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RESUMO 

Na atualidade no setor alimentício o que se destaca é a falta de gerenciamento 

eficaz, quanto ao grande desperdício de alimentos em  todos os seguimentos imagina-

se que a solução viável seria uma gestão eficaz. Integrado a processos com objetivos 

ambientais e sociais, focando tanto na redução de custo quanto na melhoria das 

condições desses alimentos. Este trabalho foca no controle das sobras de alimentos, 

vegetais de aparência feia,  suas diversas etapas e sua reutilização que engloba um 

subtema dentro da cadeia de suprimentos. Algumas empresas que lidam com a 

administração dessas sobras, não tendo a preocupação com a sustentabilidade e nem 

com a sociedade. Este artigo estuda um modelo ilustrativo denominado Fruta Feia, 

tendo um considerável êxito em Portugal, que mostra um modelo de redução de 

desperdício de alimentos. O método adotado foi o de pesquisa descritiva e pesquisa 

bibliográfica; observa-se modelos específicos com algumas restrições e vários 

propósitos fornecendo base para esse esclarecimento do processo. Os resultados 

obtidos mostram  uma grande oportunidade no reaproveitamento de frutas e legumes, 

objetivando não apenas os negócios, mas também uma oportunidade de se reduzir 

em relação á desperdícios e de tal maneira que melhore a oferta desses na sociedade.   

 

Palavras Chaves: Gerenciamento; Logística-reversa; Alimentos. 

 

ABSTRACT 

Nowadays in the food sector, what stands out is the lack of effective 

management, as to the great waste of food in all the followings, it is imagined that the 

viable solution would be an effective management. Integrated to processes with 

environmental and social objectives, focusing both on reducing costs and improving 

the conditions of these foods. This work focuses on the control of leftover food, ugly-

looking vegetables, its various stages and its reuse that encompasses a sub-theme 

within the supply chain. Some companies deal with the administration of these 

leftovers, not having a concern for sustainability or society. This article studies an 

illustrative model called Ugly Fruit, having a considerable success in Portugal, which 

shows a model of reduction of food waste. The method adopted was descriptive 

research and bibliographic research; we observe specific models with some 

restrictions and several purposes providing basis for this clarification of the process. 
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The results obtained show a great opportunity in the reuse of fruits and vegetables, 

aiming not only at business but also an opportunity to reduce waste and in a way that 

improves the supply of these in society. 

 

Keywords: Management; Reverse logistic; Foods. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A crescente preocupação com o desperdício desperta o interesse da sociedade  

para o tema da utilização de seus meios, tendo em vista a preocupação mundial com 

os restos e seu  destino no lixo. 

 Esse acontecimento vem gerando um desgaste intenso de fontes essenciais, 

assim necessitando do apoio de um gerenciamento eficaz ao qual cuida do processo. 

No transporte e armazenagem existe o maior desperdício de alimentos, com o 

gerenciamento pode ser identificado ao longo de toda a cadeia produtiva alimentícia, 

tal fator agravante. 

No entanto o Brasil está entre os dez países que mais desperdiça alimentos  e 

aqui pode se encontrar mais de 50 milhões de habitantes vivem abaixo da linha da 

pobreza. 

A logística reversa é justamente a estratégia que cumpre o papel de 

operacionalizar o retorno dos resíduos de pós venda e pós consumo ao ambiente de 

negócios e/ou produtivo, considerando que somente dispor resíduos em aterros 

sanitários, controlados ou lixões não basta no atual  contexto empresarial 

(GUARNIERI, 2011). 

Aborda-se a seguinte problemática: O modelo de negócios estabelecido em 

Portugal, denominado de Fruta Feia se mostra como um modelo de referência como 

forma de gerenciar os alimentos na sociedade? 

Pesquisa descritiva, descreve as particularidades de determinadas populações ou 

fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas 

de recolhimento de dados, tais como o questionário e a observação sistemática.(GIL, 

2008). 

