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1. RESUMO 

Com o avanço da internet, uma nova maneira de efetivar vendas surgiu: o e-

commerce. No entanto, a empresa estudada neste trabalho, uma gigante deste ramo, 

vem sofrendo muitas devoluções no segmento de móveis e brinquedos por conta dos 

mesmos estarem fora das especificações negociadas com o cliente, impactando 

negativamente seus processos e gerando a seguinte pergunta: "o mapeamento do 

fluxo do pedido de venda até a entrega permite identificar e propor melhorias no 

serviço logístico ao cliente?". 

A partir disso, são estudadas e apresentadas as diversas ferramentas teóricas e 

práticas utilizadas no trabalho. Dentro do universo da metodologia de trabalho, o grupo 

buscou diversificar os meios utilizados para se obter uma coleta de dados 

contundente, isto é, os dados foram coletados através de inspeções físicas, 

entrevistas, questionários, observações e análises documentais, e tratou os mesmos 

a partir de discussões em grupo (com e sem a presença do orientador) e análises no 

software Microsoft Office Excel 2013, para então serem, em um primeiro momento, 

constatados os problemas mais impactantes e então aplicadas as melhorias cabíveis, 

tanto no ambiente administrativo da empresa em questão quanto nos centros de 

distribuição de produtos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Cada vez mais frequente e amplamente adotado entre empresas de todos os setores, 

o e-commerce tem se mostrado um aliado tanto dos interesses dos consumidores 

quanto dos corporativos. Sendo assim, a busca constante da empresa pela redução 

de custos com o transporte, armazenagem dos produtos e até processos 

administrativos, levou a mesma a desenvolver o trabalho na área que vende 

brinquedos e móveis, abordando especificamente o processo de logístico de 

atendimento ao cliente, a área de logística empresarial que planeja, opera e controla 

fluxos e as informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda 

e de pós-consumo, por meio dos canais de distribuição reversos (LEITE, 2009). 

Através do mapeamento de processos, serão estudados os motivos pelos quais os 

pedidos de cliente não são atendidos, as oportunidades de melhoria nos processos, 

os desperdícios e gargalos, os ganhos com planos de ação e as dificuldades do 

processo. 

 



3. OBJETIVOS 

O trabalho tem como principal objetivo mapear e analisar o fluxo do pedido de venda 

até a entrega dos produtos do segmento de móveis e brinquedos de uma empresa de 

e-commerce, identificando oportunidades de melhorias, principais gargalos, impactos 

para companhia e possíveis ganhos. 

 

4. METODOLOGIA 

Uma pesquisa pode ser classificada de acordo com os seguintes aspectos: finalidade, 

contexto, objetivo, natureza, temporalidade e procedimentos técnicos. 

Em relação à finalidade, constata-se que o trabalho em questão se caracteriza como 

pesquisa aplicada, uma vez que o grupo tratou de problemas específicos encontrados 

nas operações de uma empresa de e-commerce. 

Quanto ao contexto, uma vez que o objetivo do grupo é observar e interpretar um 

fenômeno sem procurar reproduzi-lo, é possível classificá-lo como de campo e 

bibliográfico. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, pode-se dizer que este estudo é uma pesquisa 

exploratória e explicativa, uma vez que foi necessário o entendimento das variáveis 

relativas ao fenômeno e ao problema como um todo. 

Quanto à natureza da pesquisa, o trabalho em questão possui natureza mista, visto 

que os dados quantitativos foram trabalhados simultaneamente. 

Em relação à temporalidade, tendo em vista que este trabalho demanda diversos 

procedimentos de coleta de dados para comparar e analisar as amostras de forma a 

chegar a um resultado final, pode-se concluir que o mesmo é uma pesquisa 

longitudinal. 

Por fim, quanto ao procedimento técnico utilizado, já que o grupo lida com um 

problema mal estruturado (sem solução pré-definida), o qual exige dos integrantes 

grande esforço para verificar e identificar suas causas, além de propor desfechos 

lógicos e resultados positivos, é possível afirmar que se trata de um estudo de caso. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Seguindo o pensamento de Gil (2002), que diz que em um estudo de caso a coleta de 

dados se baseia em variadas fontes de evidências, o grupo buscou diversificar os 

meios utilizados para tal, sendo assim, os dados foram coletados através de inspeções 

físicas, entrevistas, questionários, observações e análises documentais. 



O grupo utilizou o software Microsoft Office Excel 2013 como instrumento para 

solidificar e consolidar os dados obtidos através dos registros institucionais oferecidos 

pela empresa, bem como os coletados através das visitas técnicas. Dessa maneira foi 

possível realizar a montagem de gráficos e construir uma análise de Pareto para 

conseguir analisar os fatores relacionados ao não atendimento do pedido do cliente. 

Além disso, foi possível elaborar, por meio da técnica BPMN, o mapeamento do 

processo, desde o momento em que o cliente realiza o pedido no site da empresa até 

o momento em que o mesmo, pelo motivo que foi, o devolve. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram encontrados problemas no SAC, como a falta de comprometimento da área em 

identificar as principais causas de devolução de pedidos pelo cliente e informar a 

empresa, além de não existir um relatório que mostre os dados que a área captou. 

Também foi encontrado grande porcentagem de avaria nos pedidos retornados pelos 

clientes, além da questão do atraso da entrega dos pedidos, a maior responsável pela 

recusa dos clientes aos produtos enviados. 

As soluções propostas englobam uma mudança no processo do SAC, incluindo um 

fluxograma para atendimento do cliente, uma mudança nos processos de emissão e 

cobrança dos pedidos para os fornecedores, com a criação de macros no Excel para 

automatizar o processo, e soluções no próprio centro de distribuição, com a intenção 

de diminuir a quantidade de pedidos de clientes que são devolvidos. 
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