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RESUMO 

Título: Uma proposta de mensuração do desperdício de alimentos em uma rede de 

restaurantes industriais da Região Sul Fluminense 

 

Objetivo do trabalho: O objetivo central deste trabalho é propor um processo de mensuração 

do desperdício de alimentos em uma rede de restaurantes industriais da região Sul Fluminense. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: Trata-se de pesquisa exploratória, 

descritiva e aplicada, com abordagem predominantemente qualitativa, mas que contém 

elementos quantitativos. Os procedimentos de pesquisa foram realizados em duas etapas. 

Inicialmente, para o diagnóstico do problema, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, 

observação participante, levantamento de dados e pesquisa documental. Já para a elaboração da 

proposta de solução, foi utilizada a abordagem Design Science, que tem o objetivo de produzir 

e/ou alterar situações para alcançar melhores resultados em tratativas de problemas 

organizacionais, e o mapeamento de processos, a fim de compreender e desenhar todas as etapas 

do processo de mensuração do desperdício de alimentos. 

 

Resultados: Os resultados mais relevantes da pesquisa bibliométrica apontam como a temática 

sobre desperdício de alimentos evoluiu nos últimos anos, com impactos sociais, ambientais e 

econômicos ao longo de toda cadeia de suprimento alimentar. Este trabalho aborda, a jusante 

da cadeia, o desperdício em uma rede de restaurantes dentro de um parque empresarial. Os 

levantamentos indicam que há um volume de desperdício diário que não é mensurado de forma 

sistemática, o que não permite uma avaliação das possíveis ações para mitigação do problema. 

Chega-se à conclusão de que há a necessidade de uma estratégia de medição do desperdício que 

seja estruturada de forma que atenda às necessidades de levantamento de dados da empresa e 

seja viável para execução dos empregados dos restaurantes, que terão que adaptar essa demanda 

à rotina de atividades. Portanto, foi proposto como artefato um processo de mensuração do 

desperdício, validado pelos gestores das empresas contratante e contratada para confirmação da 

sua utilidade. 

 

Implicações práticas: Pelo conteúdo gerado, o impacto estimado está relacionado à   

contribuição para a compreensão do desperdício de alimentos em uma rede de restaurantes 

industriais na região Sul Fluminense, com ênfase nas perdas e custos gerados. Além disso, tem-



se a geração de uma proposta de mensuração prática que possibilita aos gestores ações em 

relação ao desperdício gerado, e, por fim, o estudo amplia a discussão e o entendimento sobre 

formas de controle do desperdício dentro dos serviços de alimentação. 

 

Originalidade e contribuições: Considerando a revisão da literatura realizada, apesar da 

temática desperdício de alimentos ser amplamente discutida nas últimas décadas, inclusive pela 

Organização das Nações Unidas, verificou-se haver ainda uma escassez de trabalhos que tratem 

especificamente o processo de quantificação do desperdício em restaurantes industriais. Assim, 

a proposta gerada neste estudo torna-se original e relevante. As contribuições deste estudo têm 

aderência com a linha de atuação científica-tecnológica LACT 3: Competitividade, Inovação e 

Empreendedorismo, pois trata-se de uma melhoria de um processo organizacional. 

 

Produção Técnica/Tecnológica:  Trata-se de uma proposta prática, com desenvolvimento de 

um processo para mensuração do desperdício, e a elaboração de um manual contendo 

fluxograma, descrição e detalhamento das etapas do processo para utilização do processo. O 

artefato produzido enquadra-se como produto técnico/tecnológico, referente ao Eixo 1: 

Produtos e Processos, item 16: Processos de Gestão. Em relação à sua aplicabilidade, poderá 

ser utilizado na rede de restaurantes industriais, foco do estudo, e ser replicado para outros 

serviços de alimentação. Consiste, ainda, em um produto de média inovação e média 

complexidade tecnológica, sendo o diferencial o emprego de um processo simples de forma 

sistemática em uma rede de restaurantes de um grupo industrial. Por fim, o processo apresenta 

baixa complexidade sem o envolvimento de altos investimentos, tecnologia ou formação 

técnica especializada. 

 

Palavras-chave: Desperdício de alimentos. Restaurante Industrial. Métodos de Quantificação. 

Processo de gestão. Região Sul Fluminense. 

 
 



ABSTRACT 

Title: A proposal to food waste measure in an industrial restaurant network in the Sul 

Fluminense region. 

 

Objetive: The main objective of this work is to propose a process for measuring food waste in 

an industrial restaurant network in the Sul Fluminense region. 

 

Procedures/Method for solving the problem: This is an exploratory, descriptive and applied 

research, with a predominantly qualitative approach, but containing quantitative elements. The 

research procedures were carried out in two stages. Initially, semi-structured interviews, 

participant observation, data collection and documentary research were conducted for the 

diagnosis of the problem. For the preparation of the solution, the Design Science approach was 

used. It aims to produce and/or change situations to reach better results in organizational 

problem dealings, and the process mapping in order to understand and design all stages of the 

process of measuring food waste. 

 

Results: The most relevant results of the bibliometric research indicate how the topic of food 

waste has evolved in recent years, with social, environmental and economic impacts throughout 

the entire food supply chain. This work addresses, downstream of the chain, the waste in a 

restaurant network within a business park. The surveys indicate that there is a volume of dialy 

food waste isn’t measured systematically, which doesn’t allow an evaluation of the possible 

actions to mitigate the problem. It is concluded there is a need for a waste measurement strategy 

that is structured in a way that meets the company’s data collection needs and is feasible for the 

execution of restaurant employees. They will have to adapt this demand to their activity 

routines. Therefore, a process of waste measurement was proposed as an artifact, validated by 

the managers of the contracted and hired companies to confirm its usefulness. 

 

Practical implications: From the generated content, the estimated impact is related to the 

contribution to the understanding of food waste in an industrial restaurant network in the Sul 

Fluminense region, with emphasis on losses and generated costs. In addition, there is the 

generation of a practical measurement proposal that enables managers to act on the generated 

waste. Finally, the study expands the discussion and the understanding on ways to control waste 

within food services. 



Originality and contributions: Considering the literature review carried out, there has also 

been a shortage of studies that specifically address the process of quantification of waste in 

industrial restaurants, although the theme food waste has been widely discussed in recent 

decades, including by the United Nations. Thus, the proposal generated in this study is made 

original and relevant. The contributions of this study have adherence to the scientific-

technological line LACT 3: Competitiveness, Innovation and Entrepreneurship, as it is an 

improvement of an organizational process. 

 

Technical / Technological Production: This is a practical proposal, with the development of 

a process for measuring waste, and the elaboration of a manual containing the flowchart, 

description and detailing of the process steps to its utilization. The artifact produced is classified 

as a technical / technological product referring to Axis 1: Products and Processes, item 16: 

Management Processes. Regarding its applicability, it can be used in the industrial restaurant 

network, focus of this study, and be replicated to other food services. It also consists of a product 

of medium innovation and medium technological complexity, being the differential the use of 

a simple process, systematically, in a restaurant network of an industrial group. Finally, the 

process is low complexity without the involvement of high investments, technology or 

specialized technical training. 

 

Keywords: Food waste. Industrial restaurant. Quantification Methods. Management process. 

Sul Fluminense region. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contexto 

Estima-se que cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos, destinados ao consumo 

humano, são perdidos ou desperdiçados anualmente, o que significa um prejuízo econômico 

em torno de US$ 940 bilhões, segundo a Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO, 2011). Além do fator financeiro, desperdiçar comida coadjuva para a violação 

de oportunidades para a alimentação de outros (Porpino, 2016), contribuindo para os impactos 

sociais relacionados à segurança alimentar. O desperdício de alimentos colabora, ainda, com os 

impactos ambientais causados pelo uso de aterros e emissões de gases prejudiciais ao meio 

ambiente (Porpino, Wansink, & Parente, 2016; Van der Werf & Gilliland, 2017). Assim, o nível 

de ineficiência no sistema alimentar global tem impactos econômicos, sociais e ambientais 

significativos (G. Hanson & Mitchell, 2017). 

A relevância do tema perda e desperdício de alimentos é tão expressiva que está entre 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) estabelecidos pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) para se alcançar a Agenda 2030. No que tange ao desperdício de 

alimentos, destacam-se o ODS#12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, 

com as seguintes metas:  

12.3 – Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per 
capita mundial, nos níveis de varejo e consumidor, e reduzir as perdas 
de alimentos ao longo das cadeias de produção; 
12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por 
meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso; 
12.6 – Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e 
transacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de 
sustentabilidade em seu ciclo de relatórios (ONU, 2015). 

A discussão sobre perdas, desperdício e resíduos de alimentos se torna complexa 

inicialmente pela dificuldade de padronização das definições dos termos utilizados e 

indisponibilidade de dados precisos do volume gerado globalmente (Garrone, Melacini, & 

Perego, 2014). 

Entre as dificuldades de definição, tem-se o uso dos termos “perda” e “desperdício”, 

usados considerando todas as perdas ao longo da cadeia (Betz, Buchli, Göbel, & Müller, 2015). 

Entretanto, segundo a FAO (2011), geralmente se distingue perdas de desperdício porque as 
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ações de combate a cada um são diferentes. A perda é, muitas vezes, colocada como a redução 

involuntária da disponibilidade de alimentos para consumo humano, resultante de ineficiências 

nas cadeias produtivas, deficiências de infraestrutura e logística, tecnologias de produção 

obsoletas ou ausentes, incapacidades gerenciais ou técnicas (Parfitt, Barthel, & Macnaughton, 

2010). Já o desperdício refere-se ao rejeito intencional de itens, principalmente por varejistas e 

consumidores, e se deve, principalmente, ao comportamento das empresas ou das pessoas 

(Peixoto & Pinto, 2016). Portanto, o uso do termo desperdício está associado a jusante da cadeia 

produtiva alimentar, enquanto as perdas, a montante da cadeia (Delgado, Schuster, & Torero, 

2017).  

As definições usadas diferem de acordo com cada objetivo. Quando relacionadas a 

resíduos, podem ser divididos em: (i) resíduos orgânicos não processados, referindo-se a restos 

de comida (cascas, sementes e caules), alimentos danificados ou alimentos impróprios para 

consumo (vegetais danificados, frutas e feijão); (ii) resíduos orgânicos processados, como 

sobras de alimentos que foram processados e não distribuídos; e (iii) resíduos orgânicos 

processados como fragmentos ou parte de uma produção de comida que foi distribuída e não 

consumida (Zotesso, Cossich, Colares, & Tavares, 2016). 

A perda e o desperdício de alimentos ocorrem em diferentes estágios e proporções ao 

longo da cadeia (Papargyropoulou, Lozano, K. Steinberger, Wright, & Ujang, 2014). Nas fases 

de produção e colheita, giram em torno de 24%, nos processos e embalagem, 4%, na 

distribuição, 12%, já na fase de consumo, em torno de 35% (Lipinski, Hanson, & Lomax, 2013). 

Porém, para os países em desenvolvimento, as perdas ocorrem em maiores números nas fases 

de produção agrícola e pós-colheita, enquanto nos países desenvolvidos, o desperdício ocorre 

no nível de varejo e consumo (Lipinski et al., 2013; Nakasone, 2018). 

A título de ilustração, na Europa e na América do Norte, a perda somada ao desperdício 

per capita gira em torno de 300 kg/ano, já somente o desperdício, cerca de 115 kg, enquanto na 

África Subsaariana, Sul e Sudeste Asiático, cerca de 120 a 170 kg/ano são perdidos e 

desperdiçados, e somente o desperdício gira em torno de 6 a 11 kg/ano (FAO, 2011). 

A mensuração de perdas e desperdícios de alimentos, ainda, se faz mais obscura em 

países em desenvolvimento, já que não possuem uma gestão de resíduos municipal adequada. 

Cerca de 59% dos resíduos sólidos urbanos coletados são dispostos em aterros sanitários, 

enquanto os outros 41% são despejados em lixões ou aterros controlados que não possuem o 

conjunto de medidas necessárias para proteção do meio ambiente e da população (Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), 2017). Isso se 



14 
 

deve, entre outros motivos, à ausência de políticas eficazes e incentivos que atinjam a população 

e as empresas privadas (Thi, Kumar, & Lin, 2015). 

Contrariando o padrão dos países em desenvolvimento, que desperdiçam mais na fase 

de produção e distribuição (FAO, 2011; Nakasone, 2018), o Brasil concentra altas taxas de 

desperdício na fase de consumo, cerca de 41 mil toneladas de alimentos por ano, estando entre 

os dez países que mais desperdiçam alimentos no mundo (Cruz, 2016). Aspectos relacionados 

ao comportamento, como abundância nas refeições, e questões culturais, como a utilização de 

muitos itens em uma única refeição, estão entre os motivos do desperdício (Porpino, Parente, 

& Wansink, 2015). 

Mesmo assim, cabe lembrar que, apesar da importância do tema, não há uma definição 

única sobre perdas e desperdícios, e as diferentes definições dispostas na literatura dificultam, 

por sua vez, sua medição, bem como comparação para uso em estimativas de volumes e 

ferramentas para medição (Nakasone, 2018; Parfitt et al., 2010). 

Para o desenvolvimento deste trabalho, o conceito de desperdício de alimentos usado 

para identificar alimentos para consumo humano que são descartados, perdidos, degradados ou 

contaminados (Gustavsson, Cederberg, Sonesson, van Otterdijk, & Meybeck, 2011) a jusante 

da cadeia, se torna mais apropriado. 

A principal forma de se compreender o desperdício de alimentos se inicia através de 

uma auditoria do desperdício gerado (Derqui & Fernandez, 2017). A falta de avaliação das 

quantidades de resíduos alimentares produzidos implica em uma grande deficiência do 

processo, pois, sem esta informação, uma análise sobre potenciais soluções e aplicações não 

pode ser realizada (Sakaguchi, Pak, & Potts, 2018). 

Grandes instituições são consideradas locais interessantes de intervenção pelo alto 

volume de consumidores de serviços de alimentação, bem como sua capacidade de sistematizar 

práticas (Schupp, Getts, & Otten, 2018). Embora o desperdício de pratos dificilmente possa ser 

eliminado, ele pode ser reduzido, mas esta ação envolve o rastreamento de quais cardápios 

geralmente criam mais sobras para se tomar as decisões (Kuo & Shih, 2016). Além das sobras 

de pratos, as sobras do serviço e o excedente de produção também são apontadas como fontes 

de desperdício em restaurantes (Ferreira Galian, Santos, & Madrona, 2016; Silvennoinen, 

Heikkila, Katajajuuri, & Reinikainen, 2015). 

