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Introdução 

A globalização trouxe a expansão de empresas nos 
mercados do mundo inteiro e em decorrência disso 
surgiu a concorrência e a competitividade, as 
exigências dos clientes aumentaram na mesma 
proporção exigindo que as organizações fossem 
flexíveis para alcançar equilíbrio e a capacidade de 
predizer os desejos dos clientes e do mercado 
(GOMES et al., 2014).  
Verifica-se que o descarte no varejo é um problema 
constante nos supermercados, interferindo 
diretamente nos resultados. Os descartados 
comercialmente ainda possuem valor econômico e a 
melhor gestão dos resíduos traz benefícios 
financeiros para as empresas (RIGITANO e 
MENDONÇA, 2014).  
Dessa forma, a segurança dos alimentos contempla 
um conjunto de normas relacionadas à produção, 
transporte e armazenagem visando características 
físico-químicas, microbiológicas e sensoriais 
padronizadas, segundo as quais os alimentos 
estariam adequados ao consumo. Além disso, o setor 
de hortifrúti é apontado como o que apresenta maior 
perda significativa (GOMES et al., 2014).  

Objetivo 

Verificar a percepção, compreensão e observação da 

problemática dos resíduos orgânicos úmidos 

gerados nos supermercados, bem como conhecer o 

gerenciamento feito em dois supermercados na 

cidade de Marabá – Pará. 

Metodologia 

A pesquisa realizada pode ser caracterizada por 

exploratória, empregando-se o método qualitativo, 

que permitiu ter uma observação quanto ao tema. 

Os dados de perda dos produtos não foram 

fornecidos pelas empresas, dessa forma, as 

informações obtidas basearam-se em observações 

feitas.  

Foram realizadas visitas técnicas in loco em dois 

supermercados com preenchimento de check list e 

levantamento teórico por meio de revistas eletrônicas 

de artigos científicos. 

 

Resultados e Discussão 

As empresas, aqui nomeadas por Supermercado A e 
B, são filiais de redes distintas de supermercados 
presentes no Estado do Pará. Diante disso, ambos, 
são gerenciados por suas respectivas matrizes, as 
quais monitoram as empresas desde a encomenda 
da mercadoria com o fornecedor até a destinação 
final dos resíduos que são gerados. 
Nos dois, foi observado que há a divisão por 
departamento (hortifrúti, higiene, frios e laticínios, 
etc.) e cada departamento tem um responsável. 
O check list foi preenchido com a ajuda dos 
responsáveis por este setor, conforme a Tabela 1 
abaixo.  
 
Tabela 1: Check-list com as observações feitas 
durante as visitas. 

Perguntas 
Supermercado 

A 
Supermercado 

B 

1 – Quantas 
vezes chegam 
mercadoriade 
hortifruti? 

3 vezes por 
semana 

2 vezes por 
semana 
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2 – Quando é 
feita a retirada 
dos produtos 
vencidos (frios e 
laticínios)? 

3 a 5 dias 
antes da data 

de 
vencimento 

10 dias antes 
da data de 
vencimento 

3 – O que é feito 
com estes 
produtos quando 
atingem o prazo 
de validade? 

Doação Doação 

4 – Quanto aos 
resíduos de 
hortifrúti é feita a 
segregação? 

Sim, item por 
item  

Sim, item por 
item  

5 – É feita a 
pesagem destes 
resíduos antes 
deles serem 
descartados? 
Quando? 

Sim, todos os 
dias pela 
manhã 

Sim, todos os 
dias pela 

tarde 

6 – Como é feito 
o gerenciamento 
dos dados do 
peso e da perda 
dos resíduos 
úmidos? 

Sistema 
Online da 
empresa  

Sistema 
Online da 
empresa 

matriz 

7 – O que é feito 
com os resíduos 
secos? 

Reciclagem Reciclagem 

8 – Qual a 
destinação final 
dada aos 
resíduos de 
hortifrúti? 

