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INTRODUÇÃO: 

 A Cadeia de Suprimentos no setor alimentício é 

constituída por agentes fornecedores, produtores, 

distribuidores, varejistas ou restaurantes e consumidores 

finais, de forma que produtos alimentares possam ser 

comercializados por meio de exportações e importações 

entre países, além do mercado nacional interno. Assim, a 

Cadeia de Suprimentos nesse setor acaba sendo constituída 

por agentes individuais na grande maioria das vezes. 

Entretanto, a qualidade do produto final depende do sucesso 

de todos os agentes da cadeia, de forma que o GCS deva 

levar em consideração a atuação de cada agente (OTTESEN, 

2006 apud SCHIAVO, 2015). Um grande desafio da Cadeia de Suprimentos no setor alimentício é quanto 

a perdas e desperdícios de alimentos. As perdas ocorrem no início da Cadeia de Suprimentos, em etapas 

de produção, pós-colheita e processamento. Já os desperdícios ocorrem na parte final da cadeia, nas 

etapas de distribuição e de consumo (DELIBERADOR et al., 2018). Consta-se, pela FAO (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations), que as perdas e desperdícios correspondem a um terço 

da produção global de alimentos, totalizando cerca de 1,6 bilhão de toneladas, o equivalente a U$ 1,2 

trilhão. 

O problema das perdas e desperdícios de alimentos é de grande relevância e os esforços para 

solucioná-lo estão associados, principalmente, à fome e à segurança alimentar em países 

subdesenvolvidos, como o Brasil. Esse problema tem um forte impacto em pessoas e comunidades 

pobres, no desenvolvimento econômico e no meio ambiente. Perdas de alimentos que poderiam ser 

evitadas tem um impacto econômico direto e negativo na renda de agricultores e consumidores. Dado 

Figura 1 - A Cadeia de Suprimentos de forma geral 
– fonte: BALLOU (2009). 
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que muitos dos pequenos proprietários e dos consumidores de baixa renda vivem em situação de 

insegurança alimentar, uma redução na perda de alimentos poderia ter um impacto positivo considerável 

em seus meios de subsistência. Ao passo que a produção de alimentos cresce significativamente para 

atender a demanda global futuramente, de modo contraditório, há atenção insuficiente por parte da 

economia mundial às atuais perdas e desperdícios de alimento na cadeia de suprimentos, que são 

problemas consideráveis relacionados à demanda de alimentos pela população mundial (FAO, 2011). 

METODOLOGIA: 

A pesquisa foi feita de maneira remota. Foram utilizados os acervos virtuais das principais 

bibliotecas das instituições de ensino e pesquisa. Após a revisão bibliográfica sobre a gestão da cadeia 

de suprimentos, foi elaborado um questionário sobre os principais meios pelos quais ocorrem perdas e 

desperdícios de alimentos. Após a aprovação do CEP (CAAE: 56561322.0.0000.5404), o questionário 

foi disponibilizado nas redes sociais para que os profissionais da área pudessem preenchê-lo. Este 

questionário foi aplicado de forma online para profissionais que trabalham com a gestão da cadeia de 

suprimentos e com tecnologia de alimentos e, em seguida, foram feitas entrevistas com cerca de 80 

profissionais que responderam o questionário, sendo 80% da área de tecnologia de alimentos e 20% da 

área de cadeia de suprimentos. Houve a participação de pessoas diversas, desde mais jovens com 20 

anos de idade até profissionais sêniores com 69 anos de idade, entre profissionais do setor privado, de 

diferentes setores da economia agroalimentar, e de instituições públicas, desde empresas e instituições 

com 10 colaboradores até as que possuem mais de mil colaboradores, alcançando pessoas de variados 

cargos e diferentes cidades do país. Ainda serão feitas coletas de dados mais detalhados com os 

profissionais que se voluntariarem. O projeto tratou de um estudo exploratório que teve como público-

alvo profissionais maiores de 18 anos que atuam ou tenham atuado na indústria de alimentos nas áreas 

de logística, suprimentos, gestão de projeto, gestão de riscos, tecnologia de alimentos ou áreas 

correlatas aos objetivos do projeto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Como resultado, foram identificados, por meio da pesquisa da bibliografia e do formulário 

respondido por profissionais, os principais fatores que levam à perda e ao desperdício de alimentos e os 

principais meios de mitigar tal problema: 

- Falta de atenção ao problema e a possíveis soluções: se refere à falta de visibilidade que a 

questão possui. Essa desatenção é grave entre os consumidores e entre os serviços de alimentação, 

como mercados, restaurantes, hotéis e hospitais, que visando a uma maior venda de seus produtos, 

estimulam o consumidor a comprar comida em excesso, que muitas vezes acaba sobrando e sendo 

desperdiçada (HEGNSHOLT et al, 2018). Segundo o questionário feito com profissionais de tecnologia 

de alimentos, 72,5% dos entrevistados, o equivalente a 50 profissionais, afirmam que a falta de 

conscientização do consumidor está entre os dois fatores que mais causa o problema. Entre as 
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respostas, chamou-se atenção para o fato de que o consumidor não sabe armazenar o alimento 

adequadamente e nem o utilizar por completo. Houve também a afirmação de que um dos grandes 

pontos é de o quanto o consumidor possui um foco sensorial muito voltado a estética do produto, de 

modo que caso um alimento, como por exemplo, uma fruta ou legume, esteja com uma aparência pior 

do que outro, provavelmente será desperdiçado ao fim do dia, mesmo que ainda esteja apto para 

consumo, havendo falta de senso crítico no padrão de compras. Em relação à mitigação do problema, 

68% dos entrevistados afirmaram que programas de conscientização do consumidor está entre as duas 

práticas que mais colaboram para combater a questão. 