A pesquisa bibliográfica aqui aplicada tem como objetivo proporcionar maior 

entrosamento com a questão, em vista a torná-la mais clara ou a constituir hipóteses. 

Pode-se dizer que esta pesquisa aprimora as ideias ou a descoberta de intuições. Seu 
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planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração 

dos mais variados aspectos relativos ao fato da reutilização das sobras de legumes e 

frutas de aparência ruim. (GIL, 2002). 

A hipótese a ser relatada tem uma solução viável e possivelmente traz benefícios 

para melhor descarte ou destino dessas sobras, de forma que não prejudique os 

demais alimentos dentro do prazo de validade e consumo, sua capacidade tem o 

intuito de ser lucrativa socioeconômica e até ecológica e claro com isso agrega 

valores. 

A preferência pelo tema, tem por objetivo conscientizar como é feita a distribuição 

das sobras, sendo necessário o controle de todo o processo para que não haja a 

contaminação com outros alimentos, e de com esse gerenciamento pode-se ter 

lucrativa para as empresas (pessoas), que a aplicarem. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

2.1 Logística  

A logística sempre existiu desde os relatos bíblicos. Tem se mostrado presente 

e tomou forças durante a II Guerra Mundial, quando os desafios era transportar tropas 

e deslocar água, alimentos e armas de forma a maximizar todos os recursos utilizados. 

A meta na época era vencer, por tanto quanto melhor fossem os recursos logísticos 

como o transporte das armas, distribuição e armazenagem, assim se tornava maiores 

suas chances de vencer. A logística tem se desenvolvido no sentido da integração e 

coordenação das atividades ao longo da cadeia de suprimento e na coordenação de 

outras funções da empresa e com outros fatores externos (HONG, 2008). 

            Martins (2002,  p.252) cita que “a logística é responsável pelo planejamento, 

operação e controle de todo o fluxo de mercadorias e informação, desde a fonte 

fornecedora até o consumidor”. 
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2.2 Logística Reversa  

A redução dos ciclos de vida dos produtos tem levado o mercado a descartar 

com uma velocidade constante os seus produtos, resultando em um considerável 

aumento nos resíduos e matérias descartados no meio ambiente. A logística reversa 

surge como um atenuante para esse impacto ambiental com a disposição de resíduos 

em locais inapropriados. 

 Barbieri e Dias (2002) afirmam que a logística reversa pode auxiliar no 

desempenho da empresa, o que gera a possibilidade de aproveitamento do que foi 

gerado e do que seria descartado. Esse aproveitamento econômico poderá contribuir 

para redução dos impactos ambientais e sociais no lixo gerado. 

A logística reversa é uma grande oportunidade para as pessoas se 

conscientizarem, tanto sobre os seus custos quanto sobre sua pegada de desperdício, 

assim deveria ser encarada como uma oportunidade e não como uma ameaça. 

(CHRISTOPHER, 2013) 

Hoje temos uma produção excessiva de lixo, causando problemas e 

consequentemente prejudicando o planeta. 

 

2.3 Logística Reversa de bens pós-venda  

 

Bens de pós-venda são caracterizados pelo pouco ou nenhum uso, que podem 

retornar aos diferentes elos da cadeia produtiva devido a defeitos, avarias do 

transporte, manutenções e consertos, prazo de validade, garantia dada pelo 

fabricante, falta de estoque, recall, erros no processamento dos pedidos, dentre 

outros. Este retorno geralmente está vinculado à qualidade do produto e a questões 

comerciais e substituição de componentes. Como mostra a figura 1, o destino dos 

bens de pós-venda pode ser retornar ao ciclo produtivo ou de negócios por meio de 

canais de distribuição reversos específicos. (LEITE, 2009). 
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Figura 1 – Fluxo Reverso do Pós Venda 

 

Fonte: adaptado de Leite (2009) 

             

3. DESPERDÍCIOS DE ALIMENTOS NO BRASIL 

Os alimentos que possuem grande quantidade de agua ao serem armazenados 

para transporte, muitos desses se estragam e outros ficam com aparência feia e esses 

serão descartados, trazendo prejuízo ao produtor, vendedor e consumidor. Os 

alimentos perecíveis se estragam com facilidade independente de ter origem animal 

ou vegetal. 

