
 

 

 
ANÁLISE DE RISCO PARA A TOMADA 

DE DECISÃO NA LOGÍSTICA REVERSA 
 

Wesley Douglas Oliveira Silva 

wesley.douglas142836@gmail.com 

Marcele Elisa Fontana 

marcelelisa@gmail.com 

 

 

 

À medida que os consumidores vêm se conscientizando sobre o impacto 

da produção das empresas no meio ambiente, retornar os produtos, 

partes dele ou até mesmo suas embalagens no que seria o fim de sua 

vida útil, se tornou imprescindível para o aumento da competitividade 

e a fidelização de clientes. Atraídas por tais motivos, muitas empresas 

praticam a reutilização de embalagens através do estabelecimento da 

logística reversa (LR) em seus negócios. Contudo, a decisão de 

implantar ou não a LR é complexa e envolve incertezas e riscos que 

necessitam ser considerados. Assim, o presente trabalho teve por 

objetivo a proposição de um modelo para analisar os riscos inerentes a 

esse tipo de decisão sob a ótica da teoria da decisão. Um estudo de 

caso em uma metalúrgica é apresentado. Os resultados mostraram que 

implementar um sistema de LR na empresa estudada é opção menos 

arriscada para o decisor. 
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1. Introdução 

A conscientização pública e a pressão dos governos estão atraindo uma crescente atenção para 

proteção ambiental. Com essa visão, as empresas que pretendem ser líderes de mercado vêm 

adotando várias práticas comerciais sustentáveis (MAFAKHERIA; NASIRI, 2013). Uma delas 

é a logística reversa (LR) que ao ser implementada pode impactar o desempenho da organização 

(HAZEN et al., 2015). 

O tipo mais comum de sistema ao qual a LR está geralmente associada é um sistema fechado, 

Closed-loop Supply Chain (CLSC), que viabiliza seus processos. Esse sistema compreende 

desde o primeiro fluxo do produto para o cliente, até o seu retorno para à organização de origem, 

muitas vezes em condições ou estados diferentes dos quais foram enviados inicialmente 

(JAYARAMAN; GUIDE, 1999; SARKIS, 2012;). Assim, tanto os processos relativos ao 

primeiro fluxo quanto do fluxo de retorno estão sujeitos a notáveis riscos. 

Desta forma, basicamente, a CLSC está exposta a dois tipos de risco: o primeiro é advindo das 

dificuldades de coordenação entre oferta e demanda e o segundo é decorrente de eventos que 

possam interromper as atividades normais, como por exemplo, catástrofes naturais 

(KLEINDORFER; SAAD, 2015). Ao primeiro tipo de risco, especificamente, estão inclusas às 

incertezas existentes na demanda, lead times, custos de transporte, quantidade e qualidade dos 

produtos devolvidos (HATEFI; JOLAI; 2014). Como exemplo de situações nas quais esses 

riscos podem ser percebidos tem-se o caso das organizações que reutilizam embalagens. 

Neste sentido, além desses riscos, as embalagens reutilizáveis apresentam, também, problemas 

por terem o seu valor decrescido durante os seus ciclos de reutilização e consumo do produto 

(TWEDE; CLARKE, 2005), podendo impactar na qualidade dos produtos e, 

consequentemente, na satisfação dos clientes. Contudo, no que tange a sua reutilização, de 

acordo com Silva et al. (2013) alguns benefícios são percebidos, tais como: a geração de 

resíduos no cliente final pode ser reduzida ou eliminada, minimização dos riscos para o meio 

ambiente e melhor relação custo-benefício em termos de aplicações industriais se comparado a 

outros tipos de embalagens. 

Assim, avaliar riscos e benefícios de se estabelecer um sistema de LR através de uma CLSC 

para reutilização de embalagens torna-se imprescindível para o sucesso organizacional. Estudos 

afirmam que utilizar os resultados da análise de risco para a tomada de decisão em organizações 



 

 

 

 

 

 

 

 

tem o potencial de reduzir o risco, diminuir o custo, além de aumentar a flexibilidade de 

gerenciamento para que se determinem níveis aceitáveis de segurança (GRAHAM; 

SADOWITZ, 1994 BIER; JANG, 1999). A análise de risco pode ser modelada pela Teoria da 

Decisão (TD). A TD oferece uma maneira de organizar as decisões de forma racional, evitando, 

assim, muitos riscos (LESSA et al, 2008). 