O setor de consumo de alimentos fora do âmbito domiciliar pode ser dividido em três 

segmentos: atividade comercial, não comercial e serviço de alimentação, que inclui escolas, 

hospitais e empresas (Betz et al., 2015). Os restaurantes, como uma divisão do setor de 

hospitalidade, contribuem de forma ativa para a geração de desperdício alimentar nas áreas 
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comerciais e institucionais, representando um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo 

(Tatàno, Caramiello, Paolini, & Tripolone, 2017). Entre as causas do desperdício, encontram-se 

o planejamento inadequado de refeições, questões relacionadas à frequência diária do usuário, 

às preferências alimentares e ao treinamento dos funcionários na preparação e distribuição de 

alimentos (Henz & Porpino, 2017).  

De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (Environmental 

Protection Agency, EPA), cerca de 4 a 10% dos alimentos comprados por serviços de 

alimentação são desperdiçados antes de chegarem aos pratos (EPA, 2010). Os padrões de vida 

mais elevados dos consumidores correspondem a padrões estéticos de produtos alimentícios, 

principalmente em países desenvolvidos, o que influencia suas atitudes e a de varejistas a ter 

uma produção baseada em alto padrão estético e variedade de ingredientes (Thi et al., 2015). 

Os valores do desperdício dentro de estabelecimentos de produção de refeições podem 

chegar, ainda, a 20% devido ao excedente de produção e sobras causadas pelo serviço tipo buffet 

(Heikkilä, Reinikainen, Katajajuuri, Silvennoinen, & Hartikainen, 2016). Restaurantes 

localizados em hotéis apresentam valores de desperdício significativos. Ações de redução que 

não afetem a satisfação do cliente são complexas, pois a fartura de itens demonstra sofisticação. 

Entretanto, ações como redução do tamanho do prato e campanhas de orientação podem trazer 

benefícios neste sentido (Kallbekken & Sælen, 2013). 

Independentemente do modelo de serviço do restaurante, a maior média per capita de 

desperdício, considerando toda a cadeia alimentar, está localizada dentro da fase de consumo, 

com um per capita de 114 kg/ano (Van der Werf & Gilliland, 2017). No Brasil, entre as 41 mil 

toneladas de alimentos desperdiçadas, 15% estão concentrados em restaurantes, ou seja, cerca 

de 6 mil toneladas (World Resources Institute, 2016). 

De forma abrangente, estudos sobre o desperdício de alimentos em instituições de 

serviços alimentares produziram resultados variáveis e é difícil avaliar a quantidade de 

alimentos desperdiçados. Todavia, minimizar o desperdício de alimentos aumenta a eficiência 

dos recursos e sustentabilidade no setor (Heikkilä et al., 2016). 

Do ponto de vista econômico, o estudo sobre desperdício em restaurantes indica um 

ponto estratégico devido à alta eficiência econômica de ações nestes setores. Estudos apontam 

uma economia de até 14 vezes o valor investido em redução do desperdício (Clowes, Hanson, 

& Mitchell, 2018). Contudo, ações estratégicas, e não somente financeiras, devem estar 

incluídas nas justificativas para se ter ações neste campo. Dentre elas, estão as regulamentações 

sobre resíduos e questões ambientais, questões sociais e senso de responsabilidade ética 

(Clowes et al., 2018). 
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O fornecimento, o consumo e a geração de desperdício devem ser estudados em 

conjunto com o princípio de entender, totalmente, como, onde e por que o desperdício é gerado. 

Essa compreensão, então, possibilitará definir detalhadamente planos específicos sobre como 

lidar com os aspectos materiais e socioeconômicos do desperdício de alimentos 

(Papargyropoulou et al., 2016). Nesse sentido, torna-se complexo desenvolver ações para 

evitar/reduzir o desperdício quando não se tem informações suficientes sobre a quantidade, as 

justificativas e o destino dos alimentos, fato que ocorre em muitos países, cidades e empresas. 

Sem um padrão consistente de definições ou uma estrutura de medições e relatórios, comparar 

dados dentro ou entre as organizações e formular conclusões se torna inviável (World 

Resources Institute, 2016). 

Para avaliações dentro do setor de serviços de alimentação, o método de medição 

apropriado para um estudo depende dos recursos disponíveis, questões de pesquisa e 

configurações específicas (Hanks, Wansink, & Just, 2014). Entre os métodos mais usuais em 

restaurantes, está o desperdício de alimentos medido pela pesagem com uma balança eletrônica 

(método direto), porém existe, ainda, a estimativa visual ou também questionários submetidos 

aos usuários (métodos indiretos) (Boschini, Falasconi, Giordano, & Alboni, 2018). Por isso, a 

determinação do motivo da quantificação do desperdício de alimentos é fundamental para 

definir o modo de quantificar e como realizar a medição (World Resources Institute, 2016). 

No que tange a jusante da cadeia, este trabalho aborda o serviço de alimentação, sendo 

esse agente responsável por refeições preparadas e servidas fora do âmbito domiciliar, com 

atividades empresariais ou institucionais, em diferentes tipos de estabelecimento (Heikkilä et 

al., 2016).  

Para o desenvolvimento deste estudo, selecionou-se uma empresa localizada na Região 

Sul Fluminense (RSF), estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um parque empresarial com 

circulação de cerca de 15 mil pessoas/dia. Dentro deste complexo circulam empregados 

próprios e contratados, que executam atividades administrativas e operacionais. Para o 

atendimento desta população, a empresa principal oferece refeições através da contratação de 

empresa terceirizada especializada em serviços de alimentação. A empresa de serviço de 

alimentação contratada é responsável por todo processo de planejamento, compra, produção, 

distribuição das refeições e segregação dos resíduos gerados pela operação, já a destinação final 

dos resíduos é realizada por outra empresa terceirizada.  
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1.2 Problema de Pesquisa 

A empresa contratante, apesar de ser a responsável pela contratação da empresa que 

destina o resíduo gerado, não realiza um controle sistemático do desperdício de alimentos, 

tampouco exige que o serviço de alimentação contratado faça esse controle. O contrato entre 

ambas considera o pagamento por refeição realizada, o que faz com que os custos indiretos 

associados ao desperdício de alimentos, sejam inseridos pela empresa contratada no valor da 

refeição. Isso, por sua vez, dificulta o entendimento sobre a necessidade de ações em relação à 

redução e ao tratamento do material que possa, ou não, estar sendo deliberadamente descartado. 

Por outro lado, desenvolver práticas que eliminem ou diminuam o desperdício poderiam 

contribuir com a diminuição dos custos indiretos e aumentar a margem de contribuição, o que 

deveria fazer parte do processo gerencial da contratada, porém atuações neste sentido não são 

observadas. 

Desta forma, este trabalho busca responder a seguinte questão-problema: Como 

mensurar o desperdício de alimentos em uma rede de restaurantes industriais da RSF? 

1.3 Objetivos 

Nesse contexto, este estudo busca propor um processo de mensuração do desperdício de 

alimentos em uma rede de restaurantes industriais da Região Sul Fluminense. 

Como objetivos específicos, tem-se: 

a) apresentar os métodos de medição com os procedimentos e instrumentos 

utilizados para sua aplicação; 

b) entender o tamanho do desperdício nos restaurantes do grupo industrial; 

c) desenhar o processo de mensuração do desperdício de alimentos a ser aplicado, 

sistematicamente, em todos os restaurantes localizados no parque industrial; 

d) validar o processo gerencial com os gestores das empresas contratante e 

contratada. 

1.4 Justificativa 

Quantificar o desperdício de alimentos dentro das operações se torna importante para 

compreender o volume, a localização e os motivos dos itens que são perdidos ou desperdiçados 

e, com isso, propor ações de correção (G. Hanson & Mitchell, 2017). Dessa forma, controlar o 
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desperdício de alimentos nos restaurantes exige conhecimento para que este possa ser 

administrável e faça parte do escopo de gerenciamento de um serviço de alimentação (Heikkilä 

et al., 2016). 

Mesmo com a importância acerca do desperdício de alimentos em restaurantes, ainda 

pouca pesquisa e literatura técnico-científica correlacionadas estão disponíveis sobre gestão de 

resíduos no setor que inclui restaurantes, estando as referências, principalmente, na forma de 

relatórios de diferentes organizações (Pirani & Arafat, 2016). Por ser um campo de pesquisa 

relativamente novo, uma quantidade considerável de pesquisas continua a ser necessária para 

explicar melhor o fenômeno do desperdício de alimentos em restaurantes (Katajajuuri, 

Silvennoinen, Hartikainen, Heikkila, & Reinikainen, 2014). 

O presente trabalho se justifica pela extrema importância que o tema desperdício de 

alimentos ocupa na sociedade, organizações e comunidade acadêmica, principalmente nos 

últimos anos. Especificamente no setor de restaurantes, além das questões sociais e ambientais 

já citadas, o fator econômico novamente merece destaque: o desperdício de alimentos 

representa a segunda maior despesa deste tipo de negócio, valores que giram em torno de 9,5% 

para restaurantes tipo fast food e que podem chegar a 11,3% em restaurantes que oferecem 

serviço completo (Anufood Brazil, 2019). O Leanpath, organização que defende a medição e o 

controle de desperdício dentro das cozinhas, aponta estudos de casos de locais que 

economizaram 20%, 50% e até 66% em um ano (Leanpath, 2019). 

A definição de um método adequado para medição, e posterior tomada de decisão por 

parte dos gestores da empresa estudada, irá contribuir para o preenchimento de uma lacuna até 

então pouco explorada na empresa: o desperdício deste recurso e possibilidades de ganho com 

ações adequadas. Desta forma, contribuirá de forma econômica, ambiental e social, tanto para 

empresa estudada quanto para a sociedade em geral. 

Por fim, além dos motivadores estratégicos mencionados nesta justificativa, a atuação 

profissional da autora na organização estudada possibilita não somente o acesso ao 

desenvolvimento da pesquisa, como também a contribuição, de forma ativa, de dados 

fundamentais atualizados sobre a temática desperdício de alimentos em restaurantes. 

1.5 Estrutura 

Além desta introdução, o trabalho foi organizado nos seguintes capítulos: 

Fundamentação Teórica, capítulo dois, que aborda a evolução do desperdício de alimentos 

através de uma pesquisa bibliométrica, conceitos de desperdício e definição de um conceito 
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usado neste estudo e métodos de quantificação. Em seguida, é apresentado no capítulo três o 

Diagnóstico do Problema, que inclui a apresentação do contexto e da realidade investigada, os 

procedimentos metodológicos, onde é explicado como o estudo será realizado, os resultados 

preliminares, onde estão apresentados os primeiros desfechos do estudo, que incluem os valores 

das medições encontradas em cada restaurante e as discussões. Posteriormente, no capítulo 

quatro, com base nos volumes encontrados, medições realizadas e resultado das pesquisas, uma 

proposta de solução, principal objetivo deste estudo, será apresentada de forma detalhada. Nesta 

proposta de solução, estão incluídos os procedimentos metodológicos para a elaboração do 

processo, as organizações de referência em quantificação do desperdício, o macroprocesso do 

desperdício da unidade estudada, a proposta de processo de mensuração do desperdício, a 

validação e um plano de ação, necessário para a implantação do processo. Por fim, no capítulo 

cinco, as considerações finais, limitações e sugestões de estudos futuros; e, ainda, as referências, 

apêndices e um manual, que deve ser usado para orientação dos gestores na implementação do 

processo de desperdício proposto. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo se divide em três seções: na 2.1, serão apresentados os resultados da 

pesquisa bibliométrica com o objetivo de analisar como a discussão sobre desperdício de 

alimentos em restaurantes vem evoluindo ao longo dos anos. Em seguida, na seção 2.2, as 

definições de perda e desperdício ao longo da cadeia alimentar, contextualizadas com os termos 

usados em restaurantes. Na seção 2.3, estão apresentados os métodos de quantificação e suas 

classificações, que constituem métodos diretos e indiretos, com abordagem macro e micro. 

2.1  Pesquisa bibliométrica 

A pesquisa bibliométrica procura analisar a produção do conhecimento científico e 

possibilita entender de que maneira um determinado campo está se desenvolvendo (Marcelo & 

Hayashi, 2013). Dessa forma, uma pesquisa bibliométrica foi realizada, buscando identificar a 

discussão sobre desperdício de alimentos em restaurantes.  

Foram usadas as palavras-chaves com os seguintes operadores lógicos: “Food Wast*” e 

“Restaurant*”, no período de 1945 a 29 de junho de 2018 (data da busca) na base de dados Web 

of Science (WoS). Foi definida esta base como fonte de pesquisa, principalmente por se tratar 

de uma plataforma de referência e que abrange as publicações mais antigas, ampliando as 

possibilidades de busca, com registros que remontam ao ano de 1900 (Falagas, Pitsouni, 

Malietzis, & Pappas, 2008).  

Foram encontrados 132 trabalhos nos quais foram organizados considerando as 

seguintes informações: ano, fonte, principais autores, países e regiões, tipo de documentos, 

áreas e trabalhos mais citados. Com esta pesquisa, identificou-se um crescimento de 200% nos 

trabalhos publicados de 2013 a 2017 (Figura 1). 
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Figura 1. Quantidade de registros de publicação de 1992 a 29 de junho de 2018 
Fonte: Web of Science (2018). 

Em relação às fontes de publicações encontradas, destacam-se a Waste Management, 

com 21% das publicações, seguida por Bioresource Technology, com 9%, e Journal of Cleaner 

Production, com 7% das publicações no período analisado (Figura 2). 

 
Figura 2. Quantidade de publicações por periódico e fatores de impacto 
Fonte: Web of Science (2018). 

Dentre os principais autores, destaca-se Pleissner D., com trabalhos concentrados em 

aproveitamento dos resíduos orgânicos para geração de outros produtos como fermentação 

anaeróbica e produção de ácido lático. Seguido de De Clercq D., Demichelis F., Fiore S., 
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Heikkila L., Katajajuuri J. M., Kwak W. S., Lin C. S. K., Reinikainen A., Saygin O., 

Silvennoinen K., Tosun A., Venus J., Wen Z. G., com três citações cada (Figura 3).  

 
Figura 3. Autores mais citados encontrados na busca bibliométrica 
Fonte: Web of Science (2018). 

No que tange aos países, os Estados Unidos lideram o ranking de publicações com 16%, 

seguido por China, com 11%, e Alemanha e Brasil, com 7% cada (Figura 4). 

 
Figura 4. Países e regiões com maiores volumes de publicações 
Fonte: Web of Science (2018). 

