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INTRODUÇÃO

Quando um e-commerce é planejado e inaugurado, 

uma palavra está na cabeça de todos os profissionais 

responsáveis por ele: logística. É com uma boa logística 

que a empresa consegue atender bem seus clientes, 

causar uma boa primeira impressão e ganhar vantagens 

sobre a concorrência ao mesmo tempo que economiza 

recursos e tem processos mais otimizados.

Mas e se nós disséssemos que esse planejamento nem 

sempre precisa ou pode acabar com o produto nas mãos 

do cliente?

Neste e-book, preparamos um guia completo sobre 

logística reversa. 

Nele, você aprende o que é esse conceito, quais são 

as vantagens de adotar esse tipo de planejamento para 

a sua loja virtual e como fazer isso — principalmente 

do ponto de vista de organização tecnológica.

É desse tipo de diferencial que a sua empresa precisa? 

Então, vamos começar. Uma boa leitura para você!

http://formasdepagamento.com/
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O QUE É LOGÍSTICA REVERSA?

Se você se lembra de umas duas décadas para trás, 

quando as garrafas PET ainda não eram um padrão tão 

estabelecido no mercado, deve se lembrar de uma rotina 

comum na vida do brasileiro: levar os cascos (garrafas 

de vidro vazias) de refrigerante ou cerveja para trocar e 

ganhar um desconto em garrafas cheias.

A ideia era que a empresa envasadora não precisava 

de mais vidro, nem de produzir novas garrafas, já que 

poderia recomprar as que estão em bom estado dos 

próprios consumidores.

Esse processo é chamado de logística reversa. É quando a 

empresa fabricante, distribuidora ou varejista recolhe 

ou recebe um produto ou embalagem após a sua venda 

e o seu consumo.

http://formasdepagamento.com/


7

O QUE É LOGÍSTICA REVERSA?

Em termos gerais, a implementação desse processo 

inverso de distribuição pode ter motivações variadas:

 » economia no reaproveitamento de materiais  

que já não têm mais utilidade para o consumidor;

 » reciclagem para uso em outras áreas da própria 

indústria, de forma a economizar recursos;

 » questões ambientais relacionadas a materiais 

potencialmente poluentes;

 » reutilização de embalagens pelo varejo  

sem pesar tanto no orçamento, voltado para  

o fornecimento.

Se você reparar, nos últimos anos houve 

um ressurgimento desse tipo de estratégia. Um deles é 

a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma 

lei de 2010 que determina responsabilidades na coleta 

de alguns itens obrigatórios:

 » agrotóxicos;

 » pilhas e baterias;

 » pneus;

 » óleos lubrificantes;

 » lâmpadas fluorescentes;

 » produtos e componentes eletrônicos.

http://formasdepagamento.com/
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O QUE É LOGÍSTICA REVERSA?

O que o mercado percebeu ao se adaptar 

a essas obrigações foi que muitas práticas 

da logística reversa trazem benefícios 

importantes para qualquer setor que 

participe dessa cadeia — do fabricante 

ao varejista.

Mas o que isso tem a ver com o 

e-commerce? É que, mesmo que o modelo 

em si seja algo antigo para a indústria, 

ele ganhou contornos de diferencial 

de negócio exatamente quando as lojas 

virtuais entraram em cena.

http://formasdepagamento.com/
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O QUE É LOGÍSTICA REVERSA?

 » prazo legal de 7 dias para a devolução;

 » produto com defeito de fabricação dentro  

da garantia;

 » produto com danos provocados pelo transporte;

 » outras questões e avarias envolvendo o produto  

ou sua embalagem.

Essas necessidades tornaram a logística reversa 

um assunto prioritário no e-commerce — um que define 

lucratividade, eficiência e satisfação do cliente.

A LOGÍSTICA REVERSA NO E-COMMERCE

Muitos dos itens acima, como falamos, podem contribuir 

para que sua loja virtual se torne uma referência — 

citaremos mais dessas vantagens no próximo tópico. 

