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Em 10% das vendas realizadas no País, há devolução de artigos. 
 
Fabricar e vender. Um caminho natural. Mas o que fazer quando itens vendidos voltam para a 
loja? Trocas são comuns no comércio brasileiro, revela a pesquisa Políticas de logística reversa 
em empresas que atuam no Brasil. Segundo o levantamento, 10% dos produtos vendidos fio 
País voltam para as lojas. O motivo, segundo o responsável pela pesquisa e presidente do 
Conselho de Logística Reversa do Brasil (CLRB), Paulo Roberto Leite, é que "o número maior 
de produtos ofertados no mercado aumenta o volume de vendas e consequentemente o de 
trocas também". Os produtos voltam, segundo Leite, por vaias razões: defeito, artigo repetido, 
tamanho errado ou até mesmo alegações como a de que o item não combina com a decoração 
da casa.  
 
Empresas de todas as áreas e portes, sejam do varejo tradicional ou do e-commerce, passam 
por essa situação. "O retorno do produto prejudica a operação da empresa pelo alto custo. E 
preciso, por isso, equilibrar o caixa para não sofrer prejuízos", aconselha Leite. 
 
O sócio da Casa & Loja, que vende itens de cozinha, banheiro e escritório, Domingos Morcillo, 
diz que, para evitar trocas, acompanha a compra, liga para o cliente, explica muito bem como 
é o produto. "Isso tudo para que não haja confusão", diz. 
 
Para Morcillo, a devolução vai além de um simples transtorno: "Receber a mercadoria, avaliá-
la e entregá-la novamente ao cliente gera um custo." Ele explica que tantos cuidados dão a 
impressão de que a empresa estaria até "evitando a venda", mas ele esclarece que o 
procedimento é só para prevenir transtornos futuros. 
 
VENDAS FUTURAS 
 
Na Oren, loja de utilidades domésticas com foco na cozinha, cerca de 5% do que é vendido é 
devolvido. A proprietária, Adriana Rogano, conta que geralmente os motivos são problemas 
em aparelhos elétricos, defeitos ou simplesmente pelo fato de o artigo não ter agradado. Ela 
diz que na loja, que tem apenas dois anos, a troca é chance até para vendas futuras. "O 
cliente pode vir à loja para trocar algo e comprar outro item."  
 
A gerente da loja de roupas para gestantes Mammy To Be, Daniela Chyczij, concorda: "Quando 
as clientes chegam à loja para trocar sempre levam mais alguma peça." Daniela explica que o 
índice de troca na loja fica em torno de 5% ao mês. Os produtos que saíram de linha e não 
foram vendidos vão para o bazar. Lá, as peças são vendidas por preços menores. 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Conforme a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), antes de efetuar a 
compra, o cliente precisa estar ciente quanto à política de troca do estabelecimento, afinal, 
não há uma lei que determine sua obrigatoriedade, principalmente por motivos de tamanho, 
modelo ou cor. "O Código de Defesa do Consumidor não determina um tempo para devoluções 
e trocas", diz a técnica do Procon-SP Silmara Buzo. Ela explica que muitas lojas optam por 
trocar para fidelizar a clientela. "A melhor maneira para os empresários se protegerem é avisar 
sobre a política da loja." 
 
Já, caso a compra tenha sido feita por telefone, catálogo ou internet, o consumidor tem, por 
lei, direito a trocá-lo em até sete dias, com ou sem defeito. "Como o cliente não teve acesso 
ao item, tem o direito de se arrepender da compra. É o que determina o artigo 49 do Código 
de Defesa do Consumidor." 
 
Outra situação que o cliente tem o direito de voltar atrás é quando o prazo de entrega não for 
cumprido ou se o produto entregue não for o pedido. O Procon-SP oferece cursos e palestras 



sobre o Código nas empresas. Mais informações: www.procon.sp.gov.br ou cursos-
procon@procon.sp.gov.br. 
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 maio 2009, Negócios & Oportunidades, p. 
Co3. 