 O Brasil produz uma variedade de frutas, hortaliças, vegetais e legumes. Em 

média cerca de 30% e 40% do que se produz perde-se desde a colheita até o 

consumidor final. Além dessas perdas temos outras que ocorrem devido à falta de 

informação no preparo correto de cada alimento, assim tornando necessário a 

reversão correta. (EMBRAPA, 2018). 

Esse mesmo estudo frisou que aqui no Brasil é desperdiçado em media 30% 

de todos os frutos, e 35% de todas as hortaliças que o país produz anualmente. 

Metade dessas perdas acontecem no manuseio e no transporte das mesmas, 

havendo um gerenciamento eficaz poderia ser que houvesse menos desperdícios nas 

centrais de abastecimento e comercialização, nos supermercados e no próprio campo.  

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento quer estimular o consumo das 

frutas e hortaliças de aparência ruim por terem se desenvolvido com pequenas 
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deformidades ou apresentarem lesões, mas que mantem intacto o seu valor 

nutricional.  

A Organização das Nações Unidas para a alimentação e a agricultura (FAO) no 

Brasil alertou que anualmente 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados ou 

se perdem ao longo das cadeias produtivas. Esse volume representa 30% de toda a 

comida produzida por ano no planeta. De acordo com Juliana Dei Svaldi Rossetto, 

responsável pelo tema junto à FAO no Brasil, a agenda 2030 da ONU conta com um item 

específico para enfrentar o problema. A mete nº 3 do Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) nº 12 prevê a redução pela metade do desperdício per capita mundial 

até 2030, bem como diminuições das perdas nos sistemas de produção e abastecimento, 

incluindo no momento pós-colheita. (ACOESUNIDAS, 2018). 

O desperdício é um dos maiores males. Enquanto uns esbanjam fartura em 

seus pratos até mesmo desperdiçando, outros almejam ter o que comer no dia 

seguinte.  

 

4. O PROJETO FRUTA FEIA 

Em Portugal surgiu um projeto chamado “fruta feia”, criado em novembro de 

2013. Este projeto conta atualmente com alguns lugares de entrega em Lisboa, outro 

na Parede e em Cascais, contando com diversos agricultores e centenas de 

consumidores associados. Esse projeto contribui para que cerca de algumas 

toneladas de frutas e hortaliças não sejam jogadas no lixo, visando trabalhar com os 

produtos de aparência “feias” e aspectos ruim como na figura 2, que não são vistas 

com bons olhos à muitos consumidores. O lema utilizado por seus criadores é “gente 

inteligente se alimenta de fruta feia”. (THE REAL JUNK FOOD, 2018). 

Figura 2 – Frutas e legumes com aparência feia 

 

Fonte: delicitas (2018). 

http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1062706/
http://therealjunkfoodproject.co.uk/
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Para reaproveitar as sobras dos alimentos que estão aptos a serem 

consumidos evitando assim tal desperdício em quantidades absurdas, o inglês Adam 

Smith e a brasileira Johanna Hewitt, com a ajuda de amigos que se identificam com a 

causa, fundaram o projeto “The Real Junk Food” conforme figura 3. (em tradução livre, 

“a verdadeira comida junk, do lixo”). (THE REAL JUNK FOOD, 2018). 

 

Figura 3 – Projeto Fruta Feia em Portugal 

 

                                               Fonte: Hypeness (2018). 