Dentre as áreas de pesquisa, destacam-se Ecologia e Ciências, Engenharia e Agricultura, 

correspondendo a 53% do total de trabalhos publicados (Figura 5). 
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Figura 5. Áreas de pesquisa em que estão distribuídas as publicações 
Fonte: Web of Science (2018). 

Os trabalhos encontrados na pesquisa bibliométrica foram selecionados através da 

leitura de todos os resumos. Entre estes, os 20 trabalhos mais citados, escolhidos para serem 

apresentados neste estudo, objetivaram tratamentos com resíduos orgânicos em diferentes 

processos para geração de outros subprodutos (Tabela 1). Ressalta-se que o artigo mais citado 

não atende ao principal critério da pesquisa bibliométrica, ou seja, não se trata de um estudo 

voltado para restaurantes. Entretanto, os trabalhos foram usados como base para fundamentação 

teórica e discussão dos resultados desta dissertação.  
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Tabela 1 
Relação dos trabalhos mais citados, autores, revistas, ano e número de citações 

  Título Autores Revistas Ano 
Citações 
(núm.) 

1 
Sure, everyone can be replaced ... but at what 
cost? Turnover as a predictor of unit-level 
performance  

Kacmar, K. M. 
et al. 

Academy of 
Management 
Journal 

2006 137 

2 
Influence of total solid and inoculum contents on 
performance of anaerobic reactors treating food 
waste  

Forster-C.et al. 
Bioresource 
Technology 

2008 99 

3 
Characterization of food waste and bulking 
agents for composting  

Adhikari, B. 
K. et al. 

Waste Management 2008 75 

4 
Food waste and food processing waste for 
biohydrogen production: A review  

Mohd, Y. N. 
H et al. 

Journal of 
Environmental 
Management 

2013 59 

5 Food waste in the Finnish food chain  
Katajajuuri, J. 
M et al. 

Journal of Cleaner 
Production 

2014 55 

6 
Nudging' hotel guests to reduce food waste as a 
win-win environmental measure  

Kallbekken, 
S.; Saelen, H. 

Economics Letters 2013 51 

7 
BMP tests of source selected OFMSW to 
evaluate anaerobic codigestion with sewage 
sludge  

Cabbai V. et 
al. 

Waste Management 2013 41 

8 
Hydrothermal carbonization of food waste and 
associated packaging materials for energy 
source generation  

Li, L. et al. Waste Management 2013 38 

9 

Double the biodiesel yield: Rearing black soldier 
fly larvae, Hermetia illucens, on solid residual 
fraction of restaurant waste after grease 
extraction for biodiesel production  

Zheng, L. et 
al. 

Renewable Energy 2012 38 

10 The use of fly larvae for organic waste treatment 
Cickova, H. et 
al. 

Waste Management 2015 36 

11 
Lactic acid fermentation of food waste for swine 
feed  

Yang, S. Y. et 
al. 

Bioresource 
Technology 

2006 36 

12 
Composition variability of the organic fraction of 
municipal solid waste and effects on hydrogen 
and methane production potentials  

Alibardi, L.; 
Cossu, R. 

Waste Management 2015 33 
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Tabela 1  
Relação dos trabalhos mais citados, autores, revistas, ano e número de citações 

(continuação) 

  Título Autores Revistas Ano 
Citações 
(núm.) 

13 
Kinetic modeling of enzymatic hydrolysis 
of pretreated kitchen wastes for 
enhancing bioethanol production  

Cekmecelioglu, 
D.; Uncu, O. N. 

Waste Management 2013 31 

14 
Evaluation of dehydrated restaurant 
food waste products as feedstuffs for 
finishing pigs  

Myer, R. O. et al. 
Journal of Animal 
Science 

1999 27 

15 
Effect of feeding food waste-broiler litter 
and bakery by-product mixture to pigs  

Kwak, W. S.; 
Kang, J. S. 

Bioresource Technology 2006 25 

16 
Dewaterability of anaerobic digestate 
from food waste: Relationship with 
extracellular polymeric substances  

Lu, F. et al. 
Chemical Engineering 
Journal 

2015 24 

17 
Optimization of thermo-chemical 
hydrolysis of kitchen wastes  

Vavouraki, A. I.  
 
et al. 

Waste Management 2013 24 

18 

Anaerobic digestion of food waste: 
Comparing leachate exchange rates in 
sequential batch systems digesting food 
waste and biosolids  

Dearman, B.; 
Bentham, R. H. 

Waste Management 2007 24 

19 

Reactor performance and microbial 
community dynamics during anaerobic 
co-digestion of municipal wastewater 
sludge with restaurant grease waste at 
steady state and overloading stages 

Razaviarani, V.; 
Buchanan, I. D. 

Bioresource Technology 2014 22 

20 
Mixed Food Waste as Renewable 
Feedstock in Succinic Acid Fermentation  

Sun, Z. et al. 
Applied Biochemistry and 
Biotechnology 

2014 22 

Nota. Fonte: Web of Science (WoS, 2018). 

Os artigos selecionados neste estudo bibliométrico foram utilizados como base para 

entendimento da discussão sobre as dificuldades de definições de desperdícios de alimentos, 

quantificação e formas de medição do que é descartado em restaurantes. O estudo contribuiu, 

ainda, para compreensão das razões do desperdício, os métodos de redução e entendimento de 

estudos com gestores e usuários de diferentes tipos de estabelecimentos. Os conceitos e métodos 

encontrados serão apresentados nas seções 2.2 e 2.3. 

2.2 Conceitos de desperdício em restaurantes 

Os termos “perda” e “desperdício” são frequentemente utilizados para definir os 

descartes de alimentos ao longo da cadeia produtiva, entretanto, conforme destacado por este 

estudo, o termo desperdício tem sido mais utilizado a jusante da cadeia (Nakasone, 2018; Van 

der Werf & Gilliland, 2017). Nesta etapa, alimentos que são considerados próprios para 
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consumo humano são descartados, principalmente, na fase de consumo de forma consciente ou 

negligente (Lipinski et al., 2013; Wang et al., 2017).  

Em serviços de alimentação, objeto de estudo deste trabalho, o conceito de desperdício, 

geralmente, se refere à quantidade de comida servida e não consumida pelos clientes (Kuo & 

Shih, 2016). Contudo, cabe lembrar que, além do desperdício de alimentos que pode ocorrer 

pelas sobras no prato ou bandeja, existe, ainda, o produto já processado, mas que não chegou a 

ser distribuído, ou ainda os alimentos que não foram processados (Deliberador, Batalha, 

Mozambani, Muller, & Fontenelle, 2018). 

As partes dos alimentos que usualmente não são destinados ao consumo podem ser 

classificados como perdas inevitáveis, ou não comestíveis, por serem inerentes ao processo de 

produção, mas não são consumidas, como ossos e algumas cascas; e perdas evitáveis, ou 

comestíveis, que são os produtos que seriam destinados ao consumo, como sobras da cozinha, 

buffet e pratos dos clientes que foram descartados por questões técnicas ou hábitos de consumo  

(Betz et al., 2015; Heikkilä et al., 2016; Silvennoinen et al., 2015). 

Sobras e restos são dois conceitos usualmente aplicados em empresas do segmento de 

alimentação. As sobras, alimentos preparados e não servidos, são divididas em utilizável 

(limpa) e não utilizável (suja), ou ainda em sobra limpa, para preparações que não foram 

distribuídas, e suja, para as sobras do balcão (Utsunomiya & Rabelo, 2016). Os restos são os 

alimentos que foram distribuídos ao consumidor final, não consumidos e que devem ser 

descartados (sobras dos pratos). Já o termo utilizado como resto ingestão (RI) define a relação 

entre os restos devolvidos (não consumidos) do prato e a quantidade de comida servida (Henz 

& Porpino, 2017). 

Deliberador (2019) apresentou em seu estudo bibliométrico uma síntese dos valores de 

desperdício de alimentos diários encontrados em restaurantes universitários em diferentes 

países. Esses valores variaram, consideravelmente, entre cerca de 40 e 500 g/pessoa/dia. 

Contudo, vale destacar que alguns estudos incluíram uma, duas ou três refeições (Tabela 2). 
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Tabela 2 
Quantidade de alimentos desperdiçados em restaurantes universitários 

Ano Autores  Localidade 
Café da 
manhã 

Almoço Jantar Quantidade 

2010 Babich e Smith  
Southern Illinois 
University 

S S S 88,5 g/pessoa/dia 

2011 Al-Domi et al.  
University of 
Jordan 

N S N 75 g/pessoa/dia 

2012 Kim e Morawski  
American 
University 

N S S 111 g/pessoa/dia 

2013 
Thiagarajah e 
Getty  

Indiana University N S S 124 g/pessoa/dia 

2014 Carneiro 
Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Norte 

S S S 85,7 g/pessoa/dia 

2015 Betz et al.*  N/D N S N 91,23 g/pessoa/dia 

2015 Zawawi et al.**  
Universiti 
Malaysia Sarawak 

S S S 115,95 kg/dia 

2015 Rizk e Perão  
Universidade 
Estadual Paulista 

N S N 151 g/pessoa/dia 

2016 Zotesso et al.  
Universidade 
Estadual de 
Maringá 

S S S 483 g/pessoa/dia 

2016 
Painter, 
Thondhlana e 
Kua 

Rhodes University S S S 555 g/pessoa/dia 

2016 Kuo e Shih*  N/D N N S 94,3 g/pessoa/dia 

2017 
Alias, Mokhlis e 
Zainun** 

Universiti Tun 
Hussein Onn 
Malaysia 

S S S 247,9 kg/dia 

2017 Marais et al.  
Stellenbosch 
University 

N S N 58 g/pessoa/dia 

2017 Qi e Roe*  N/D N S N 40,8 g/pessoa/dia 

Nota. Fonte: Deliberador (2019). 
Legenda: S = Sim; N = Não. 

De maneira complementar, a Tabela 3 exibe estudos em restaurantes localizados em 

empresas no Brasil, que apresentaram valores de desperdício que variam de 53 g per capita, 

considerando a soma das sobras e o resto ingesta, a 142 g/dia/refeição. 
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Tabela 3  
Estudos localizados no Brasil e quantidade de alimentos desperdiçados 

Localidade 
Período e/ou 
quantidade 

de dias 

Tipo de 
Restaurante 

Nº de 
Refeições 
diárias do 

serviço 
avaliado 

Serviço 

Resto 
Ingesta 

Per 
capita 

(g) 

Sobras 
Per 

capita 
(g) 

Autores / Ano 

Piracicaba/ 
SP 

20/04 a 
15/05/2007 

(14 dias) 

Restaurante 
Empresa 

Metalúrgica 
4800 

Almoço, 
Jantar e 

Ceia 
52 90 

Augustini, 
Kishimoto, 
Tescaro, & 
Almeida, 

(2008) 

Anápolis/ 
GO 

19/09 a 
07/10/2011 

Restaurante 
Institucional 

1350 Almoço 61 x 

Machado, 
Mendes, 
Souza, 

Martins, & 
Silva (2012) 

Campo 
Novo do 

Parecis/MT 

Abril a 
maio/2013 
(30 dias) 

Restaurante 
em uma 

Cooperativa 
900 Almoço 78 57 

Utsunomiya & 
Rabelo, (2016) 

Maringá/ 
PR 

Junho a 
outubro 
(5 dias) 

Restaurante 
Industrial 

120 Jantar 38 15 
Ferreira Galian 

et al. (2016) 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

Deliberador (2019) indicou 13 principais causas que justificam o desperdício de 

alimentos e 14 possíveis intervenções em restaurantes universitários. Apesar do público ter o 

perfil diferenciado em relação a este trabalho, as causas podem ser consideradas, entre outras 

que são especificas da unidade estudada, apropriadas ao tema: tamanho da porção, qualidade, 

preço, emoção, palatabilidade, preparação/cozimento, cardápio, tempo, saciedade, 

armazenagem, serviço, excesso de compras, e segurança. Quanto às intervenções, seriam: 

campanhas, remoção da bandeja, gestão de resíduos, tamanho da porção, qualidade, alteração 

do cardápio, planejamento, pré-encomenda, caridade/doação, informações nutricionais, 

coerção, mudança do prato, preparação/cozimento e armazenagem. 

Para o levantamento de dados na unidade estudada, as classificações do desperdício dos 

alimentos que seriam quantificados foram definidas baseadas em três grupos principais de 

alimentos: alimento preparado, alimento rejeitado nos pratos (que é a quantidade de comida 

rejeitada pelos comensais e deixada em seus pratos) e alimento não servido (que é a quantidade 

de comida não distribuída aos comensais e permanecendo nas cubas ou travessas) (Boschini et 

al., 2018) (Figura 6). 
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Figura 6. Fluxo dos alimentos preparados e servidos nos restaurantes 
Nota. Em destaque estão os grupos de alimentos que foram quantificados através da pesagem para este estudo. 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

As Sobras são consideradas alimentos processados, não distribuídos (Deliberador, L. 

R.; Batalha, M. O.; Mello, 2018), que normalmente seriam destinados ao consumo, mas que 

perderam essa característica devido às restrições de qualidade, higiene e/ou regras e requisitos 

de consumo (Betz et al., 2015), que não foram utilizados nas etapas de distribuição e consumo 

(Gustavsson et al., 2011), somados aos que foram para a distribuição nos balcões do serviço 

buffet e que não foram consumidos. 

No grupo Resto Ingesta (RI), estão incluídos os alimentos processados, como 

fragmentos ou parte de uma produção de alimentos que foi distribuída aos clientes e não 

consumida, sendo a sobra dos pratos (Henz & Porpino, 2017; Zotesso et al., 2016). Inclui-se, 

também, os itens considerados perdas inevitáveis, como ossos e cascas (Betz et al., 2015). 

2.3 Métodos de quantificação 

Existe uma gama de métodos usados para medir o desperdício de alimentos (Hanks et 

al., 2014). Entre estes, se configuram como métodos diretos aqueles usados para pontos 

específicos da cadeia, e indiretos, aqueles usados para estimativas globais. Uma questão 

importante é que os métodos, por serem de diferentes abordagens, tornam difícil o processo de 

comparação de volumes (Van der Werf & Gilliland, 2017). As principais diferenças entre os 

métodos diretos e indiretos foram comparadas para uma melhor visualização (Tabela 4). 
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Tabela 4 
Comparação dos métodos de medição: Indiretos e Diretos 

 Métodos Indiretos Métodos Diretos 

Abordagem geral 
Métodos/Modelos que usam 
estimativas para medir a perda em 
alguma etapa da cadeia de alimentos. 