Mas falta falar de um lado da logística reversa que é 

fundamental para esse tipo de negócio.

Como o consumidor está amparado pelo seu código, 

empresas no setor precisam ter uma estrutura preparada 

para o devolvimento de produtos. Podem ser questões 

obrigatórias ou apenas uma questão de bom atendimento:

http://formasdepagamento.com/
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O QUE É LOGÍSTICA REVERSA?

Você já levou isso em conta? Já 

perdeu vendas futuras ou possíveis 

clientes fidelizados por se atrapalhar 

na logística reversa? Pode 

se tranquilizar que não é apenas você, 

esse descuido é comum na área.

Mas é exatamente por isso que a 

logística reversa se torna uma 

oportunidade. E é sobre isso que 

falaremos nos próximos tópicos.

http://formasdepagamento.com/
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QUAIS SÃO AS VANTAGENS DA LOGÍSTICA REVERSA?

Para fazer essa lista de um jeito relevante para o seu negócio, 

vamos apontar alguns benefícios gerais da logística 

reversa, claro, mas queremos focar principalmente no que 

isso significa para um e-commerce. Ou seja, quais são 

as características desse processo que fazem uma loja virtual 

crescer, conquistar e se consolidar. Confira!

ECONOMIA NO FORNECIMENTO  
E PROCESSOS

Então, podemos começar por um motivo mais geral 

do mercado das vantagens de ter um fluxo reverso para 

a logística de uma empresa, seja qual for sua posição 

em uma cadeia produtiva.

Quando isso é feito para o caso, principalmente, 

de embalagens e materiais recicláveis, estes podem 

ser reintroduzidos na cadeia para reduzir os custos 

com fornecimento — e, de quebra, agilizar a produção 

e distribuição.

IMAGEM POSITIVA PARA A EMPRESA

Investir em logística reversa traz vários benefícios indiretos 

e não-materiais, principalmente na percepção da sua marca 

entre o público. Essa aura positiva pode vir de várias fontes:

 » se o processo for utilizado para a coleta e reutilização 

de embalagens, produtos e matéria-prima, traz uma 

importância ecológica para a empresa, demonstrando 

preocupação ambiental e social;

 » se o processo é utilizado para trocas e devoluções,  

a empresa ganha pontos por transparecer segurança, 

confiança e garantia de que o cliente terá o produto  

do jeito que comprou.

Seja como for, a logística reversa se transforma em um canal 

aberto e direto de comunicação entre cliente e loja. A sua 

força está na imagem de uma empresa que recepciona bem 

e faz de tudo para agradar seu público. Em um setor tão 

competitivo como o e-commerce, esse é um grande diferencial.

http://formasdepagamento.com/
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QUAIS SÃO AS VANTAGENS DA LOGÍSTICA REVERSA?

AGILIDADE EM 
DEVOLUÇÕES E TROCAS

Não há como fugir: uma loja virtual 

que quer ter sucesso de vendas vai 

ter que lidar com devoluções e trocas 

diariamente quando o volume de vendas 

for significativo.

Estruturar sua logística reversa facilita 

esse processo, oferecendo uma agilidade 

que beneficie tanto o cliente quanto a 

empresa. Devoluções rápidas dão mais 

dinâmica ao e-commerce, dão resoluções 

mais simples para problemas e permitem 

uma automação maior do departamento 

com a inclusão de tecnologia 

nesse gerenciamento.

http://formasdepagamento.com/
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QUAIS SÃO AS VANTAGENS DA LOGÍSTICA REVERSA?

ECONOMIA NO FRETE

A logística reversa pode até diminuir o 

frete! Primeiramente, se pensarmos por 

esse lado, a agilidade do processo permite 

usar modelos mais baratos de frete sem 

que o cliente precise esperar 30, 40 dias 

para receber um produto em uma troca, 

por exemplo.

