratante, não tendo sido identificadas carências neste aspecto. Da mesma maneira 

não foram observadas restrições financeiras para os investimentos necessários para a realização 

deste tipo de serviço. Todos os gestores demonstraram ter consciência sobre a importância da 

LR e o impacto positivo da retirada dos equipamentos eletrônicos. 

 

Outras barreiras, no entanto, se mostraram presentes para todos os casos, não sendo um 

diferencial entre as empresas que apresentam desempenho alto ou baixo no sucesso de retiradas 

de equipamentos eletrônicos. A resistência à mudança para atividades relacionadas à LR é uma 

realidade para todos os casos. As equipes de retirada têm resistência para esse tipo de serviço, 

devido menor remuneração quando comparado a outros tipos de serviço. Também se observa 

falta de planejamento estratégico por parte dos gestores, que embora tenham expectativa de 

aumento da demanda, não têm planos para responder ao aumento do volume de serviços. Da 

mesma forma, entendem que não há apoio de seus distribuidores, que atuam apenas na cobrança 

da execução dos serviços, mas sem o devido suporte para melhoria dos resultados. As políticas 

da empresa no que se refere à remuneração são uma barreira importante apontada pelos 

entrevistados, tendo sido citada diversas vezes ao longo das entrevistas. 

 

Foi identificado que algumas barreiras mostram diferenças na atuação dos casos com 

desempenho alto em relação às empresas com desempenho baixo. Sobre a barreira de falta de 

informação eficiente e sistemas tecnológicos, embora todos os entrevistados entendam que há 

necessidade de dados adicionais por parte da empresa contratante para aumentar o desempenho 

de retirada, apenas os casos com desempenho alto utilizam o sistema de controle fornecido pela 

empresa. Assim, a falta de informação é um ponto comum, porém os sistemas tecnológicos 

estão disponíveis, mas não são utilizados pelas empresas com desempenho baixo. 

  

Há falta de métricas de desempenho adequadas para as empresas que têm desempenho 

baixo, ao contrário das empresas com desempenho alto que possuem indicadores para 
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acompanhar seus resultados e não sentem a necessidade de informações adicionais para seus 

controles.  

 

 A postura em relação a problemas com a qualidade do produto diverge entre os grupos 

de caso, sendo que os com desempenho alto informam que os equipamentos eletrônicos 

retiradas estão em bom estado, podendo ser reutilizados, enquanto que os casos com 

desempenho baixo alegam que os equipamentos estão em condições inadequadas para reuso. 

Observa-se uma oportunidade para entender as razões destas diferenças e avaliar os processos 

de retiradas destas empresas. 

  

Todos os entrevistados, além de gestores de serviços, são proprietários das empresas, 

tendo assim ação direta sobre os resultados. Sua atuação, no entanto, é diferente entre os casos 

com desempenho alto, que buscam disponibilizar os meios para a realização dos serviços, como 

veículos e ferramentas, e os casos com desempenho baixo, que atuam na base da cobrança para 

a realização dos serviços. 

 

Uma barreira que emergiu das entrevistas, não estando entre as apresentadas por Ravi e 

Shankar (2005), é a dificuldade em se localizar o cliente final, barreira válida para todos os 

casos. Isto ocorre em situações que os dados de endereço e telefone estão incorretos, bem como 

nas situações em que mesmo os dados estando corretos, não se localiza o cliente em sua 

residência. Dadas as diferenças de resultados entre os dois grupos de empresas analisadas, o 

tamanho do impacto observado nas empresas com resultado alto deste item não se mostra tão 

substancial. 

 

Finalmente, como hipótese, as barreiras podem convergir para uma fundamental, para 

uma causa-raiz da qual todas as outras se manifestam. Um estudo mais aprofundado para 

analisar esta hipótese é recomendado, na busca de quais elementos podem atuar como 

motivacionais para que as dificuldades apresentadas sejam superadas. 

 

Como resultado deste trabalho aplicado, foram cumpridos o objetivo geral e os objetivos 

específicos estabelecidos, com um entendimento de quais barreiras afetam os resultados de 

retiradas de equipamentos eletrônicos em comodato na casa de clientes no Brasil e quais as 

diferenças entre as empresas com desempenho alto daquelas com baixo desempenho, tendo o 
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resultado da pesquisa aplicação prática gerencial. Da mesma forma, o estudo contribui com um 

pequeno avanço da teoria, haja vista a lacuna existente de pesquisas sobre o tema analisado. 

 

6.1. Limitações do Estudo 

 

Este trabalho aplicado apresenta algumas limitações que devem ser levadas em 

consideração com relação a eventual generalização dos resultados. 

 

Primeiramente, o pesquisador é gestor na empresa contratante e, embora tenha 

procurado adotar postura neutra durante as entrevistas, este fato pode ter interferido nas 

respostas dadas pelos gestores de serviço entrevistados. Para minimizar este efeito, no início de 

cada entrevista foi esclarecido se tratar de um trabalho acadêmico, sem nenhum vínculo com a 

empresa contratante, e que todos os dados dos entrevistados seriam mantidos de modo 

confidencial de forma que as empresas não pudessem ser identificadas. Também foi informado 

aos entrevistados que poderiam se recusar a responder qualquer uma das questões apresentadas, 

bem como interromper a entrevista a qualquer momento, fatos que não ocorreram durante a 

execução da pesquisa. 

 

Também deve-se considerar que a seleção dos casos não ponderou aspectos geográficos, 

que podem apresentar barreiras específicas para a logística reversa. Para a realização de 

pesquisa com esta variável, seria necessário um número substancialmente maior de amostra, 

haja vista a diversidade geográfica do Brasil. As barreiras analisadas, no entanto, são aplicáveis 

independentemente da localização do prestador de serviço. 