 

Isabel Soares, engenheira ambiental que deu início ao projeto Fruta Feia, 

informou que teve essa ideia a partir do momento em que observou que seu tio, um 

agricultor, não chegava a colher por volta de 40% das peras de seu pomar por não 

atender a preceitos de mercado. Eram desperdiçadas simplesmente porquê não 

atingiam o diâmetro mínimo exigido por comerciantes. (MARTIN, 2015) 

Nesse espaço as pessoas pagam o que acham que é o certo pelo alimento 

servido com qualidade. Se houvesse um gerenciamento eficaz possivelmente essa 

ação chegaria a tempo ao consumidor final e em nossas mesas, enquanto isso vemos 

pelos dados apresentados que há um grande desperdício de alimentos. Dessa forma 

como é feito nada é desperdiçado, são transformados em novos pratos e até mesmo 

os restos são dados a fazendeiros aos quais alimentam suas animálias e se tornam 

adubo.   

Na França “os legumes feios são bons, porque são feios” assim descreve o 

cartaz da campanha do “Intermarche”, que também conta com filmes homenageando 

http://therealjunkfoodproject.co.uk/
http://therealjunkfoodproject.co.uk/
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os produtos antes rejeitado, sua finalidade é o declínio quantitativo desses que são 

desperdiçados por não estarem esteticamente padronizados. Essa campanha é feita 

por uma das maiores redes supermercadistas da França.  

A solução dinâmica foi acreditar em que todo alimento fora dos padrões, posam 

e façam fotos com os seguintes dizeres, como “o tomate feio foi eleito Mister molho”, 

“limão defeituoso faz um suco bem docinho” e “a batata doce feia foi eleita Miss purê” 

entre outros. A rede executou um evento, onde as pessoas degustavam de cremes, 

sopas, pavês e sucos feitos exatamente com os ingredientes rejeitados para que todos 

ali presentes visse que a aparência não é sinal de um sabor ruim.  

Foi feito um teste de desconto na cidade chamada Provins, a 90 quilômetros 

de Paris, que obteve um grande resultado: em quarenta e oito horas, foram vendidas 

mais de uma tonelada dos legumes “feios”. Isso tudo serviu para inspirar outras 

pessoas serem a favor dos legumes defeituosos. (LEGUMES FEIOS, 2018). 

A cooperativa Fruta Feia surge da necessidade de inverter tais tendências de 

normalização de frutas e legumes que nada têm a ver com questões de segurança e 

de qualidade alimentar. Este projeto visa combater uma ineficiência de mercado, 

criando um espaço alternativo para frutas e hortaliças “feias” que consiga alterar 

padrões de consumo. (SEBRAE, 2018). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pelas pesquisas realizadas, observa-se uma possível conclusão, que há pouca 

informação e interesse pelo gerenciamento da cadeia de suprimentos com as sobras 

de alimentos e suas reutilizações, no caso do uso de um gerenciamento eficaz, 

observou-se que nem todas as empresas trabalham integradas e em harmonia, 

poderia se dividir os gastos nos investimentos necessários para a reutilização correta.         

Deve se reforçar que para obter um suposto resultado desejado é 

imprescindível informar as causas e os efeitos corretos. Todo esse estudo indica criar 

consciência clara nos gestores e administradores das empresas, que é certo reutilizar 

as sobras de  frutas e legumes feios com inteligência.  

O projeto Fruta Feia, escopo deste trabalho se identifica como uma 

oportunidade, pois se trata de um gerenciamento eficaz para um  produto que não foi 

aceito por outro canal de vendas, este objeto de estudo pode ser também de 

distribuição. Podendo se transformar em um novo canal a partir do momento em que 

outros gerenciadores da cadeia produtiva alimentícia encarar este projeto como um 
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novo desafio, de caráter não somente econômico, mas também social. Existem 

pessoas no mundo passando necessidades e acontece que muitos alimentos são 

desperdiçados, assim prejudicando o planeta e a economia de cada país. 
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