Um olhar sobre a literatura demonstra que alguns trabalhos foram feitos abordando a temática 

de análise de risco na CLSC compreendendo, também, a logística reversa (ZSIDISIN et al., 

2004; NORRMAN; JANSSON, 2004; SHI, 2004; JUTTNER, 2005; BLACKHURST et al., 

2005; GAUDENZI; BORGHESI, 2006; VANANY et al, 2009; THUN; HOENIG, 2011; 

ZHAO et al., 2016). Todavia, a análise de risco para tomada de decisão sobre a implantação ou 

não de sistemas de LR modelados pela TD parece não ter sido amplamente discutido, 

requerendo, assim, uma maior atenção. 

Face ao exposto, o presente trabalho objetivou estudar a tomada de decisão para a adoção da 

LR com embalagens reutilizáveis em organizações, sob a ótica da análise de risco, através da 

proposição de um modelo. Para tanto, um estudo de caso em uma empresa do ramo de 

metalurgia e siderurgia é apresentado. 

Além desta secção que tem caráter introdutório, este estudo apresenta mais 5. A secção 2 trata 

do referencial teórico utilizado. A secção 3 apresenta os materiais e métodos. A secção 4 

discorre sobre o estudo de caso, enquanto que a secção 5 apresenta os resultados da pesquisa e 

análise de sensibilidade. Por fim, na secção 6, estão explicitadas as conclusões.  

2. Referencial teórico 

2.1. Logística reversa 

Uma das definições de logística reversa (LR) afirma que ela foca no retorno dos bens e na 

recuperação de produtos no fim de sua vida útil, transformando-os em produtos reutilizáveis 

(LEE et al., 2015). Neste sentido, é crescente a ênfase da LR nos últimos tempos no meio 

empresarial com essa finalidade. 

É importante ressaltar que essa ênfase se deu por diversas razões, dentre elas, destacam-se: o 

efeito econômico através da redução de custos pela compra de matéria-prima para abastecer o 

processo produtivo, a propensão dos consumidores em optarem por produtos que sejam 

benéficos ao meio ambiente, além da estratégia de negócio que busca melhorar a imagem 



 

 

 

 

 

 

 

 

corporativa pela adoção da LR em seus processos (CHILESHE et al., 2015; ABDULRAHMAN 

et al., 2014; LAU; WANG, 2009). 

Uma preocupação importante da LR diz respeito à destinação adequada das embalagens depois 

de utilizadas. As embalagens, de acordo com Silva et al. (2013), podem ser classificadas em 

dois tipos basicamente: multi-way packaging, que representam as embalagens reutilizáveis ou 

retornáveis e as one-way packaging, que representam o grupo das embalagens descartáveis. 

De acordo com Yusuf et al. (2017) o grupo das multi-way packaging representa uma mudança 

de atitude sobre questões ambientais com o propósito de diminuir a agressão desenfreada 

sofrida pelo meio ambiente e também alcançar um melhor desempenho do negócio. Para que 

isso aconteça, as organizações devem estar inseridas em cadeias de suprimentos com os fluxos 

direto e reverso integrados e bem planejados, como é o caso das Closed-loop Supply Chain 

(CLSC). 

A CLSC une os processos convencionais da cadeia de suprimentos direta aos processos da LR 

(KUMAR; PUTNAM, 2008; ÖSTLIN et al., 2008). A CLSC, de acordo com Guide & Van 

Wassenhove (2009) preocupa-se com o design, controle e operação de sistemas para maximizar 

a criação de valor sobre todo o ciclo de vida do bem, com recuperação de valor dinâmica de 

diferentes tipos e quantidades retornadas no tempo.  

Baseando-se nessa definição, Govidan et al. (2015) afirmam que a importância da CLSC se dá 

porque explora o ponto de vista do negócio ao invés de considerar outros fatores, como os legais 

ou sociais, por exemplo. Assim, as organizações podem focar no valor e benefícios advindos 

de se adotar a LR/CLSC.  

Contudo, ao se estabelecer uma CLSC, um sistema mais complexo de gerenciamento emerge. 

Essa complexidade é sentida em termos da gestão de estoques, fluxo de retorno e transporte em 

diferentes estados, além do planejamento da manufatura e remanufatura ao mesmo tempo 

(BATTINI; BOGATAJ, CHOUDHARY, 2017). Esse ponto de vista estende-se às embalagens 

reutilizáveis. 

Como um aumento no uso de embalagens multi-way packaging ao invés das one-way packaging 

tem sido observado (TWEDE; CLARKE, 2005), essas embalagens poderão ser reinseridas ao 

ciclo produtivo e/ou do negócio através da LR e sua CLSC. Porém, a decisão de adotar a LR 

através da reutilização de embalagens estabelecendo uma CLSC é uma questão importante que 



 

 

 

 

 

 

 

 

deve ser bem avaliada pelas organizações pois envolve riscos atrelados à complexidade já 

mencionada, para que se opte, assim, pelo curso de ação mais assertivo para a organização. 