Mais do que isso, se o processo todo 

for realmente bem estruturado, essa 

modalidade pode ser incluída com 

inteligência no contrato de distribuidoras 

privadas, fazendo o volume do frete 

aumentar e, com isso, conseguir melhores 

preços e condições de pagamento.

http://formasdepagamento.com/
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QUAIS SÃO AS VANTAGENS DA LOGÍSTICA REVERSA?

SUPERAÇÃO DE EXPECTATIVAS 
DO CLIENTE

Acabamos de falar sobre o cliente ficar esperando 

até mais de um mês em uma troca para receber 

de volta o seu produto. Essa é uma realidade 

do mercado: os consumidores já esperam esse tipo 

de atendimento moroso.

Imagine, então, que as duas partes resolvam o problema 

em uma semana. Você ganha imediatamente a confiança 

do cliente e gera uma imagem muito positiva por 

superar uma expectativa tão negativa.

O sucesso de um e-commerce está sempre ligado a esses 

diferenciais, o algo a mais que você pode oferecer para 

seus clientes. Com uma logística bem planejada, esse tipo 

de vantagem vem naturalmente. 

MAIOR CONTROLE SOBRE A 
SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Todo gestor de TI conhece na própria rotina uma verdade 

constante sobre o setor: quanto mais estruturado e 

apoiado em tecnologia for um processo, mais dados 

relevantes podem ser colhidos dele; quanto mais desses 

dados você usa em sua gestão, mais fácil fica extrair 

informações para novas estratégias de negócio.

No caso da logística reversa, ter um controle maior 
sobre prazos, processos e resultados nas trocas e 
devoluções permite que você acompanhe melhor a 

satisfação do cliente — pontos fortes e fracos dessa 

interação e como eles influenciam a imagem da loja. 

Com esses dados em mãos, fica claro onde investir 

recursos e esforços para satisfazer ainda mais.

http://formasdepagamento.com/
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QUAIS SÃO AS VANTAGENS DA LOGÍSTICA REVERSA?

FIDELIZAÇÃO

É difícil que um cliente abandone um e-commerce  

que vende bem, entrega rápido e está à disposição  

para resolver qualquer problema nesse processo. 

Então, fique atento a esta dica: invista em logística reversa 

e o cliente vai voltar a comprar na sua loja, mesmo que a 

experiência, a princípio, seja negativa. O que importa para 

ele, no fim das contas, é a segurança do resultado final — 

o produto que ele quis do jeito que ele quis. A atenção 

ao pós-venda é crucial para a fidelização.

http://formasdepagamento.com/
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COMO COLOCAR A LOGÍSTICA REVERSA EM PRÁTICA?

Agora que você entendeu o que é a logística reversa e 

como ela contribui para o e-commerce, só falta falar sobre 

como colocar esse processo em prática. O foco, nesse 

caso, não é apenas no processo em si, mas como ele 

será estruturado para facilitar a gestão de atendimento 

e potencializar todos os benefícios que listamos. Veja!

ESTABELEÇA POLÍTICAS CLARAS 
DE TROCA E DEVOLUÇÃO

Falar em estrutura é talvez a questão mais importante 

para o sucesso da logística reversa. Para que ela funcione 

de forma organizada, otimizada e ágil, você precisa 

definir responsabilidades, protocolos, etapas e 

prazos para que tudo funcione de forma padronizada.

O primeiro passo é regularizar o processo de acordo com 

a lei e, a partir daí, determinar como realizar essas etapas 

de forma a trazer um diferencial positivo para a sua empresa.

Com uma estrutura definida, o próximo passo é 

divulgá-la de forma clara para o cliente, para que ele 

saiba como proceder e contribuir na agilidade da troca 

ou devolução.

Por último, é preciso determinar os indicadores e 

ferramentas de monitoramento que determinarão 

o sucesso da logística reversa e apontar o que pode 

ser melhorado.

http://formasdepagamento.com/
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COMO COLOCAR A LOGÍSTICA REVERSA EM PRÁTICA?