Recolha direta de amostras de resíduos 
para estimar a perda em alguma etapa 
específica da cadeia de alimentos. 

Etapas para calcular 
perdas e desperdícios de 
alimentos 

Processo em 5 etapas: 
 
i) Estimar volumes de produção 
(tipicamente nacional ou 
transnacional), por mercadoria; 
 
ii) Estimativa do coeficiente de perda 
de alimentos, por mercadoria; 
 
iii) Cálculo do produto do volume de 
produção e 
coeficiente de perda de alimentos, por 
mercadoria; 
 
iv) Distribuir as perdas em toda a 
cadeia, por mercadoria; 
 
v) Soma das perdas por mercadoria 
para desenvolver a perda total da 
cadeia por etapas. 

Processo em 6 etapas: 
 
i) Escopo definido por posição na cadeia 
de alimentos, onde amostras de resíduos 
serão coletados; 
 
ii) Escopo por geografia (por exemplo, 
cidade); 
 
iii) Escopo por categorias de 
classificação (por exemplo, comestíveis 
e não comestível); 
 
iv) Coletar amostras representativas; 
 
v) Classificar e pesar manualmente as 
perdas em categorias selecionadas; 
 
vi) Extrapolar as perdas por etapa na 
cadeia de alimentos, 
geografia/localização e classificação. 

Saídas/Resultados 
Resultados em estimativas gerais, 
nacionais e transnacionais. 

Resultados em local específico e 
geograficamente delimitado. 

Aplicação dos dados 
coletados 

Identifica e estima a extensão das 
perdas, mas oferece pouca evidência 
“empírica” sobre onde possivelmente 
implementar intervenções. 

Identifica e estima a extensão das perdas 
local e oferece evidência “empírica” 
sobre onde possivelmente implementar 
intervenções. 

Nota. Fonte: Adaptada de Van der Werf & Gilliland (2017).  

Uma síntese de todos os métodos usados encontrados na literatura e alguns exemplos de 

aplicações também foram relacionados com as respectivas descrições e aplicações (Tabela 5) 
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Tabela 5 
Métodos de quantificação de perdas e desperdícios de alimentos 

Métodos Descrição e Aplicação 

Diários 
Manter um registro diário de perdas e desperdícios e outras informações pertinentes 
ao processo. 

Balanço de massa 

Medição de insumos (por exemplo, ingredientes no local da fábrica e grãos entrando 
em um silo) e saídas (por exemplo, produtos feitos e grãos enviados ao mercado), 
juntamente com mudanças nos níveis de estoque e mudanças no peso dos alimentos 
durante o processamento. 

Pesquisas (Surveys) 
Coletar dados sobre os volumes de perdas e desperdícios e/ou outras informações 
(por exemplo, atitudes, crenças e comportamentos) de uma grande quantidade de 
indivíduos ou entidades por meio de um conjunto de perguntas estruturadas. 

Dados de Proxy 
(Representativos) 

Usando dados de perdas e desperdícios que estão fora do escopo do inventário de 
uma entidade (por exemplo, dados mais antigos, dados de outro país ou empresa) 
para inferir quantidades de perdas dentro do escopo do inventário da entidade. 

Registros 
Usar partes individuais de dados que foram anotados ou salvos, e que são geralmente 
coletados rotineiramente por outras razões que não a quantificação (por exemplo, 
recibos de transferência de resíduos ou registros de armazenamento em depósito). 

Pesagem direta 
Usando um dispositivo de medição para determinar o peso de perdas e desperdícios 
de alimentos. 

Contagem 
Avaliar o número de itens que compõem as perdas e os desperdícios e usar o 
resultado para determinar o peso; inclui o uso de dados de scanner e escalas visuais. 

Análise de 
composição de 
resíduos 

Separar fisicamente as perdas e os desperdícios de outro material para determinar seu 
peso e composição; esta análise também pode ser referida como um “estudo de 
caracterização de resíduos” ou “tipo de desperdício”. 

Avaliação do volume Avaliar o espaço físico ocupado e usar o resultado para determinar o peso. 

Modelagem 
Utilizando uma abordagem matemática baseada na interação de múltiplos fatores que 
influenciam a geração de perdas e desperdícios. 

Avaliação do volume 
com uso de medições 
químicas 

Usando medições de demanda química de oxigênio para obter uma quantificação 
aproximada de perdas e desperdícios em fluxos de resíduos líquidos (por exemplo, 
material que vai para o esgoto). 

 Nota. Fonte: Guidance on FLW Quantification Methods (C. Hanson et al., 2016).  

As abordagens para as estimativas ainda podem ser classificadas em macro, quando 

utilizam balanços de massas, entradas e saídas de material, e micro, quando as ferramentas são 

baseadas em diários, pesagem, questionários e scanner (Delgado et al., 2017). 

A pesagem direta, método de quantificação mais usual (Parfitt et al., 2010), constitui em 

um método quantitativo (Van der Werf & Gilliland, 2017) que deve ser realizado com o uso de 

um dispositivo para medidas da composição de produtos baseadas em peso (World Resources 

Institute, 2016) para determinar, com precisão, o desperdício dos alimentos selecionados. Este 

método, apesar de requerer uma quantidade significativa de espaço e esforço, frequentemente 

restringe o número de outras observações que poderiam ser alcançadas (Hanks et al., 2014) 

ainda é apontado como mais indicado para medições na área de serviços de alimentação 

(Clowes et al., 2018). 
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Métodos que utilizam estimativas, escalas ou verificações visuais, classificados como 

métodos indiretos (Van der Werf & Gilliland, 2017), incluem opções como a contagem, que se 

baseia na avaliação do número de itens que compõem as sobras e perdas, e posterior uso do 

resultado para determinação do peso, ou é realizada uma avaliação do espaço físico ocupado 

(World Resources Institute, 2016).  

Hanks et al. (2014) consideram que a medição visual requer menos trabalho e espaço, e 

pode ser confiável, precisando ser comparada à pesagem de resíduos. Contudo, a eficiência 

deste método pode ser questionada justamente pela capacidade de precisão (Sakaguchi et al., 

2018). Entretanto, a estimação visual, por ser um método conveniente em relação à economia 

de tempo e acompanhamento de uma amostragem significativa, é indicada também para 

resíduos deixados nos pratos (Martins, Cunha, Rodrigues, & Rocha, 2014). Estudos 

demonstram uma crescente popularidade das metodologias visuais, um aumento de utilização 

de métodos de observação e fotografias em relação à tradicional pesagem direta (Byker Shanks, 

Banna, & Serrano, 2017). 

A coleta e a estimativa visual do desperdício nos pratos pela equipe de pesquisa após a 

refeição são viáveis para estudos em pequenas amostras (Leite, César, & Conejero, 2018). Entre 

os métodos visuais, aquele em que os resíduos são medidos em quartos de resíduos – zero, ¼, 

½, ¾, ou todo desperdiçado – é o mais confiável dos métodos avaliados (Hanks et al., 2014). 

O método de medição através da fotografia inclui o uso de imagens capturadas pelo 

próprio participante da pesquisa, ou por um observador, que podem ser enviadas, em tempo 

real, para um banco de dados. Trata-se de uma abordagem precisa que permite uma análise 

detalhada de cada item em um montante significativo (Roe, Apolzan, Qi, Allen, & Martin, 

2018). A avaliação fotográfica possibilita, ainda, que um registro realizado de forma rápida 

permita a coleta de informações para uso posterior ao descarte (von Massow & McAdams, 

2015). 

O registro em diários, ferramentas comumente usadas, permite a inclusão de 

informações sobre vários componentes das refeições (Silvennoinen et al., 2015). A 

quantificação do desperdício é registrada, juntamente com outros dados pertinentes, de acordo 

com o objetivo do estudo (World Resources Institute, 2016). 

Os métodos que envolvem pesquisa qualitativa com abordagens em grupos focais, 

pesquisa-ação, entrevistas, uso de formulários eletrônicos e observações foram usados para se 

ter intervenções múltiplas e abrangentes, obtendo, assim, resultados mais completos sobre 

razões do desperdício e possibilidades de ações para sua mitigação (Heikkilä et al., 2016; 

Papargyropoulou et al., 2016; Sakaguchi et al., 2018). 
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Os métodos de coleta de dados quantitativos de um alimento são compostos, ainda, de 

auditoria de resíduos, coleta de registros financeiros e inventário de compras de alimentos 

(Papargyropoulou et al., 2016). 

As sobras dos pratos podem ser acondicionadas em um único recipiente na área de 

lavagem de pratos e pesadas ao final do serviço (von Massow & McAdams, 2015), ou coletadas 

e pesadas individualmente (Kuo & Shih, 2016; Wang et al., 2017). 

Apesar da definição do método de pesagem como indicador mais apropriado, os estudos 

não deixam claro qual o período ideal de medição. Levantamentos de campo através da 

pesagem direta foram realizadas por Wang et al. (2017) em dois meses de segunda a domingo, 

a fim de capturar as potenciais variações diárias de consumo de alimentos e resíduos. Boschini 

et al. (2018) realizaram um primeiro teste durante dez dias consecutivos e o estudo piloto 

durante cinco dias. Já Ferreira Galian et al. (2016) usaram cinco dias aleatórios para avaliações 

de sobra limpa e resto ingesta em um restaurante industrial, enquanto Schupp et al. (2018) 

usaram apenas um dia para realizar uma auditoria de desperdícios em escolas.  

Quanto aos registros dos dados coletados, o uso de planilhas padronizadas para registro 

de informações (Martins et al., 2014) e questionários completam as lacunas sobre informações 

básicas dos restaurantes e dos clientes usuários (Wang et al., 2017). 

2.3.1 Uso e aplicação dos métodos de quantificação 

Os métodos de auditoria devem ser consistentes, permitindo medições comparáveis ao 

longo do tempo, a fim de permitir a identificação de tendências e a avaliação do desempenho 

da instituição auditada (World Resources Institute, 2016).  

Apesar do número crescente de estudos sobre desperdício de alimentos, estudos que 

indiquem quais métodos devem ser utilizados em cada tipo de restaurante ainda são deficientes. 

Os métodos de mensuração do desperdício mais usuais apontados em pesquisas sobre serviços 

de alimentação são: (i) pesagem direta, (ii) estimativa visual, (iii) fotografias e (iv) combinação 

de métodos (Byker Shanks et al., 2017; Leite et al., 2018). As informações relevantes para os 

métodos mais usados foram relacionadas com as vantagens/desvantagens, formas de aplicação 

e ferramentas utilizadas (Tabela 6). 
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Tabela 6 
Métodos de quantificação mais usados, vantagens/desvantagens, aplicação e ferramentas 

Método de 
Quantificação 

Vantagens / Desvantagens Formas de Aplicação Ferramentas 

Pesagem Direta 

Precisão de informações e fácil 
aplicação / Necessidade de 
espaço físico; poucas 
informações coletadas. 

Funcionários de 
restaurantes / Pesquisadores 
treinados 

Balança 

Estimativa 
Visual 
(Observação) 

Economia de tempo / Precisão 
das informações pode ser 
questionável e presença de 
pesquisadores pode interferir nos 
resultados. 

Uso de escalas previamente 
definidas 

Treinamentos intensivo 
para o padrão definido 

Fotografia 
Pode ser aplicado em qualquer 
ambiente / Pode omitir produtos 
derramados ou não visíveis. 

Fotografia das porções de 
referência, pré e pós-
consumo 

Celulares tipo smartphone 
ou máquinas fotográficas 

Combinação de 
métodos 

Resultados mais completos / 
Necessidade de maior tempo 
e/ou registros e/ou recursos. 

Pesagem + Fotografia / 
Pesagem + Registros em 
diários / Estimativa visual + 
Registros em diários ou 
outras combinações 
possíveis 

Balanças/ Planilhas / 
Dispositivos para fotos 

 

 

 

 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

Ainda sobre os métodos de quantificação mais usados, as explicações relacionadas a 

frequência, o público alvo de acordo com o método, e algumas observações sobre custos 

também foram relacionadas para uma melhor compreensão de cada processo (Tabela 7). 

Tabela 7  
Métodos de quantificação mais usados, frequência, público alvo e observações sobre 
custos 

Método de 
Quantificação 

Frequência Público Alvo Observações Sobre Custos 

Pesagem Direta 

Ao final de cada serviço e/ou 
durante cada etapa de 
recolhimento dos alimentos 
descartados. 

Serviços de alimentação 

Equipamento específico 
para medição, mais serviços 
de calibração e 
manutenção. 

Estimativa 
Visual 
(Observação) 

Constante durante todo o 
atendimento do restaurante. 

Serviços de alimentação Pessoal capacitado. 

Fotografia 
Depende do escopo definido: se 
serão medidos pratos individuais 
ou o montante final. 

Serviços de alimentação 
Custos com equipamentos 
para captura digital e 
softwares para análise. 

Combinação de 
métodos 

Depende do escopo definido: se 
serão medidos pratos individuais 
ou o montante final. 

Serviços de alimentação Custos com as ferramentas 
e treinamento para a 
combinação de métodos. 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
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3 DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

O capítulo de diagnóstico do problema é fundamental para compreender como o 

ambiente estudado funciona, visando entender os processos e, identificando os possíveis pontos 

de melhoria. A seção inicial relaciona os dois primeiros objetivos específicos com os 

procedimentos metodológicos para diagnóstico do problema. Os outros dois objetivos 

relacionados a proposta de solução serão relacionados no próximo capítulo. Esta seção aborda 

ainda o contexto e realidade investigada, com informações sobre características que descrevem 

o ambiente estudado. Em seguida, são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

para diagnosticar o problema, os resultados e a discussão, que serviram de base para a conclusão 

sobre a necessidade da elaboração de uma proposta de medição. 