Neste sentido, a teoria da decisão lança mão de artifícios que podem auxiliar na análise de risco. 

2.2. Teoria da decisão 

Essencialmente, a teoria da decisão (TD) formaliza a ideia de que um indivíduo deveria tomar 

a melhor ação baseado no que ele quer, sabe e pode fazer (KEENEY; RAIFFA, 1976). Van 

Binsbergen & Marx (2007) afirmam que a TD é capaz de lidar com muitos aspectos estratégicos 

inerentes ao problema em questão.  

A modelagem de problemas à luz da TD utiliza alguns parâmetros básicos constituídos de 

conjuntos, mecanismos probabilísticos e regras de decisão (FERREIRA et al., 2009; LESSA et 

al., 2008). A utilização de tais parâmetros pode variar de um problema para o outro. 

Alguns dos principais parâmetros e funções (perda, risco e o Risco de Bayes) serão descritos a 

seguir com base em Berger (1985), Campello de Souza (2007), Lessa et al. (2008), Ferreira et 

al. (2009).   

Os conjuntos estão apresentados no Quadro 1. Já alguns dos mecanismos probabilísticos são 

explanados no Quadro 2. Enquanto que as regas de decisão estão expostas no Quadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Conjuntos 

 

Fonte: Os Autores 

Quadro 2 – Mecanismos Probabilísticos

 

Fonte: Os Autores 



 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Regras de decisão 

 

Fonte: Os Autores 

 

A perda (L(θ, d(x))) é simplesmente o negativo da Utilidade como pode ser visto na Equação 

1. 

𝐋(𝛉, 𝐝(𝐱))  =  −𝐮 (𝐏(𝐩| 𝛉, 𝐝(𝐱)))                                      (1)              

É possível comparar as regras de decisão calculando-se a Função Risco (Rd(θ)) como na 

Equação 2. 

𝐑𝐝(𝛉)  =  𝚺𝐱 𝐋(𝛉, 𝐝(𝐱)) 𝐏(𝐱|𝛉) )                                  (2) 

 

Para isso utiliza-se o procedimento de comparação de que quanto menor o risco, melhor a regra. 

Neste sentido, calcula-se o Risco de Bayes (RB) supondo-se então que se tem π(θ) = 

probabilidade de que a natureza escolha a categoria θ. Indaga-se qual a probabilidade de se 

obter o bem p dado que se escolhe a regra de decisão d, o conceito fundamental aqui é a utilidade 

da distribuição P(p|d). Por fim, calcula-se o RB para cada uma das regras de decisão (rd), como 

pode ser verificado na Equação 3. 

𝐫𝐝 =  − 𝒖 (𝑷(𝒑|𝒅))  =  − 𝚺𝛉 𝛑(𝛉)𝒖(𝑷(𝒑| 𝛉, 𝒅))  =  𝚺𝛉 𝛑(𝛉)𝐑𝐝(𝛉)                               (3) 

Assim, decide-se pela rd que obtiver o menor valor do RB. A análise do risco de Bayes pela 

TD é abordada em alguns trabalhos.  

Lessa et al. (2008) aplicou a TD à radiologia para avaliar os riscos de diagnóstico no controle 

de qualidade de imagem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ferreira et al. (2009) propôs um modelo para investimento no mercado financeiro baseado em 

dados históricos de índices econômicos, o que, de acordo com os autores, minimiza o risco. 

Clemente & Almeida Filho (2015) utilizaram a TD para analisar riscos financeiros em um 

portfólio no planejamento da produção industrial de produtos derivados da cana-de-açúcar. 

Porém, não foram observados trabalhos utilizando a TD e a análise do RB para a tomada de 

decisão sobre a adoção da LR e o estabelecimento de uma CLSC em seu negócio, o que reforça 

a necessidade dessa pesquisa. 

3. Materiais e métodos 

A fim de organizar e direcionar o presente estudo a alcançar os objetivos referidos, foram 

propostas três etapas que podem ser verificadas na Figura 1. 

Figura 1 – Etapas do Estudo 

 

Fonte: Os Autores 

Na Etapa 1, foram realizadas 2 reuniões de esclarecimento com o intuito de entender o problema 

de decisão que a organização objeto de estudo precisava sanar. Desta feita, partiu-se para a 

coleta de informações que aconteceu na forma de entrevistas não estruturadas com o decisor, 

servindo, portanto, de input para a próxima etapa. 