Doação Doação 

9 – Onde são 
acondicionados? 

Caixas de 
papelão 

Caixas de 
papelão 

 

A partir das informações contidas na Tabela 1, pode-
se perceber certa semelhança quanto ao 
gerenciamento dos resíduos orgânicos úmidos nos 
Supermercados A e B, ressaltando o fato de ambos 
pertencerem à redes de supermercados diferentes.  
A chegada da mercadoria ocorre em dias alternados, 
e o processo de encomenda e negociação com o 
fornecedor é feito pela matriz gerencial de cada 
supermercado, conforme a necessidade de cada 
estabelecimento as negociações são feitas. A 
entrega dos produtos no Supermercado A é feita 
pelos veículos próprios da empresa, ou seja, o 
fornecedor se responsabiliza de entregar apenas na 
matriz do supermercado, só então é feita a entrega à 
filial. Quanto ao Supermercado B, o fornecedor 
realiza a entrega diretamente à loja. 
Assim percebe-se que há uma possibilidade maior de 
perda comercial dos vegetais do hortifrúti no 
Supermercado A, devido o processo de entrega, que 
pode ocasionar danos à mercadoria durante o 
transporte. 
O Supermercado A, faz a retirada entre 5 a 3 dias 
antes do vencimento dos produtos, sendo os 
produtos de frios e laticínios considerados também 
como orgânicos úmidos. Enquanto o Supermercado 
B retira 10 dias antes. Aponta-se, então, que o 
Supermercado B apresenta maior preocupação 
quanto à validade dos produtos. 
Quanto aos resíduos gerados pelo hortifrúti, são 
considerados como perda quando estes aparentam 
estar maduros demais ou apresentam uma coloração 
diferente dos outros, ou quando estão amassados, 
etc. O consumidor/cliente ao notar detalhes como 
esses, na maioria das vezes descarta a compra do 
item o que pode fazer com que a empresa perca o 
lucro da venda daquele produto. Acontece que nem 
sempre os produtos perdem a condição nutricional 
pela aparência estética, e poucos sabem disso.  
Os produtos do setor de hortifrúti, quando não 
apresentam condições comerciais são descartados e 
retirados do recipiente em que são expostos e 
acondicionados em caixas de papelão, em ambos os 
estabelecimentos, ao final do expediente estes 
resíduos são pesados e a partir disso é calculada a 
perda financeira desses produtos, onde os valores 
são registrados no sistema operacional da empresa. 
O gerenciamento desses dados é feito pela matriz 
que ao analisá-los controlam a quantidade da 
mercadoria encomendada.  
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A destinação dos resíduos orgânicos úmidos, assim 
como os produtos vencidos, pelos dois 
supermercados é feita por doação destes à um sítio 
de reabilitação para dependentes químicos 
localizado na cidade. Quanto aos resíduos secos, 
como plásticos e papelão, são destinados à 
reciclagem, levados para as cooperativas de 
reciclagem em outras cidades, visto que a cidade de 
Marabá ainda não possui uma cooperativa. 

Conclusões 

A partir das observações feitas, ressalta-se o quanto 
é imprescindível que os estabelecimentos tenham 
um gerenciamento adequado quanto à geração de 
resíduos, uma vez que a disposição final inadequada 
desses causam danos ao meio ambiente e afeta a 
sociedade. 
Os supermercados observados, aparentemente, 
possuem um gerenciamento adequado sobre os 
resíduos gerados, dessa forma, constatou-se que os 
problemas que originam as perdas podem estar 
relacionados no planejamento e controle, esses dois 
pontos devem ser revistos na política de negócios 
destas organizações.  
As empresas cumprem um papel social importante 
quando realiza a doação dos produtos que não 
possuem mais valor comercial.  

Este estudo limitou-se na percepção da problemática 

de perdas de resíduos orgânicos úmidos, pois as 

empresas não forneceram dados que colaborassem 

para uma análise quantitativa e mais detalhada para 

essa questão.  

____________________ 
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