Tabela 8 
Objetivos Específicos e Procedimentos Metodológicos para Diagnóstico do Problema 

Objetivos específicos Procedimentos Metodológicos 

a) apresentar os métodos de medição com os 
procedimentos e instrumentos utilizados para 
sua aplicação; 

 Pesquisa Bibliométrica; 

b) entender o tamanho do desperdício nos 
restaurantes do grupo industrial; 

 Observação participante, pesquisa documental, 
levantamento de dados e entrevista 
semiestruturada; 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

3.1 Contexto e realidade investigada 

A cozinha industrial, objeto de estudo deste trabalho, produz em média 12 mil 

refeições/dia distribuídas em 16 restaurantes localizados em um parque industrial na Região 

Sul Fluminense (RSF), estado do Rio de Janeiro (Figura 7). 
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Figura 7. Distribuição dos restaurantes dentro do parque industrial 
Nota. A área tracejada representa o parque industrial; os retângulos numerados representam cada restaurante 
quantificado para este estudo e sua respectiva localização; as setas e traços com as medidas representam a 
distância entre eles. 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

Ao longo dos anos, a unidade estudada teve diferentes processos de operação do serviço 

de alimentação, que contou com empresas terceirizadas desde a fase estatal. Atualmente, a 

operação do serviço de alimentação é realizada por uma empresa, também multinacional, 

especializada em serviços de alimentação e suporte. A empresa contratada está na unidade há 

dez anos e atende as especificações de um contrato revisado periodicamente. Todos os itens 

servidos nos restaurantes são pré-determinados na definição do escopo desse contrato e servem 

de base para a montagem do cardápio que será oferecido aos usuários. Dentro deste escopo 

contratual, estão definidos, ainda, as quantidades per capita dos produtos que são servidos em 

porção (proteínas) e os demais itens que compõem a refeição. Estes são dispostos em balcões 

de distribuição e funcionam no estilo autoatendimento (self-service). Uma equipe de 

nutricionistas, composta por profissionais da empresa contratante e da empresa contratada, 

divide a responsabilidade na gestão das atividades, que envolve o planejamento do cardápio, 

compra, armazenamento, produção, distribuição e destinação de resíduos. A autora deste estudo 

compõe a equipe de gestores dessa atividade, sendo possível, dessa forma, a coleta de 

informações internas de forma rotineira através da observação participante. 

Apesar da empresa contratada ter entre seus procedimentos os controles da geração de 

resíduos, este trabalho não é realizado sistematicamente na unidade estudada. Campanhas como 

a “stop food waste” foi divulgada na unidade no ano de 2018, mas apenas para conhecimento. 
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Portanto, as Sobras e o Resto Ingesta, gerados nos restaurantes e destinados para descarte, são 

separados pela própria equipe de cada restaurante, ou seja, empregados da empresa contratada, 

em: plástico, papelão, vidro, latas, óleo e resíduo não recicláveis. Após a separação, os resíduos 

com potencial de comercialização são recolhidos e destinados para um pátio denominado 

entreposto. Ali, são somados aos demais resíduos com características semelhantes para serem 

vendidos no mercado externo. Os resíduos que não serão vendidos são recolhidos por uma 

empresa contratada especializada na destinação de resíduo social. A empresa contratante emite 

um documento para saída de material da usina, este documento envolve o gerador, o 

transportador e o destinador. A empresa que faz a destinação final emite um certificado que 

garante ao gerador qual destinação foi dada ao resíduo; neste caso, o aterro sanitário. O aterro 

utilizado para destinação, localizado também na RSF, está apto para atendimento como aterro 

sanitário e está em fase de implantação de uma planta de geração de energia elétrica a partir do 

biogás. O biogás é gerado através da biodigestão da matéria orgânica disposta no local. 

Com isso, não há um controle que monitore a produção de resíduo orgânico diariamente 

e que considere o desperdício nas etapas de produção, distribuição e consumo no interior da 

cozinha ou dos restaurantes. Isto é somado ao fato de ser estabelecido em contrato que o 

pagamento da refeição deve ser pago por consumo efetivo, ou seja, os registros de acesso aos 

restaurantes já garantem o faturamento da empresa sem considerar o quanto foi produzido, 

realmente consumido, ou ainda desperdiçado. 

3.2 Procedimentos metodológicos 

3.2.1 Tipo de pesquisa 

Este estudo se baseia em uma pesquisa exploratória, pois envolve o aprimoramento de 

ideias e exposição do problema de estudo, sendo, também, descritiva pois, além da descrição 

das características do problema, leva em consideração a utilização de técnicas padronizadas 

para coleta de dados (Gil, 2008). Possui abordagem predominantemente qualitativa, mas 

contém elementos quantitativos. A pesquisa qualitativa usada por pesquisadores para reunião 

de informações com múltiplas coletas de dados, através de métodos como entrevistas, 

observações e dados documentais (Creswell, 2007), é utilizada como base para as definições 

iniciais de uma discussão. Trata-se de pesquisa aplicada pois objetiva gerar conhecimentos para 

aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Tem o envolvimento de 

situações verdadeiras e interesses locais (Gerhardt & Silveira, 2009). 



38 
 

O uso da pesquisa qualitativa, para obtenção de dados coletados por meio de pesquisa, 

reúne partes interessadas com o objetivo de entender fatores que geram desperdício de 

alimentos (Derqui & Fernandez, 2017). Ferramentas, como entrevistas semiestruturadas, 

servem de base para o início da avaliação (Boschini et al., 2018).  

3.2.2 Métodos 

O método utilizado para realizar a fundamentação teórica engloba a pesquisa 

bibliométrica, como já foi apresentada, importante para identificar como a discussão sobre 

desperdício de alimentos em restaurantes vem se desenvolvendo na comunidade científica.  

O desenvolvimento do estudo iniciou-se através da observação participante realizada 

pela autora, que, com a atuação constante como funcionária pertencente ao ambiente estudado, 

pôde observar aspectos que poderiam ser estudados, medidos e, possivelmente, controlados. 

Em seguida, foram coletadas informações através da pesquisa documental, que recorre a fontes 

mais diversificadas e dispersas, como relatórios e documentos oficiais para obtenção de 

informações específicas (Gerhardt & Silveira, 2009), e com o levantamento de dados realizado 

através da quantificação do desperdício de alimentos. O método de quantificação selecionado 

para a mensuração do desperdício foi definido com base nas pesquisas realizadas e no 

alinhamento com os gestores da unidade em estudo. 

Após levantamento dos dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas que 

buscam revelar opiniões, atitudes e ideias através de perguntas abertas (Vieira, 2009) com 

gestores das empresas contratante e contratada.  

3.2.3 Coleta de dados 

Conforme adiantado, no ambiente estudado, foi possível a observação participante da 

autora, o levantamento de dados através da quantificação do desperdício, a execução de 

entrevistas com participantes das organizações e ainda a coleta de informações documentais. 

A observação participante ocorreu pelas atividades de rotina executada pela autora como 

integrante da empresa estudada, assim foi possível identificar oportunidades de 

desenvolvimentos de trabalhos relacionados ao desperdício de alimentos.  

O levantamento de dados deu início ao processo de coleta de informações. A 

metodologia de quantificação definida para levantamento do desperdício trata-se da pesagem 

em balanças. A adoção de um método direto de pesagem do desperdício de alimentos garante 
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o fornecimento de dados precisos e confiáveis (Boschini et al., 2018). Combinado com a 

pesagem, tem-se o uso de diários e imagens fotográficas que possibilitam registros do 

desperdício gerado. Definir e expor o método de quantificação utilizado garante o princípio da 

transparência (World Resources Institute, 2016). O equipamento escolhido para pesagem foi da 

marca Filizola, modelo Pluris 6/15, visor digital, capacidade de até 15 kg e erro de ±20 g. Essa 

balança possui classificação III de acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO), o que corresponde à classe de exatidão média. A escolha deste 

equipamento foi feita com cuidado para que os resultados não fossem comprometidos e tivesse 

maior acuracidade. 

O levantamento dos dados acerca da geração de desperdício de alimentos foi realizado 

em 14 restaurantes da unidade estudada. Cabe destacar que dos 16 restaurantes, duas unidades 

não tiveram seus volumes contabilizados. Um dos restaurantes por dificuldade de recursos para 

acesso e o outro por estar fechado na época do levantamento dos dados.  

As informações foram coletadas em dias úteis, no horário do almoço, em períodos 

determinados, que não foram obrigatoriamente os mesmos períodos. A data para início em cada 

restaurante foi definida de acordo com algumas condições: (i) localização de cada restaurante, 

considerando a logística de transporte; (ii) o número de assistentes disponíveis, por se tratar de 

estagiários, e situações como férias, período de provas, entre outras, deveriam ser consideradas; 

(iii) ações de reparo ou manutenção na área que deixassem o restaurante com atendimento 

atípico. As datas de coleta de dados do desperdício de alimentos estão apresentadas com os 

períodos e perfil dos clientes de cada restaurante (Tabela 9). 

Tabela 9 
Período de medição em cada restaurante 

Restaurantes Início Término Perfil dos clientes 

05, 10, 12 13/03/2018 12/04/2018 Operacional, Terceiros e Administrativo 

02, 09 13/04/2018 12/05/2018 Operacional e Terceiros 

07, 08 17/05/2018 12/06/2018 Administrativo e Operacional 

01, 06 13/06/2018 12/07/2018 Operacional, Terceiros e Administrativo 

03, 11 30/07/2018 30/08/2018 Operacional, Terceiros e Administrativo 

04 10/09/2018 09/10/2018 Operacional, Terceiros e Administrativo 

13, 14 16/10/2018 14/11/2018 Administrativo e Operacional 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

A primeira pesagem teve início em março de 2018 e, nos meses seguintes, um ou mais 

restaurantes tiveram seus resíduos quantificados. O processo de quantificação, incluindo os 14 

restaurantes, durou 9 meses e terminou em novembro de 2018. A medição foi realizada durante 
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o serviço de almoço em dias úteis. As informações referentes ao volume de refeições produzido 

diariamente em cada local foram obtidas através de um formulário de planejamento 

denominado Romaneio (Apêndice B), onde há informações de cada item e sua respectiva 

quantidade produzida para o serviço. Registrou-se também o número planejado de refeições 

para cada restaurante. 

Durante o serviço, todas as sobras consideradas limpas e sujas foram armazenadas de 

acordo com o tipo de produto e categoria. Os produtos são arroz, feijão, proteína, guarnição 

(como farofa, polenta e purê) e saladas. Já a categoria foi dividida em duas: (i) Sobras – tudo o 

que retornou das rampas de distribuição sem ser servido e o que foi produzido e não chegou a 

ser ofertado ao cliente; e (ii) Resto Ingesta (RI) – tudo o que o cliente se serviu, mas não 

consumiu e, assim, deixou no prato na área de devolução de pratos e bandejas. Ao final do 

serviço, os resíduos foram pesados, separadamente, e o número efetivo de refeições servidas 

foi registrado. 

Com a determinação dos itens que seriam medidos, foi definido quem seriam os 

pesquisadores assistentes: seis estagiários dos cursos de Nutrição e um de Engenharia de 

Agronegócios. O número de assistentes variou ao longo da pesquisa em função da 

disponibilidade destes, porém apenas um assistente por restaurante realizava a atividade, sendo 

este substituído apenas se houvesse algum contratempo. Foi realizado um treinamento dos 

pesquisadores para orientação quanto aos procedimentos de coleta. As informações obtidas 

foram consolidadas através do software Microsoft Excel. 

O processo de pesagem incluiu os seguintes passos: 

a) Ao chegar ao restaurante, o pesquisador deve anotar o planejamento do volume 

de refeições para o dia, item a item, o número de refeições planejadas e o 

cardápio, de acordo com o documento de romaneio; 

b) Durante o serviço, deve registrar toda entrada e saída de produtos 

(quantidade), de acordo com a necessidade de cada restaurante, durante o 

atendimento; 

c) Armazenar em cubas, separadamente, todos os produtos que voltarem da rampa 

(Sobra limpa e suja); 

d) Armazenar todo RI em caixas para posterior pesagem; 

e) Pesar, ao final do serviço, toda a Sobra limpa e suja separada por itens, inclusive 

a que não chegou a ser ofertada ao cliente, e registrar as informações; 

f) Pesar todo o RI e registrar as informações; 

g) Lançar as informações na planilha de pesagem referente ao restaurante. 



41 
 

As entrevistas foram realizadas com quatro gestores da unidade estudada, tendo os perfis 

relacionados com as características pessoais (Tabela 10). 

Tabela 10  
Perfil dos entrevistados da unidade estudada 

Entrev. Sexo Idade Formação 
Anos na 
empresa 

Função 
atual 

Empresa 
Anos de 

exper. no 
cargo atual 

A Masc. 33 
Biólogo/ 
Mestre em Tecnol. 
Ambiental 

14 
Analista  
de Meio  
ambiente  

Contratante 9,5 anos 

B Masc. 63 Administrador 8,5 
Gerente  
de Unidade 
Jr. 

Contratada 8,5 anos 

C Masc. 36 
Geógrafo / 
Esp. em Ciências 
Ambientais 

12 
Técnico de 
Desenvolvimento II 

Contratante 2 anos 

D Masc. 54 Eng.º Civil 19 
Gerente de 
Desenvolvimento 

Contratante 6 anos 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

As abordagens foram divididas em duas etapas: primeiro, uma abordagem com o intuito 

de entender a necessidade de desenvolvimento de um estudo nesta área, já a segunda etapa com 

o propósito de identificação do método de quantificação mais indicado para ser usado na 

unidade estudada. O roteiro de entrevista apresenta-se no Apêndice A. 

A pesquisa documental foi realizada com base nas informações usadas pela operação 

dos restaurantes para o desenvolvimento das atividades. No documento denominado Romaneio 

(Apêndice B), os dados referentes às quantidades de produtos produzidos e distribuídos para 

cada restaurante são registrados diariamente e estes foram usados como fonte de dados.  

3.2.4 Análise de dados 

Para análise dos resultados encontrados através do levantamento de dados do 

desperdício, foram usadas ferramentas da Estatística Descritiva, usada para descrever e 

sumarizar um conjunto de dados, através de planilhas desenvolvidas no Microsoft Excel com 

uso de fórmulas para criação de somatórios e médias dos volumes encontrados. 

Para análise das respostas das entrevistas, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo 

por se tratar de uma forma de comunicação e esta ser um conjunto de técnicas de interpretação. 

Para Bardin (1977), o objetivo da análise do conteúdo pode ser definido como a manipulação 
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de mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo) para evidenciar os indicadores que 

permitam inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem. 

3.2.5 Resultados 

Foi realizada a distribuição do volume de refeição, quantidade de alimentos produzidos, 

desperdício de alimentos calculados em Sobras e Resto Ingesta, e percentuais (Tabela 11). 

Nota-se que a Sobra, na média total (17,41%), foi maior do que o RI (6,67%), indicando assim 

uma produção excessiva de alimentos e ocasionando o desperdício de alimentos no pós-preparo. 

Apesar da discussão sobre sobras envolver questões específicas do modelo de serviço avaliado, 

Vaz (2006) recomenda que esses valores girem em torno de 3%; valores muito acima foram 

encontrados nos restaurantes deste estudo. Para o percentual de RI, Vaz (2006) recomenda de 

2 a 5%. 