A Etapa 2, definiu-se a estrutura matemática do modelo de decisão. Nesta etapa foram 

identificados todos os parâmetros, explanados na Subsecção 2.2 necessários ao alcance dos 

resultados. 

Por fim, na Etapa 3, os riscos de Bayes das regras de decisão foram calculados para que se 

identificasse qual (is) delas possuía o menor risco para o decisor. De posse desse resultado, uma 

análise de sensibilidade foi conduzida com o intuito de verificar a robustez do modelo de 



 

 

 

 

 

 

 

 

decisão em relação ao resultado encontrado. Assim, as recomendações foram feitas para o 

decisor e o mesmo verificou a possibilidade de implementação. 

4. Estudo de caso 

Uma vez que a empresa Y, nome fictício, se disponibilizou para este estudo através de contato 

prévio. Como previsto na etapa 1, foram realizadas duas reuniões de esclarecimento de 45 

minutos cada, objetivando discutir a criação do estudo e amealhar informações que pudessem 

nortear o seu prosseguimento. 

Desta forma, tem-se que a empresa Y opera nos ramos de metalurgia e siderurgia, trabalha com 

a engenharia e produção de metais desde a sua fase de mineração, com foco na produção via 

extrusão e laminados. 

O setor da empresa que foi objeto de estudo foi o de embalagens. Neste setor os principais tipos 

de embalagens que estão em estoque para serem utilizadas e viabilizar a entrega dos pedidos 

aos clientes são: Racks Tetra Pack, caixas Tetra Pack, caixas Laminor, laminados e pallets. 

O gestor do setor de embalagens, como decisor, precisou decidir sobre a implementação da 

logística reversa na empresa para a reutilização dessas embalagens ou continuar comprando 

embalagens novas para suprir seu processo produtivo, mantendo a cadeia com seu fluxo direto, 

apenas. Consecutivamente, foi realizada a modelagem do problema, juntamente ao decisor, com 

base nos pressupostos da teoria da decisão. 

5. Resultados 

5.1. Estrutura matemática do modelo de decisão 

Inicialmente foram modelados os conjuntos. Como conjunto de estados da natureza, obteve-se 

o exposto no Quadro 4.  

Quadro 4 – Estados da Natureza 

 

Fonte: Os autores 

Como a quantidade de embalagens que estará disponível em estoque para os próximos períodos 

é o que vai determinar o suprimento adequado ou não do processo produtivo, a incerteza 



 

 

 

 

 

 

 

 

relacionada a esse elemento serviu para o desdobramento de todo modelo de decisão. Esse 

conjunto é definido como sendo de variáveis aleatórias discretas. 

O conjunto de ações que o decisor disponibiliza é apresentado no Quadro 5. 

Quadro 5 – Ações 

 

Fonte: Os autores 

Em a1, assume-se que todo processo produtivo seja abastecido por embalagens reutilizáveis 

advindas de seus clientes através do estabelecimento de um transporte especial que realize o 

retorno das mesmas. Já a2 consiste em continuar a reabastecer o processo através da compra de 

embalagens novas. 

O conjunto de payoffs, está explicitado no Quadro 6.  

Quadro 6 – Payoffs 

 

Fonte: Os autores 

Tem-se p1, por exemplo, quando a natureza se encontra no estado θ2 (Quantidade de 

embalagens em estoque suprir a demanda) e o decisor adotar uma ação a1 (Adotar a Logística 

Reversa). Os demais payoffs derivam-se do mesmo raciocínio. 

Em se tratando do conjunto das observações o Quadro 7 o define. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7 – Observações 

 

Fonte: Os autores 

As observações foram identificadas com base em registros da organização para o intervalo de 

tempo escolhido e definidas, também, como variáveis discretas. 

Nos mecanismos probabilísticos tem-se, inicialmente, o conhecimento a priori π(θ) que foi 

estimado com base na frequência de dias que a demanda foi atendida ou não pela quantidade 

de embalagens em estoque, utilizando dados históricos da organização.  

Assim, π(θ1) e π (θ2) estão explicitadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Probabilidades a priori 

 

Fonte: Os autores 

A função utilidade u(pi) foi elicitada do decisor com base nas suas preferências em relação aos 

payoffs (pi). A elicitação foi feita apresentando ao decisor uma loteria para dinheiro do lucro 

que seria obtido por cada um dos payoffs identificados.  

O lucro máximo possível de ser obtido é R$ 15.000,00, que representa a consequência mais 

preferível para o decisor, recebendo, portanto, utilidade igual a 1. Já o lucro mínimo é R$ 0, 

que é a consequência menos preferível pelo decisor, recebeu utilidade 0.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, a loteria foi [R$ 15.000,00, y; R$ 0,00, 1-y], onde y é a probabilidade que representa 

a utilidade de R$ 15.000,00 e, consequentemente, 1-y é a probabilidade que representa a 

utilidade de R$ 0, na escala (R$ 15.000,00; R$ 0). 