INVISTA EM COMUNICAÇÃO 
COM O CLIENTE

Vale a pena reforçar esse ponto muito importante para 

qualquer e-commerce. Ter canais abertos, prestativos 

e eficientes para atender seu cliente é um diferencial 

quase sem igual entre as lojas virtuais.

No caso da logística reversa, é preciso incluir técnicas e 

mecânicas de atendimento dentro desse processo, dando 

ao pós-venda a mesma importância que o pré-venda.

Você pode ajudar a treinar a equipe nesse sentido 

apontando ferramentas dentro do sistema que facilitem 

esse atendimento especial. A automação na comunicação 

também é uma boa ideia, como o uso de chatbots, que 

inicie um protocolo de devolução automaticamente e 

permita um acompanhamento mais fácil desse processo.

http://formasdepagamento.com/
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COMO COLOCAR A LOGÍSTICA REVERSA EM PRÁTICA?

TENHA UM BOM CONTROLE DE ESTOQUE

Quando um chamado de troca se inicia, algumas questões 

precisam ser respondidas imediatamente para não 

gerar frustração.

 » Há produto em estoque para reposição?

 » O produto devolvido poderá ser colocado à venda 

novamente?

 » Em quanto tempo ele pode ser definido como 

disponível na loja?

 » Qual é o estado físico de produtos e embalagens?

 » Qual é a porcentagem de itens específicos trocados 

ou devolvidos? 

Esse tipo de pergunta dá um controle maior do estoque, 

com a possibilidade de fazer mudanças em produtos 

oferecidos — como deixar de lado os mais problemáticos 

e focar nos que dão mais retorno.

http://formasdepagamento.com/
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COMO COLOCAR A LOGÍSTICA REVERSA EM PRÁTICA?

USE DADOS SOBRE LOGÍSTICA 
A SEU FAVOR

Esse é um ponto importante que pode ser ampliado  

para todo o gerenciamento de logística reversa: nos  

dados de gestão e operação estão as respostas para  

todas as suas perguntas.

Invista na coleta e na análise constante dessas 

informações. Com elas, você pode identificar os maiores 

gargalos de logística (nas duas vias) e oportunidades para 

economizar, agilizar e otimizar esse processo.

INVISTA EM TECNOLOGIA

Por último, uma dica que vale para qualquer e-commerce: 

investir certo em tecnologia é a solução para qualquer 

estratégia que você queira implementar.

Nesse caso, bons sistemas de gestão e ferramentas facilitam 

a visão de processos de trocas e devoluções, acompanham 

a satisfação do cliente e apontam ajustes que precisam 

ser feitos. Centralizar o gerenciamento de processos é o 

primeiro passo para uma empresa mais eficiente.

http://formasdepagamento.com/
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CONCLUSÃO

Neste e-book, você conferiu um guia completo sobre 

a logística reversa. Explicamos o que é esse conceito, 

de onde ele surgiu e principalmente como ele se tornou 

uma obrigatoriedade no setor de e-commerce. Por fim, 

mostramos as vantagens de priorizar esse processo e 

também mostramos algumas dicas práticas para fazer isso.

Agora você já tem o conhecimento que precisa para 

transformar mais uma parte fundamental da sua loja virtual 

em busca de um diferencial incomparável no mercado.

Como falamos no último tópico, a solução para começar 

está na tecnologia. Busque ferramentas e sistemas 

integrados que permitam esse controle simplificado 

da logística reversa, inclua esse processo na rotina do setor 

comercial e de atendimento e explique sua importância para 

todos. São passos simples, mas que podem fazer de você a 

origem do sucesso de todo o negócio!

http://formasdepagamento.com/


O Formas de Pagamento é um blog voltado para quem 

quer aprender sobre meios de pagamentos, startups e 

e-commerce. É mantido pela Yapay, plataforma de pagamentos 

online, pertencente a Locaweb. Com mais de 10 anos de mercado, 
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de artigos, ebooks e webinars, de forma gratuita. A Yapay 
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Acreditamos que a geração de conhecimento é uma alternativa 
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