Tabela 11 
Informações sobre cada restaurantes e valores de desperdício medidos em Sobras e 
Resto Ingesta 

Restaurante 

Média 
diária do nº 
de refeições 
realizadas 

Média 
diária per 

capta 
planejada 

(kg) 

Produção 
total de 

alimentos 
(estimado) 

(kg) 

Média 
diária 

de 
Sobra 
(kg) 

Percentual de 
Sobras sobre 
a produção 
distribuída 

(%) 

Média 
diária 
de RI 
(kg) 

Percentual de 
RI sobre a 
produção 

distribuída 
(%) 

1 1098 0,673 738,149 55 8,12 41 5,96 

2 680 0,934 634,694 102 19,06 29 5,40 

3 942 0,914 860,741 108 14,35 55 7,36 

4 951 0,843 801,693 80 11,07 38 5,23 

5 520 0,921 478,232 48 11,23 28 6,52 

6 835 0,840 701,166 72 11,51 44 7,03 

7 458 0,723 331,113 71 27,46 15 5,73 

8 379 0,763 289,375 33 12,94 16 6,17 

9 440 0,821 361,616 84 30,35 24 8,65 

10 392 0,832 326,178 20 6,48 20 6,64 

11 476 0,698 332,321 84 34,03 17 6,98 

12 410 0,691 283,407 79 38,64 19 9,06 

13 287 0,670 192,290 67 53,60 10 8,16 

14 129 0,750 96,750 33 52,00 4 5,50 

Total diário 7997 0,791 6427,723 938 17,41 359 6,67 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
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A média per capita de cada restaurante. Comparando os resultados da média per capita 

com os valores encontrados em estudos em empresas no Brasil, conforme apresentado na 

Fundamentação Teórica, a média do RI está abaixo do encontrado em três estudos. Porém a 

média das Sobras encontra-se acima do encontrado nos estudos avaliados. Augustini et al. 

(2008) encontraram valores de 52 e 90 g de RI e Sobra per capita, respectivamente. Machado 

et al. (2012) encontraram 61 g de RI per capita; já Utsunomiya e Rabelo (2016), 78 e 57 g de 

RI e Sobra, respectivamente. Por fim, Ferreira Galian et al. (2016) apresentaram valores de 38 g 

para RI e 15 g para Sobra. Uma relação dos per capitas de cada item foram descritas por 

restaurante (Tabela 12). 

Tabela 12 
Média per capita: Refeições produzidas, Sobras e RI 

Restaurante 
Média diária 

per capita 
planejada (g) 

Sobras 
per capita (g) 

RI 
per capita (g) 

Sobras + RI 
per capita (g) 

1 673 50,5 37 88 

2 934 149,4 42 192 

3 914 114,7 59 173 

4 843 84,0 40 124 

5 921 92,9 54 147 

6 849 86,7 53 140 

7 723 155,8 33 188 

8 763 87,4 42 129 

9 821 191,2 54 246 

10 832 50,6 52 103 

11 698 177,1 36 213 

12 691 192,6 45 238 

13 670 233,8 36 269 

14 750 256,6 27 284 

Total diário 791 117,3 45 162 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

O valor encontrado com a soma das Sobras e do RI totalizam o desperdício no 

restaurante. A média per capita encontrada (162 g) está abaixo se comparado ao que Painter, 

Thondhlana e Kua (2016) encontraram em restaurantes universitários na África do Sul 

(555 g/pessoa/dia), porém este volume considera a soma do dia, ou seja, café da manhã, almoço 

e jantar. Assim como Zotesso et al. (2016), com 483 g/pessoa/dia, sendo este estudo realizado 

no Brasil.  
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Uma estimativa com o número de pessoas que poderiam ser alimentadas por dia com o 

volume de desperdício medido na unidade estudada, considerando a per capita de cada refeição, 

foi calculada para auxiliar na compreensão do impacto desses números (Figura 8). 

 
Figura 8. Desperdício de alimentos calculado em volume de refeições com a média total 
(incluindo todos os restaurantes) 
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

O desperdício de alimentos, quando transformado em quantidade de refeições, 

demonstram não somente a quantidade de pessoas que poderiam ser alimentadas, mas também 

o valor econômico perdido diariamente na unidade estudada. (Tabela 13). 

Tabela 13 
Cálculo do número de refeições desperdiçadas diariamente (em reais)  

No. de Refeições Valor Médio Total 

1638 R$ 8,64 R$ 14.152,32 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

Os valores podem, ainda, ser mais significativos quando os custos com a destinação são 

também considerados. No momento dessa pesquisa, a empresa custeia o valor do transporte por 

tonelada e paga, ainda, para destinação ao aterro sanitário (Tabela 14). 

Tabela 14  
Custo diário da destinação para aterro sanitário (em reais) 

Custo da destinação 
Média de volume de 

resíduo gerado diariamente  
Total diário 

R$ 70,00 / tonelada 1.300 kg R$ 90,00 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

1185

453

1638

Volume de Refeições
Desperdiçadas (S)

Volume de Refeições
Desperdiçadas (RI)

Volume de Refeições
Desperdiçadas (S + RI)

Quantificação do Desperdício (Kg)
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As estimativas de valores de refeições desperdiçadas somadas ao custo atribuído para 

destinação em aterro, geram uma importância de cerca de R$14.242,32, gastos diariamente. 

3.2.6 Discussão 

Os resultados encontrados apresentam importantes diferenças entre os restaurantes e, 

baseado nessas informações, alguns fatos devem ser discutidos. Dentro da mesma empresa, o 

público usuário varia em diversos pontos, como funcionários operacionais e administrativos, 

homens e mulheres, faixa etária, perfil socioeconômico, entre outros. Outro fator relevante é 

baseado no fato das medições não ocorrerem de forma simultânea em todos os restaurantes; 

com isso, houve variação do cardápio, meses de maior concentração, de férias e variações 

sazonais. Estas variáveis interviram no resultado das medições.  

Para a definição das gramaturas e itens que devem compor a refeição, três pontos 

importantes devem ser respeitados: (i) a Portaria n.º 193 do Ministério do Trabalho, que define 

os parâmetros nutricionais do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT); (ii) o contrato 

pré-estabelecido entre empresa contratante e contratada, que define algumas especificações de 

produto, gramatura e incidência; e (iii) o consumo real praticado para os produtos que são 

servidos como autoatendimento (self-service). 

Um prato composto pelos ingredientes do cardápio com as quantidades planejadas e 

uma tabela com todas as informações nutricionais estão apresentados, respectivamente, na 

Figura 9 e no Apêndice D. 

 
Figura 9. Imagem que representa uma refeição servida na unidade estudada 
Fonte: Capturada pela autora na unidade estudada (2019). 
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As entrevistas realizadas demonstraram que os gestores envolvidos no processo 

concordaram, de forma unânime, sobre quais são as fontes de desperdício dentro de um 

restaurante. O gestor da empresa contratada ressaltou: “Desperdício é toda aquela sobra que as 

pessoas pegam em excesso e não consomem. Essa, no restaurante. [Já] na produção, seriam os 

resíduos do mal preparo, do não aproveitamento adequado” (Entrev. B). O técnico responsável 

pela empresa que faz a destinação do resíduo social definiu desperdício como “tudo aquilo que 

é colocado nos pratos ou produzido para ser servido e acaba sendo destinado para o lixo” 

(Entrev. C). Os quatro entrevistados apontaram o descarte feito pelo comensal e os produtos 

produzidos pela cozinha e não consumidos como fonte do desperdício dentro de restaurantes. 

O gestor da empresa contratada concordou com o desperdício e ressaltou, ainda, que faz parte 

da premissa da empresa trabalhar nisso como fonte de economia e sustentabilidade, mas que, 

na rotina da prestação de serviço, essa atividade se torna terciária ou ainda menosprezada. “O 

problema é cobrar realmente das gerências, das supervisões [e] das diretorias regionais uma 

atitude muito mais atuante” (Entrev. B). 

Outra questão que gerou unanimidade foi o fato de o desperdício de alimentos ser 

considerado desperdício de dinheiro. Todos entenderam que sim, porém três ressaltaram que a 

compra da matéria-prima utilizada e o mal aproveitamento desta já indicam um desperdício 

dentro da cozinha. O analista de meio ambiente destacou: “Quando você vai escolher uma 

matéria-prima, no qual gera muito resíduo na hora de você preparar a refeição, parte do valor 

que você pagou por aquela […], você já está perdendo […]” (Entrev. A). 

Quanto ao fato do motivo pelo qual a empresa não realiza um controle sistemático desse 

material, as opiniões são divergentes, desde o fato de não fazer por simplesmente não haver 

cobrança da empresa, até a necessidade de uma tecnologia mais apropriada para tal. O fato de 

ser importante um procedimento para medição também se tornou um consenso entre os 

entrevistados, bem como conhecer a realidade da empresa, o volume de resíduo gerado, o 

volume de matéria prima utilizada, analisar se está dentro ou fora do aceitável, se houve 

aumento ou diminuição do desperdício para, se necessário, o envolvimento de outras áreas. 

Quanto à necessidade de definição de uma meta, item também abordado no 

questionário, todos entenderam que sim. Houve, porém, ressalvas por parte do gestor da 

contratante, que relatou: “Antes da meta, a empresa contratante precisa melhorar a 

previsibilidade de utilização dos restaurantes para que, então, a empresa contratada consiga 

adequar a produção” (Entrev. D). 

Com o conhecimento dos principais métodos utilizados por estudos e outros 

estabelecimentos, através da apresentação feita aos entrevistados pela autora do estudo, os 
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entrevistados indicaram a pesagem como método ideal. Entretanto, para a unidade estudada, 

por não haver uma necessidade de grande precisão, entenderam que a estimativa visual, também 

atenderia a necessidade da unidade estudada. 
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4 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar a proposta de solução com os procedimentos 

utilizados para sua construção e a forma utilizada para sua validação. O capítulo inicia com uma 

tabela que relaciona os dois objetivos específicos com os procedimentos metodológicos 

utilizados para a elaboração da proposta de solução. Em seguida, são apresentados os mesmos 

procedimentos, porém com suas definições e características de utilização. O próximo tópico 

relaciona duas importantes organizações de referência para quantificação de desperdício e o 

método selecionado para a utilização na proposta. Na sequência, com base na ferramenta de 

mapeamento de processo, o produto tecnológico desse trabalho é apresentado a partir de um 

fluxograma e os procedimentos que o compõem são detalhados. Por fim, apresenta-se a 

validação do processo gerencial junto aos gestores da unidade estudada e o plano de ação para 

sua implementação. 

Tabela 15 
Objetivos específicos e procedimentos metodológicos da proposta de solução 

Objetivos específicos Procedimentos metodológicos 

c) desenhar o processo de mensuração do desperdício de 
alimentos a ser aplicado, sistematicamente, em todos os 
restaurantes localizados no parque industrial; 

 Design Science e mapeamento de 
processos; 

d) validar o processo gerencial com os gestores das empresas 
contratante e contratada. 

 Entrevista semiestruturada com o 
gerente da empresa contratante; 

 Elaboração de um plano de ação, 
fazendo uso do método 5W2H, para 
implementação do processo. 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

4.1 Procedimentos metodológicos para elaboração da proposta de solução 

Esta pesquisa tem como objetivo a geração de uma proposta prática de mensuração do 

desperdício, que pode ser considerada pragmática, voltada para solução de problemas 

específicos de uma rede de restaurantes e, por isso, pode ser considerada um artefato. A 

abordagem Design Science, método central deste estudo, tem como princípio não somente a 

criação de um artefato, mas que este seja útil, relevante e traga contribuição para a organização 

estudada, para a comunidade e, por consequência, para a área de estudo (Sordi, Azevedo, & 

Meirles, 2015). 
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O método Design Science se mostra apropriado para o desenvolvimento desta proposta 

por ter o propósito de produzir e/ou alterar situações para alcançar melhores resultados em 

tratativas de problemas organizacionais (Lacerda, Dresch, Proença, & Antunes Júnior, 2013). 

Hevner, March, Park e Ram (2004) sistematizaram um conjunto de sete diretrizes, que 

se tornaram referência para pesquisadores no que tange a compreender e avaliar o emprego do 

método de pesquisa Design Science. Assim, para demonstrar a relação e justificar o uso desta 

abordagem no trabalho, foram relacionados os critérios levantados na pesquisa com as diretrizes 

estabelecidas (Tabela 16). 

Tabela 16 
Diretrizes Design Science e Justificativas 

Diretrizes Design 
Science 

Justificativas 

1 – Produção de um 
artefato válido 

O artefato consistirá em um processo gerencial, desenvolvido com o propósito de 
quantificar o desperdício de alimentos na unidade estudada. 

2 – Relevância do 
Problema 

A temática desperdício de alimentos é foco de interesse de organizações a nível 
mundial, suas implicações perpassam por questões econômicas, ambientais e 
sociais. Na unidade estudada, o artefato servirá como ferramenta importante para 
gestão de uma área ainda subestimada. 

3. Avaliação da 
utilidade, qualidade e 
eficácia do Artefato 

O artefato passará pelo processo de validação, para avaliar a sua utilidade, 
qualidade e eficácia, e, posteriormente, será disponibilizado a todos os envolvidos 
no processo. 

4 – Contribuição da 
Pesquisa 

Além de servir de ferramenta para a instituição pesquisada, o artefato proposto 
pode auxiliar outros restaurantes no processo de quantificação do desperdício de 
alimentos. 

5 – Rigor da Pesquisa A pesquisa é baseada em documentos técnicos e científicos oriundos de fontes de 
referência, que serviram como fundamentação teórica para o desenvolvimento 
deste estudo. 

6 – Meios para alcançar 
os fins desejados 

O artefato deverá ser validado pelos gestores principais da instituição; em seguida, 
há necessidade de treinamento e desenvolvimento do pessoal envolvido. 

7 – Divulgação da 
Pesquisa 

O artefato será disponibilizado a todos os gestores da empresa estudada, bem como 
à equipe envolvida na utilização da ferramenta. O artefato poderá, ainda, contribuir 
com a comunidade acadêmica em futuras pesquisas sobre o assunto. 

Nota. Fonte: Adaptada de Hevner et al. (2004). 

Para geração do artefato por meio da observação participante da autora e utilizando a 

ferramenta de mapeamento de processos, foi proposto o processo de mensuração do desperdício 

de alimentos como parte do macroprocesso de gestão do desperdício.  