Logo, as u(pi) desse problema de decisão estão apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Funções utilidade 

 

Fonte: Os autores 

Como tanto observações quanto estados da natureza são assumidas como variáveis discretas, 

P(x|θ) foi calculada com base em dados históricos da organização que relacionam as duas 

variáveis, os resultados estão na Tabela 3. 

Tabela 3 – Funções verossimilhança 

 

Fonte: Os autores 

Sendo a mesma representada por um vetor (k x n), no qual k é o número de observações e n o 

número de estados da natureza. 

Já P(p| θ, a), tem seus valores mostrados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Funções consequência 

 

Fonte: Os autores 



 

 

 

 

 

 

 

 

P(p| θ, a) foi representada supondo-se que é uma função soma ponderada de distribuições de 

probabilidade, sendo as mesmas calculadas com base em dados históricos da organização e 

opinião de especialistas. 

Como para esse problema as regras de decisão são não randomizadas, teve-se, como no Quadro 

8. 

Quadro 8 – Regras de decisão 

 

Fonte: Os autores 

Todos os elementos até agora apresentados basearam o cálculo da função perda na Tabela 5. 

Tabela 5 – Funções perda 

 

Fonte: Os autores 

A função risco das regras de decisão para os estados na natureza também foram calculadas e 

estão mostradas na Tabela 6. 

Tabela 6 – Risco das regras 

 

Fonte: Os autores 



 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, na Tabela 7 estão calculados e expostos os riscos de Bayes para as regras de decisão 

apresentadas. 

Tabela 7 – Risco de Bayes das regras 

 

Fonte: Os autores 

Como pode-se notar, a regra de decisão que obteve o menor risco foi a d1, que diz respeito a 

escolher a1, para qualquer observação x. 

5.2. Análise de Sensibilidade 

A partir dessa constatação, conduziu-se uma análise de sensibilidade variando os valores de 

π(ϴ1) em 10%, iniciando com o valor zero, e o π(ϴ2) com o valor complementar, que somasse 

um, tendo em vista que tais valores representam uma distribuição de probabilidade. Assim, os 

valores dos riscos para cada regra de decisão foram calculados, considerando essa variação nos 

valores dos parâmetros. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 8. 

Tabela 8 – Análise de sensibilidade 

 

Fonte: Os autores 

Os resultados mostraram que apenas para π(ϴ1) = 0 e π(ϴ2) = 1 há um empate na decisão entre 

as regras d1 e d3. Para os demais valores do intervalo, a regra de decisão d1 tem um risco menor 



 

 

 

 

 

 

 

 

que as demais. Assim, confirma-se d1 como a regra de decisão de menor risco para o problema, 

sendo a mesma, então, recomendada ao decisor. 

6. Conclusões 

O objetivo ao qual este trabalho se destinou foi atingido com êxito, no sentido de que propôs 

um modelo de decisão sobre a adoção do retorno de embalagens reutilizáveis pela logística 

reversa (LR). Para tanto, a teoria de decisão (TD) foi utilizada com vias a avaliar os riscos, 

podendo norteando o decisor sobre qual curso de ação lhe ofereceria maior segurança. 

Neste sentido, podem haver situações para as quais todas as ações ofereçam um alto grau de 

risco. Nesses casos, reserva-se ao decisor o direito de não decidir, ou simplesmente, deixar 

como está. Contudo, para o estudo de caso apresentado, os resultados mostraram que adotar a 

LR em seus processos estabelecendo uma cadeia fechada, possibilitando um retorno mais 

eficiente das embalagens reutilizáveis é a opção de menor risco para o decisor, sendo 

reafirmada, também, pela análise de sensibilidade. 

O decisor, neste sentido, afirmou que a ação recomendada possui níveis de riscos aceitáveis e 

que a implementação da LR em seu negócio não é díspar das intenções que a organização 

planeja para o médio prazo, sendo possível de viabilizar. 

Assim, a principal contribuição desse artigo foi demonstrar que a TD, apesar de ter uma 

estrutura axiomática complexa, pode ser utilizada na LR e ajudar a lidar com decisões como a 

apresentada, analisando os seus riscos. Não obstante, o modelo proposto mostra-se replicável a 

outras situações na LR. 

Por fim, como trabalho futuro, sugere-se a análise de risco de portfólios de ações que viabilizem 

a LR nas organizações que tenham potencial para tal. 
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