- Infraestrutura inadequada da cadeia de suprimentos: diz respeito principalmente à Cadeia de 

Frio, que corresponde à sequência de procedimentos que mantêm um ambiente a temperatura negativa 

ou refrigerado, para preservar alimentos perecíveis. A Cadeia de Frio envolve gestão logística, com 

controle e monitorização em uma rede colaborativa, desde a retirada da matéria-prima ou 

processamento do produto até a comercialização (Santos, 2014 apud Fernandes, 2015). Segundo o 

questionário feito, 47% dos profissionais de cadeia de suprimentos afirmaram que este está entre os 

dois principais fatores geradores do problema, citando o investimento em infraestrutura como ação 

necessária para a mitigação. 

- Fraca colaboração entre os envolvidos na cadeia de suprimentos: a fraca colaboração entre os 

envolvidos na cadeia de suprimentos contribui de maneira fundamental para a ineficiência da cadeia e 

para perdas e desperdícios de alimentos, especialmente entre a agropecuária e a indústria responsável 

pelo processamento do alimento (HEGNSHOLT et al, 2018). Uma vasta maioria de 76,5% dos 

profissionais de cadeia de suprimentos entrevistados afirmou que este se encontra entre os dois 

principais motivos da questão. Entre as afirmações feitas, foi dito que tanto a indústria como o varejo 

ainda não possuem um modelo claro de políticas comerciais para evitar o desperdício e que falta 

interesse tanto dos produtores, quanto dos transportadores e comercializadores em evitar o desperdício 

de alimentos, já que a preocupação maior é com o lucro. O alimento é usado apenas como mercadoria. 

Não há preocupação quanto à finalidade desses produtos. Uma outra resposta afirma que falta interesse 

tanto dos produtores, quanto dos transportadores e comercializadores em evitar o desperdício de 

alimentos, já que a preocupação maior é com o lucro, sendo que o alimento é usado apenas como 

mercadoria e não há preocupação quanto à finalidade desses produtos. 

- Ineficiência no processamento: a ineficiência na indústria leva a perdas que não só intensificam 

o problema de tema da pesquisa, mas que também geram custos às empresas, visto a não utilização 

de matérias-primas e insumos que exigiram investimento. De acordo com o questionário, 50.7% dos 

profissionais de tecnologia de alimentos afirmam que a ineficiência em processamentos é uma das 

principais causas do problema. Outro fator relacionado a isso é a utilização de embalagens inadequadas, 

de forma que 30% destes entrevistados afirmaram ser uma das principais causas também. Como 

solução, os entrevistados afirmam que a medição de indicadores de performance e de qualidade no 

processamento e a melhoria na tecnologia de embalagens, como atmosfera modificada e amortecimento 
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do produto, são fundamentais para a mitigação da questão. Entre as respostas, afirmou-se que do ponto 

de vista da indústria, é imprescindível o planejamento da produção, para evitar perdas durante o 

processo, e gerenciamento da cadeia de suprimentos como um todo, para evitar perdas durante o 

transporte e armazenamento. 

- Regulações insuficientes: regulações, normas da indústria e políticas fiscais, de maneira geral, 

não foram elaboradas de modo que houvesse atenção à minimização das perdas e desperdícios 

alimentícios. O descarte de alimentos ainda é barato e a política fiscal não penaliza empresas e 

consumidores pelo desperdício que criam e não os incentiva a reduzir o desperdício (HEGNSHOLT et 

al, 2018). Segundo o questionário, 17,4% dos profissionais de tecnologia de alimentos afiram que esta 

é uma das principais causas para a questão, havendo necessidade de uma regulação mais forte por 

parte do Estado. Entretanto, não houve afirmações que explicassem tais afirmações a fundo. 

 Por fim, buscou-se empresas com soluções inovadoras para o combate à perda e ao desperdício 

de alimentos, havendo destaque para a startup do setor alimentício, criada em 2021, Food To Save, que 

evita o desperdício de comida e contribui para transformar os hábitos dos consumidores. Com proposta 

inovadora de resgatar alimentos excedentes de produção ou produtos próximos de vencer e que estão 

em perfeitas condições, a empresa atua como marketplace, conectando os consumidores a serviços de 

alimentação, como restaurantes, padarias, hortifrutis e confeitarias, oferecendo produtos com até 70% 

de desconto. Dessa forma, a empresa oferece produtos a preços menores que o mercado aos 

consumidores e ajuda os estabelecimentos a diminuírem seus prejuízos com desperdícios. A startup 

registrou um crescimento de 300% em 2021 e iniciou o ano de 2022 com a marca de mais de cem mil 

downloads do aplicativo, mais de trezentos estabelecimentos parceiros nas regiões em que opera, além 

de mais de cinquenta toneladas de alimentos salvos (Exame, 2022). A empresa atua nas seguintes 

cidades: São Paulo, Campinas, São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Mauá, Mogi das Cruzes, 

Diadema, Cotia e São Caetano do Sul (Food to Save, 2022). 

CONCLUSÕES: 

Como principais fatores para a perda e desperdício de alimentos, destacaram-se a falta de 

atenção ao problema, relacionada especialmente à falta de conscientização do consumidor, e a fraca 

colaboração entre os envolvidos na cadeia. 

Como consequência, observou-se a tendência para a mitigação das perdas e desperdícios de 

alimentos, que acaba por basear-se em práticas ESG. A sigla, vinda do inglês, é um acrônimo para 

environment, social and governance ou, em português, ambiente, social e governança, corresponde a 

três categorias de interesse para o que é denominado “investidores socialmente responsáveis”. 

Observou-se que a inovação é peça-chave na busca por soluções ao problema. 
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