O mapeamento de processos permite que a organização analise os fluxos de trabalho, 

partindo dos processos mais abrangentes em direção aos menos abrangentes. Dessa forma, são 

identificados os macroprocessos, os subprocessos e as atividades envolvidas em todo o fluxo 

(Paula & Valls, 2014). 
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O termo “processo” é definido pela ISO 9000 como um “conjunto de atividades inter-

-relacionais ou interativas que transformam insumos (entradas) em produtos (saída)” 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2000). Os processos têm início e fim 

definidos e, entre estes, estão a execução de tarefas e atividades com geração de bens, produtos 

e serviços, baseado em um fluxo de trabalho bem determinado (Gonçalves, 2000). O processo 

pode estar alocado dentro de um macroprocesso. Este é definido, justamente, como a divisão 

de processos e subprocessos que são interligados de forma lógica (ABNT, 2000). 

Para que seja possível verificar quais são as atividades desenvolvidas em cada um dos 

processos, a utilização do mapeamento de processos contribui com identificação de 

responsáveis e lacunas através da análise dos fluxos de trabalho, desde o nível dos 

macroprocessos até o nível das tarefas (Paula & Valls, 2014). Estas correspondem ao maior 

detalhamento das atividades, explicando, de forma minuciosa, como as atividades devem ser 

realizadas através da sequência de passos ou etapas; trata-se do menor nível. Já as atividades 

envolvem a descrição do que deve ser feito para alcance do objetivo (Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP), 2016). 

Assim, um fluxograma desenhado com representações gráficas e símbolos padronizados 

possibilita entender o funcionamento interno e a relação existente entre as atividades e os 

processos, sendo considerado o instrumento mais adequado para se representar graficamente 

um processo (Harrington, 1991). 

Para a validação do produto gerado, foram usadas entrevistas semiestruturadas 

realizadas com os gestores da empresa contratante e contratada. As análises das respostas, 

foram realizadas usando análise de conteúdo. Por fim, um plano de ação, conforme o método 

5W2H, foi elaborado. 

O método 5W2H é utilizado para a tomada de decisão sobre os principais elementos que 

orientarão a implementação do plano. A sigla em inglês representa sete questões (O que? Por 

quê? Quem? Onde? Quando? Como? Quanto?) que originam respostas utilizadas para 

implementação das ações (Nakagawa, 2014). 

4.2 Organizações de referência para quantificação de desperdício de alimentos e método 

selecionado 

Instituições com foco em desperdício de alimentos são enfáticas quanto à necessidade 

de medição dos itens que são desperdiçados, para que possam ser compreendidos e gerenciados.  
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O Protocolo de Perda e Desperdício de alimentos divulgado pela Word Resource 

Institute, organização global que atua no combate ao desperdício, estabelece uma série de 

questões que devem ser consideradas para uma adequada realização de um inventário do 

desperdício de alimentos. O processo de quantificação deve ser baseado em cinco pontos 

principais: (i) relevância, (ii) integralidade, (iii) consistência, (iv) transparência e (v) precisão. 

Deve, ainda, informar limite (espaço e localização), prazo (inicial e final), escopo (tipos de 

resíduos incluídos) e destinação final (World Resources Institute, 2016).  

Ainda, a instituição divulga, através do mesmo protocolo, uma lista de questões que 

devem ser respondidas para dar o direcionamento sobre qual deve ser a metodologia de 

quantificação do desperdício gerado. Para a construção desta proposta, as perguntas deste 

protocolo foram respondidas usando as informações coletadas pela autora através da 

observação participante. Por meio dos resultados, foram indicados, como métodos apropriados 

para a unidade, o uso de diários, escalas visuais, balanço entre entrada/saída, estudo da 

composição de resíduos e pesagem direta. Estes encontram-se no Apêndice E. 

A Leanpath é uma instituição que atua com soluções tecnológicas para o desperdício de 

alimentos em diferentes opções e tipos de estabelecimentos de alimentação em países como 

Estados Unidos e Austrália. Ela utiliza ferramentas baseadas em balanças. Estas podem ser de 

bancadas, piso e, ainda, serem combinadas com dispositivos para fotografias, plataformas e 

tablets. Além do método de quantificação, a instituição disponibiliza recursos, como 

treinamentos, relatórios e gráficos, para a análise dos gestores (Leanpath, 2019).  

Portanto, o método selecionado para ser usado na quantificação do desperdício proposta 

trata-se da pesagem direta com uso de balanças específicas para este fim, que é utilizada e 

recomendada pelas organizações de referência citadas. O uso de balanças é ainda mais usual 

em serviços de alimentação, pois se apresenta como um processo de fácil aplicação pelos 

funcionários da cozinha, fácil visualização e ainda contribui para a conscientização dos 

envolvidos sobre o desperdício gerado. 

4.3 Macroprocesso de gestão do desperdício de alimentos 

Para a criação do processo de mensuração, foi pensado primeiramente no 

macroprocesso de gestão do desperdício de alimentos, que envolve as etapas de geração, 

mensuração e destinação final de resíduos. No fluxograma, a etapa de mensuração, proposta 

central deste estudo, está em destaque, assim como as atividades e responsáveis por cada fase 

(Figura 10). 
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Figura 10. Macroprocesso de geração, mensuração e destinação final do desperdício 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

Conforme ilustrado no fluxograma da Figura 10, a atividade de pesagem dos itens que 

sobraram após a distribuição de refeições define o início do processo de mensuração. Após o 

registro dos valores encontrados nas balanças, os alimentos seguem para a destinação final em 

aterro sanitário. Já a elaboração do relatório mensal dá origem ao fim do processo e ao possível 

início de outros com ações de mitigação do desperdício. 

4.3 Proposta de processo de mensuração do desperdício 

Considerando que o terceiro objetivo específico definido para este estudo é desenhar o 

processo de mensuração do desperdício de alimentos a ser aplicado, sistematicamente, em todos 

os restaurantes localizados no parque industrial, foi possível definir as etapas do processo de 

mensuração. 

Assim como realizada na etapa de levantamento inicial de dados, a classificação dos 

alimentos quantificados foi definida com base em três grupos: alimento preparado, alimento 

rejeitado nos pratos (quantidade de comida rejeitada pelos comensais e deixada em seus pratos) 
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e alimento não servido (quantidade de comida não distribuída aos comensais e permanecendo 

nas cubas ou travessas).  

O método definido para utilização na quantificação é o da pesagem direta em balanças, 

conforme recomendado por organizações de referências usadas neste estudo. Trata-se de um 

método quantitativo aplicado com o uso de um dispositivo para medidas da composição de 

produtos baseadas em peso. 

A contabilização trata-se de uma etapa permanente dentro do processo, para a 

construção de base de dados. O procedimento de contabilização ocorre dentro dos restaurantes, 

consistindo em pesagem e registros. A construção de uma base de dados composta pela 

quantidade de desperdício em cada restaurante permite ao gestor tratar o desperdício na sua 

origem. Por se tratar de uma rede de restaurantes, as causas do desperdício podem ter razões 

diferenciadas, o que sugere tratativas diferenciadas. 

As análises serão realizadas pelos gestores com o objetivo de definir o perfil de 

desperdício de cada restaurante. A avaliação deve ser usada para balizar as ações. Com as 

informações sobre qual ou quais são os maiores desperdícios de cada local, o gestor poderá 

propor ações voltadas para as causas do problema ou, ainda, disseminar boas práticas de um 

restaurante para o outro. Uma lista com o cruzamento de situações e possíveis tratativas estão 

listadas no manual (Apêndice G). 

Em conjunto com o fluxograma desenhado neste estudo para um completo mapeamento 

do processo, foi utilizada uma planilha para descrição das etapas e detalhamento do processo, 

proposta pela Stracta Consultoria (2018), empresa experiente na implementação de projetos, 

elaboração de estratégias de gestão e outras formas de desenvolvimento organizacional.  

Dessa maneira, apresenta-se inicialmente um detalhamento das etapas e passos 

(atividades) componentes do processo de mensuração do desperdício de alimentos (Tabela 17). 

A seguir, as características fundamentais que compõem o processo proposto foram detalhadas 

(Tabela 18). 
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Tabela 17 
Descrição das etapas do processo de mensuração do desperdício 

Etapas Executante Descrição das atividades (Passo a Passo) 
Pesagem dos 
desperdícios 

Ajudante de 
cozinha 

a) Ao início do serviço de distribuição, o colaborador deve anotar, em planilha específica (Planilha de Registro Diário), o número de 
refeições planejadas e o cardápio de acordo com o documento de romaneio; 

b) Em seguida, deve deixar as caixas identificadas com os itens que serão acondicionados nas mesmas em local apropriado, pré-
-definido; 

c) Os itens do cardápio que ficarão na identificação das caixas são: arroz, feijão, salada, proteína e guarnição. Uma outra caixa deve 
ficar destinada ao Resto Ingesta, em local próximo àquele para devolução de pratos e bandejas; 

 
Para o registro das Sobras: 
d) Durante o serviço, conforme recolhimento das cubas e travessas do balcão, o colaborador deve armazenar nas caixas, 

separadamente por item, todos os produtos que voltarem da rampa (Sobras); 
 

e) Conforme as caixas ficarem completas, o colaborador deve pesar toda a Sobra e registrar as informações na planilha determinada 
para este fim (Planilha de Registro Diário), o registro também deve ser feito por item, ou seja, por alimento acondicionado na 
caixa que o mesmo foi pesado; 

 
Para o registro do Resto Ingesta: 
f) Os pratos e bandejas devolvidos pelos clientes na área de devolução devem ser raspados e os resíduos acondicionados devem ser 

depositados nas caixas separadas para este fim; 
g) Após o preenchimento completo da caixa, a mesma deve ser pesada e os valores encontrados devem ser registrados em planilha 

específica (Planilha de Registro Diário); 
h) Após pesagem e registro, os itens (Sobras e Resto Ingesta) devem ser acondicionados em sacos próprios para acondicionamento 

em caçambas ou câmaras de lixo para posterior recolhimento e destinação final. 

Registro do 
desperdício por 
tipo  

Ajudante de 
cozinha 

a) Para o registro dos dados, uma quantidade determinada de planilhas em branco deve estar disponível em cada restaurante para uso 
do colaborador; 

b)  O colaborador habilitado para esta atividade deve, diariamente, separar uma planilha (Planilha de Registro Diário) para uso em 
cada serviço (almoço, jantar e ceia); 

c) Os registros devem ser feitos de forma manual com uso de caneta comum; 
Após o fim da distribuição de refeições e registro de todas as informações, a planilha deve ser direcionada para a nutricionista 
responsável pelo restaurante. 
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Tabela 17 
Descrição das etapas do Processo de Mensuração do Desperdício 

(continuação) 
Etapas Executante Descrição das atividades (Passo a Passo) 
Consolidação do desperdício 
por unidade  

Nutricionista a) O nutricionista responsável pelo restaurante deve registrar, em sistema, as informações da planilha usada pelo 
ajudante de cozinha; 

b) Essa atividade deve ser realizada diariamente; 
c) O preenchimento de informações em cada planilha deve gerar um consolidado de informações (per capita das 

Sobras e Resto Ingesta - Planilha de Consolidado Mensal e Planilha Compilado das médias diárias) com geração 
dos gráficos mensais. 

Por fim a geração de um relatório com todas as informações deve ser enviado ao gestor com datas pré-definidas. 
Avaliação comparativa do 
desperdício e Elaboração de 
relatório mensal  

Nutricionista / 
Gestor 

a) O relatório deve ser elaborado com um consolidado das informações coletadas diariamente/ mensalmente em cada 
restaurante, nesta fase deve-se ser utilizado o Relatório Mensal. 

Deve ser mensal e enviado aos gestores das empresas contratante e contratada para decisão sobre ações de mitigação 
ou outras medidas cabíveis. 

Reunião de alinhamento e 
tomada de decisão. 

Nutricionista / 
Gestor 

Em datas pré-agendadas, e se for de interesse, o gestor, em posse dos relatórios mensais com os valores encontrados 
em cada restaurante, pode discutir com as nutricionistas responsáveis por cada restaurantes as causas e aprovar as 
ações de mitigação. 

Fonte: Adaptada de Stracta Consultoria (2018). 
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Tabela 18 
Detalhamento das características do processo 

Característica  Definição 

Objetivo  Realizar a quantificação dos alimentos considerados desperdício dentro da produção de refeições nos restaurantes. 

Participantes  Equipe operacional da empresa contratada, gestores das empresas contratante e contratada. 

Dono do Processo  Gestor da empresa contratante responsável pela área de alimentação. 

Recursos  Mão de obra treinada, equipamento para pesagem, caixas tipo monobloco, planilhas / documentos, computadores. 

Sistema (s)  Sistema de registro elaborado para esta atividade. 

Entradas  Sobras de alimentos geradas na distribuição de refeições. 

Saídas  Informações sobre quantidade de desperdício gerado em cada restaurante por dia. 

Regras de negócio  Orientações estabelecidas neste estudo para quantificação do desperdício gerado: 
- Serão quantificadas todas as sobras oriundas dos balcões de distribuição e pratos dos comensais; 
- O processo ocorrerá em todos os restaurantes do parque industrial simultaneamente, em todos os horários que houver refeição;  
- Todos os restaurantes devem estar com os recursos necessários para o desenvolvimento do processo; 
- Os colaboradores envolvidos no processo devem ser previamente habilitados e treinados constantemente; 
- Os equipamentos utilizados devem receber manutenção/calibração conforme demanda e legislação; 
- Os registros devem ser diários em todos os restaurantes e horários em que houver refeição, incluindo finais de semana e feriados;   
- Os gestores responsáveis pelo contrato devem auditar, de forma esporádica, a execução correta do processo por parte da contratada; 
- Após registros das informações, os itens devem ser destinados conforme padrão já adotado pela unidade; 
- As ações de mitigação devem dar origem a um outro processo; 
- Legislação sanitária que orienta sobre a separação de resíduos dentro de cozinhas;  
- Procedimentos de destinação de resíduos da empresa contratante.  

Informações Gerenciais 
derivadas do processo   

Relatórios com os valores encontrados no processo de quantificação. 

Controles do processo 
(relatórios, registros etc.)  

Planilhas de registro diário, planilha de consolidado mensal, compilado das médias diárias, gráfico mensal, relatório mensal. 

O que é importante no 
processo (Tempo, Custo, 
Produtividade, Qualidade)  

Qualidade: As saídas produzidas no processo devem ser sem erros para que não haja inconsistências nas informações e possibilite ações 
eficazes relacionadas aos resultados gerados.  