 

6.2. Sugestões para Estudos Futuros 

 

Sugere-se um estudo exploratório envolvendo o cliente final na análise, com vistas a 

identificar suas motivações e, ou barreiras criadas para a entrega dos equipamentos eletrônicos 

às empresas prestadoras de serviço. 

 

Realizar uma pesquisa ampla considerando diferenças geográficas, dadas as diferentes 

características logísticas e culturais do Brasil, pode fazer emergir barreiras não identificadas 

nem por Ravi e Shankar (2005) nem pelo presente estudo. 
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Recomenda-se também um estudo quantitativo, com inquérito aplicado a uma amostra 

significativa de empresas prestadoras de serviço que realizam retirada de equipamentos 

eletrônicos, para validação das barreiras identificadas neste trabalho aplicado, assim como a 

análise da importância de cada uma delas. 

 

Por fim, é sugerido uma pesquisa com vistas a aprofundar o entendimento das causas-

raiz que podem atuar como motivadoras para o modo como as empresas gerenciam as barreiras 

encontradas e atuam de maneira a superar as dificuldades, melhorando assim o resultado de 

retirada de equipamentos eletrônicos em comodato da casa de clientes no Brasil. 
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8. APÊNDICES 

 

8.1. Questionário de Entrevista 

 

Questões Prévias 

 

Data:                                        Local: 

Empresa: 

Nome do entrevistado:  

Cargo na empresa: 

Principais responsabilidades: 

Quanto tempo trabalha na empresa (anos): 

Quanto tempo trabalha com Retiradas de Equipamentos (anos): 

Quanto as Retiradas de Equipamentos representam do faturamento da empresa: 

(   ) até 10%    (   ) 10 a 30%   (   ) 30 a 50%    (   ) mais de 50% 

  

 

Barreira Questões 

 

Pergunta aberta 

para levantar 

fatores não 

mapeados 

 

Q1. Na sua opinião, quais são as principais dificuldades para o sucesso da 

Retirada de Equipamentos na casa dos clientes? 

Falta de 

informação 

eficiente e 

sistemas 

tecnológicos 

 

Q2. Quais sistemas você utiliza para gerenciar os serviços de Retiradas de 

Equipamentos? 

 

Q3. Quais informações este(s) sistema(s) fornece(m) para que você possa 

administrar os serviços de Retiradas de Equipamentos? 

 

Q4. Como você utiliza estas informações para seu planejamento na execução 

dos serviços de Retiradas de Equipamentos? 

 

Q5. Quais as informações que faltam para que você tenha mais sucesso na 

Retirada de Equipamentos na casa dos clientes? 

 

  

Problemas com a 

qualidade do 

produto 

 

Q6. Na sua visão, como normalmente está a qualidade dos equipamentos 

quando você os retira da casa dos clientes? 

 

Q7. E como geralmente está a qualidade dos equipamentos quando você os 

recebe na empresa? 

 

Q8. Como os problemas de qualidade dos equipamentos interferem no sucesso 

das retiradas? 

 

Q9. Na sua opinião, o que deveria ser feito para reduzir a quantidade de 

equipamentos defeituosos ou danificados neste processo de retirada de 

equipamentos? 

 

Políticas da 

empresa 

Q10. De acordo com sua visão, quão importante é o serviço de Retirada de 

Equipamentos em relação aos outros serviços que vocês executam? 
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Q11. O que você acha que precisaria ser feito para que o serviço de retiradas 

ganhasse maior importância? 

 

Resistência à 

mudança para 

atividades 

relacionadas à 

logística reversa 

 

Q12. Como a equipe de campo reage ao saber que terá um roteiro de Retirada 

de Equipamento ao invés de outros serviços? 

 

No caso de haver resistência: 

Q13. O que você faz para superar esta resistência? 

Falta de métricas 

de desempenho 

adequadas 

 

Q14. Como você mede o desempenho das Retiradas de Equipamentos? 

 

No caso de haver métricas: 

Q15. Que tipo de incentivo é dado aos funcionários com base nos indicadores 

de desempenho? 

 

Q16. O que falta ser fornecido pela contratante em termos de dados ou 

indicadores de desempenho? 

 

Falta de 

treinamento 

relacionado à 

logística reversa 

 

Q17. Como os funcionários foram instruídos sobre os procedimentos para a 

realização das Retiradas de Equipamentos? 

Restrições 

financeiras 

 

Q18. Que tipo de investimento foi feito para implantar a realização de Retirada 

de Equipamentos? 

 

Q19. Que tipo de investimento deveria ser feito, mas não foi? 

 

Falta de 

comprometimento 

da alta 

administração 

 

Q20. Como o proprietário da empresa atua para o sucesso das Retiradas de 

Equipamentos? 

 

Q21. Como ele poderia contribuir para melhorar o sucesso das Retiradas de 

Equipamentos?  

 

Falta de 

consciência sobre 

logística reversa 

 

Q22. Quais benefícios você vê em realizar Retiradas de Equipamentos? 

 

Falta de 

planejamento 

estratégico 

 

Q23. Qual seu planejamento em relação a Retiradas de Equipamentos para o 

futuro? 

 

Relutância do 

apoio de 

revendedores, 

distribuidores e 

varejista 

 

Q24. Como seu Distribuidor atua para o sucesso das Retiradas de 

Equipamentos? 

 

Q25. Como ele poderia contribuir para melhorar o sucesso das Retiradas de 

Equipamentos? 

 

Questão de 

fechamento 

Q26. O que você gostaria de acrescentar sobre as dificuldades ou oportunidades 

para o sucesso na Retirada de Equipamentos? 

 

 


