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1. SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO 

As devoluções do segmento de atacado para pessoa jurídica só serão aceitas em caso de recusa de 

recebimento da mercadoria no ato da entrega realizado no verso da Nota Fiscal, não localização do 

endereço mencionado da Nota Fiscal, desistência no período de 07 dias ou se resultarem de erros 

operacionais do Grupo Level conforme abaixo: 

 Erro do Vendedor; 

 Erro do Faturamento; 

 Erro de Cadastro; 

 Inversão de Etiqueta;  

 Erro de Carregamento; 

 Atraso de Entrega; 

 Demonstração.  

 

NOTA: Caso o cliente seja Pessoa Física, além dos itens acima, será aceita devolução por 

Arrependimento de Compra no prazo de 07 dias úteis. 

NOTA: Devoluções solicitadas por motivos que não estejam mencionados acima, só serão aceitas com 

aprovação dos Gerentes Comerciais Nacionais e terão o frete da coleta sob responsabilidade do Cliente.  

As solicitações de devoluções devem ocorrer via Salesforce, na oportunidade original de venda. Em 

paralelo o Assistente Comercial deve preencher a planilha CONTROLE DE DEVOLUÇÃO e enviar todas 

segundas e quartas-feiras para o Departamento de Faturamento. 
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As devoluções do segmento de atacado serão realizadas todas terças e quintas-feiras. 

 

1.1. Preenchimento da Planilha 

 

 

Os campos da planilha devem ser todos preenchidos para que o faturamento da devolução seja realizado, 

abaixo os campos para preenchimento:  

 

 Filial Venda: É a filial em que a venda original foi faturada; 

 OP: Oportunidade original da venda faturada; 

 NF Venda: Nota fiscal da venda original faturada; 

 DT de Emissão: Data de emissão da nota fiscal da venda original faturada; 

 Motivo da Devolução: Motivo que resultou a devolução da venda (opções pré-selecionadas); 

 Descrição do Motivo: Descrição do motivo que resultou a devolução da venda; 

 DT de Solicitação: Data em que a devolução foi solicitada a matriz; 

 Mercadoria: Status se a mercadoria foi ‘RECEBIDA” ou está “A RECEBER”; 

 DT de Receb. Merc: Data do recebimento da mercadoria; 

 Faturamento: Status se o faturamento da devolução está “PENDENTE” ou “FATURADA”; 

DocuSign Envelope ID: 38D1F5F4-0580-4DF3-937E-615F0679C728



 
 

    
 

             3 
 

 DT de Faturamento: Data do faturamento da devolução; 

 Temp. Fat: Campo com preenchimento automático, tempo da Solicitação x Faturamento. 

 

NOTA: A planilha deve ser preenchida e atualizada de acordo com as pendências. Caso o faturamento 

não fature a devolução da mercadoria no prazo, a mesma deverá constar na planilha enviada no próximo 

dia como “Pendente”.  

 

1.2. ENVIO PARA FATURAMENTO 

O envio para faturamento da devolução deve ser realizado via e-mail para 

maria.vitoria@cantupneus.com.br todas segundas e quartas-feiras ao final do dia conforme abaixo:  

 

 

(O e-mail deverá seguir o formato padrão acima para identificação) 

 

2. RECEBIMENTO DA MERCADORIA 

O recebimento de devoluções deve ocorrer somente se possuir Nota Fiscal de Devolução emitida pelo 

Cliente (quando o cliente for Pessoa Jurídica) com autorização de acordo com o item 1 deste 

procedimento, ou quando a transportadora retornar com a mercadoria por não localização de endereço ou 

recusa de recebimento realizada no verso da Nota Fiscal de Venda.  

NOTA: Caso o cliente seja Pessoa Física, a transportadora deverá coletar a mercadoria mediante a Nota 

Fiscal de Devolução emitida pelo Departamento de Faturamento do Grupo Level. O recebimento da 

devolução será autorizado com a apresentação da Nota Fiscal de Devolução.  
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Após o recebimento da mercadoria ser autorizado, o CD (centro de distribuição) deve direcionar a 

mercadoria ao endereço correto e dar entrada na mercadoria no WMS (sistema para controle de estoque).  

 

3. APROVADORES 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Departamento de Processos e Auditoria 

     Nome:  

 

 

 

_____________________________________ 

Departamento de Faturamento 

     Nome:  

     

 

 

_____________________________________ 

Diretor Financeiro 

     Nome:  
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