Frequência O processo deve ocorrer diariamente em todos os horários (almoço, jantar e ceia) que houver refeição. 
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Tabela 18 
Detalhamento das características do processo 

(continuação) 
Característica  Definição 
Indicadores de desempenho  3% ou 7 a 25 g e 2 a 5% ou 15 a 45 g por pessoa, para sobras e resto ingesta (os percentuais são calculados com base na produção total de 

refeições). 
Complexidade do trabalho Trabalho de rotina; dependente de regras formais; pouca ponderação para o trabalho 

Fonte: Adaptada de Stracta Consultoria (2018).



58 
 

As etapas do processo devem seguir uma sequência para que haja desenvolvimento de 

cada fase. O início de uma etapa fornece subsídio para a próxima, a quantificação realizada 

através da pesagem será fonte de dados para análises, que servirão, por sua vez, para a definição 

de metas e a posterior implementação de ações. Os modelos de planilhas, gráficos e relatórios 

citados no detalhamento e descrição do processo para uso em cada etapa estão incluídas no 

manual (Apêndice G). 

Com a definição do perfil de cada restaurante, baseada no desperdício medido, procede-

-se a definição de metas e limites. A meta da unidade deve considerar o histórico da base de 

dados, que, junto às particularidades e características de cada local, servirão de subsídio para a 

criação de indicadores que podem, ainda, utilizar parâmetros como o proposto por organizações 

de referência. 

De acordo com a literatura citada neste estudo, Vaz (2006) defende um percentual de 

3% ou 7 a 25 g e 2 a 5% ou 15 a 45 g por pessoa, para Sobras e Resto Ingesta. Os valores 

encontrados durante o levantamento de dados se apresentaram superiores, porém essa 

informação deverá ser validada pelo constante processo de quantificação. Todos os restaurantes 

com valores acima do recomendado devem estabelecer estratégias de redução do desperdício. 

A princípio, os valores recomendados por Vaz (2006) devem ser adequados como meta para a 

unidade. Portanto, a meta para a Sobra será 25 g, por se tratar de uma unidade de refeição 

transportada, e 15 g, para o Resto Ingesta. 

Com os parâmetros estabelecidos para o limite e meta da unidade, sugere-se avaliar a 

inclusão desses indicadores no contrato de prestação de serviço, com possíveis multas 

contratuais para o não cumprimento da meta ou o não cumprimento do plano de ação. O 

contrário também deve ser considerado, ou seja, a empresa deve receber incentivos por atingir 

as metas estabelecidas. Estes incentivos podem ser econômicos, com bonificações financeiras, 

certificações, ou ainda ações sociais que envolvam todos os participantes do processo. As 

certificações, em formatos de selos verdes ou selos de sustentabilidade, são oferecidas por 

empresas de consultoria para restaurantes que demonstram preocupação e ações relacionadas 

ao meio ambiente. Já as doações do excesso de produção para a comunidade demonstrariam 

benevolência e senso de responsabilidade social (Sakaguchi et al., 2018; Strasburg & Jahno, 

2017). 

As ações de mitigação estão incluídas no macroprocesso e devem ser diretamente 

relacionadas com o perfil do restaurante. Reynolds et al. (2019), em sua revisão sobre 

intervenções de redução do desperdício, destacaram a redução no tamanho dos pratos como 
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uma das medidas mais eficazes, seguida da alteração nos cardápios e, ainda, das campanhas 

informativas. 

Entre as sugestões para tratativas das Sobras, incluídas no manual, estão a revisão do 

planejamento, o treinamento de equipe/métodos de preparo, o redesenho do fluxo de processo, 

o investimento em tecnologia/equipamentos para otimizar a produção. Já para o Resto Ingesta, 

a avaliação do tamanho da porção/prato, a avaliação da satisfação quanto ao cardápio, e a 

campanha para a conscientização de consumo. 

Os gestores devem decidir quais ações serão implementadas, seus responsáveis e o 

período. Após a definição, um plano de ação deve ser elaborado para o acompanhamento das 

tratativas e a aplicação das ações. 

Para garantia da eficácia do processo proposto, a área que atua como dona do processo 

deve realizar auditorias aleatórias, a fim de garantir o cumprimento de todas as etapas do 

processo pela empresa contratada. 

4.4 Validação do método proposto  

Para validação do método proposto, foi enviado por e-mail aos dois gestores principais, 

das empresas contratante e contratada, o manual de utilização com todas as etapas da proposta 

de mensuração do desperdício, as planilhas eletrônicas e o modelo de relatório. Após três dias 

úteis do envio do material, foram realizadas as entrevistas semiestruturadas construídas com 

questões abertas e escala Likert. A escala de verificação de Likert foi utilizada por ser de fácil 

organização. Além disso, nessa escala os entrevistados se posicionam conforme uma medida 

de concordância definida para cada item. De acordo com este posicionamento, se infere o 

resultado (Silva Jr & Costa, 2014). 

As entrevistas foram realizadas com os dois gestores principais, das empresas 

contratante e contratada, e, para avaliação das respostas, foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo. 

Entre os gestores, ambos aprovaram o artefato. As questões em escala Likert tiveram as 

respostas concentradas em “concordo totalmente” e “concordo parcialmente”. Em relação às 

opções definidas como “indiferente”, “discordo parcialmente” e “discordo totalmente”, tais não 

foram selecionadas como resposta em nenhuma questão. 

Os gestores concordam em tratar-se de uma ferramenta de fácil utilização, aplicação, 

adequada e acessível. Quando questionados sobre a contribuição do artefato proposto em 

relação às tratativas do desperdício gerado, o gestor da empresa contratada destacou: “O artefato 
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[…] identifica e contribui. Precisa se trabalhar a ação dos gestores [para] ser eficiente e fazer 

um aproveitamento adequado dessa ferramenta, porque não adianta se demonstrar e não ter uma 

ação efetiva nisso” (Entrev. B). 

O gestor da empresa contratada ressaltou, ainda que “[…] também é muito importante 

a campanha dentro dos restaurantes e uma conscientização dos comensais para eles terem a 

consciência desse desperdício, porque muitos não têm a consciência de que 60, 70, 80 g de 

alimentos e resto ingesta é muito”. 

As instruções apresentadas no manual também foram aprovadas; ambos responderam 

concordar plenamente. Apesar de parte do processo ser informatizada, o gestor da empresa 

contratante salientou “a necessidade de utilizar um sistema para diminuir a inserção de dados 

de forma manual, evitando erros e facilitando a análise” (Entrev. D). 

As perguntas utilizadas para a validação estão no Apêndice F. 

4.5 Plano de ação para implementação do processo 

Como último item deste capítulo, foi construído um plano de ação para implementação 

do processo, conforme o método 5W2H, com a definição das ações, responsáveis, prazos, 

custos e justificativas (Tabela 19). 
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Tabela 19  
Método 5W2H relacionado à implementação da proposta  

5 W 2H 

O que? Por quê? Onde? Quem? Quando? Como? Custo? 

Apresentação do 
processo para todo o 
corpo técnico (liderança) 
da área de alimentação. 

Conhecimento da nova 
ferramenta de trabalho. 

Escritório 
Administrativo 

Autora 

Em data 
definida junto 
ao gestor, 
anterior à data 
de 
implementação 

Slides com fotos e 
explanação oral. 

Custo com material para 
treinamento e envolvimento 
do corpo técnico. 

Apresentação do 
processo para toda a 
equipe operacional 
envolvida na atividade. 

Conhecimento da nova 
ferramenta de trabalho. 

Escritório 
Administrativo 

Autora 

Em data 
definida junto 
ao gestor, 
anterior à data 
de 
implementação 

Slides com fotos e 
explanação oral. 

Custo com material para 
treinamento e envolvimento 
do corpo técnico. 

Definição e treinamento 
dos responsáveis por cada 
etapa do processo 
(operação e consolidação 
de informações) 

Para capacitação dos 
colaboradores na ferramenta 
utilizada. 

Escritório 
Administrativo / 
Restaurante  

Autora 

Em data 
definida junto 
ao gestor, 
anterior à data 
de 
implementação 

Slides com fotos e 
explanação oral e 
utilização das caixas para 
demonstração in loco de 
como deve ser a 
atividade. 

Caixas: R$ 35,00 cada 
Balança: R$ 1500,00 cada 
+ 
Custo com material para 
treinamento e envolvimento 
do corpo técnico. 

Introdução do processo 
na operação 
(experimental) 

Para alinhamento de todas 
dúvidas ou dificuldades que 
possam surgir. 

Restaurante 
Gestores da 
unidade estudada 

Em data 
definida junto 
ao gestor, após 
treinamento 
dos envolvidos 
e aquisição do 
material 
necessário 

Definição de uma data 
única para início em 
todos os restaurantes de 
forma simultânea. 
Realizar um período de 
testes. 

Custo do envolvimento da 
equipe treinada e 
colaboradores da operação. 

Monitoramento e 
avaliação (experimental) 

Avaliar o funcionamento da 
operação após interação da 
solução implementada. 

Restaurante 
Gestores da 
unidade estudada 

 
Registrar dados, gerar 
relatórios, verificar 
aderência e 
aprimoramentos. 

ND 
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Introdução do processo 
na operação de forma 
definitiva 

Implementação da 
ferramenta. 

Restaurante 

Gestores da 
unidade estudada 
e colaboradores 
treinados 

 
Utilização de material e 
ferramentas apresentadas 
em treinamento. 

ND 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo principal a elaboração de um método de mensuração 

sistemática do desperdício de alimentos em uma rede de restaurantes industriais da Região Sul 

Fluminense.  

Para o desenvolvimento deste método, foram elencados quatro objetivos específicos. 

Para atender ao primeiro objetivo, buscou-se, entre as pesquisas realizadas, os métodos de 

medição de desperdício com os procedimentos e instrumentos utilizados para a realização de 

coleta de dados. Uma gama de métodos foi apresentada com descrição e formas de aplicação, 

sendo mais evidentes quatro métodos: pesagem direta com uso de balanças, fotografias, diários 

e escalas visuais. 

Para cumprimento do segundo objetivo, “entender o tamanho do desperdício nos 

restaurantes do grupo industrial”, foram realizadas medições do desperdício gerado em 14 

restaurantes, sendo quantificadas as sobras do balcão de distribuição e cozinha, e o desperdício 

deixado no prato pelo comensal. Como resultado, o fator sobra, na média total (17,41%), é 

maior do que o RI (6,67%), o que indica uma produção excessiva de alimentos e o desperdício 

de alimentos no pós-preparo. 

Em relação ao terceiro e principal objetivo específico, “propor um método de 

mensuração do desperdício de alimentos a ser aplicado em todos os restaurantes localizados no 

parque industrial”, ele foi atendido, e o artefato, validado pelos gestores locais. Esta etapa 

compreende, também, o quarto objetivo específico, estando disponível para utilização na 

unidade estudada. 

O método proposto foi desenhado de acordo com o indicado pelos estudos similares e o 

que preconiza as instituições de referência para mitigação do desperdício. O processo foi 

customizado para atender a unidade estudada, com características específicas dessa operação. 

Além do fluxograma, um detalhamento com descrição de cada etapa foi determinado para 

compreensão da ferramenta. Foi, ainda, elaborado um manual com todas as etapas e 

procedimentos descritos neste estudo para serem usados pelos gestores junto à operação.  Neste 

manual, estão incluídas, também, as metas de desperdício e as sugestões de tratativas. 

5.1 Limitações da Pesquisa 

Esta pesquisa buscou quantificar o desperdício de alimentos da unidade estudada para 

ressaltar a existência do problema e a necessidade de uma proposta de solução. No entanto, as 
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coletas não formam realizadas considerando medição estatística com uma amostragem 

probabilística ou randomizada. 

Outra limitação foi a caracterização do perfil dos restaurantes. Havia a necessidade de 

aplicação de um questionário para definição do perfil socioeconômico dos usuários.  

Dois restaurantes não tiveram seus dados calculados e os horários que abrangem as 

refeições do tipo jantar e ceia também não foram contabilizados. 

5.2 Sugestões de Estudos Futuros  

O ambiente de produção de refeições apresenta diferentes possibilidades de ações para 

mitigação do desperdício e, consequentemente, diferentes possibilidades de pesquisa. Ainda 

como complemento deste estudo, uma segunda medição, com uma amostragem probabilística 

para validação dos valores encontrados no levantamento de dados, traria validação ao cenário 

encontrado. 

No ambiente estudado neste trabalho, as medições podem ser realizadas através de 

outros métodos, períodos e serviços. Questionários para definição do perfil socioeconômico e 

conhecimento do público, assim como entrevistas e pesquisas documentais, podem ser 

realizadas. 

 Seriam válidos, também, estudos relacionados às diferentes etapas na cadeia de 

produção de refeições, ações realizadas apenas na etapa de recebimento e armazenamento, ou 

ainda na fase de pré-preparo e preparo. 

Uma outra oportunidade seriam as ações que envolvam sociedade e órgãos, como a 

prefeitura, as escolas e as associações, com estudos voltados para a viabilização de doações de 

alimentos. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista (levantamento de dados) 

Roteiro de entrevista semiestruturada para validação da proposta  

• Apresentação dos objetivos da pesquisa 

• Informação sobre a participação voluntária  

• Esclarecimento sobre o sigilo das informações  

• Autorização para gravação  

• Agradecimento pela participação na pesquisa 

 

PERGUNTAS 

1. Você tinha conhecimento da informação do desperdício e concorda com os problemas diagnosticados no levantamento inicial de dados (quantificação do desperdício)?  

 SIM  NÃO  POR QUÊ?  

Para as questões de 2 a 6 foi utilizada a escala likert: 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Parcialmente 
Indiferente 

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Plenamente 

2. Sobre o artefato desenvolvido, a utilização do processo é de fácil entendimento e 
aplicação?  

     

3. A linguagem do artefato é clara, adequada e acessível aos usuários?      

4. As instruções apresentadas no manual são adequadas?      

5. O artefato apresenta funções que contribuem, de fato, para melhores tratativas do 
desperdício gerado? 

     

6. Você considera que o artefato proposto poderá ajudar a minimizar o desperdício?       

7. Você gostaria de propor alguma melhoria no artefato proposto?  

SIM NÃO POR QUÊ? 

8. Você considera que este artefato possa ser utilizado por outros restaurantes industriais? 

SIM NÃO POR QUÊ? 

9. Você gostaria de propor alguma solução para o problema apresentado?  

SIM NÃO POR QUÊ? 

 

• 1 (Discordo Totalmente) se entender que a afirmação é totalmente contra o 
seu entendimento; 
• 2 (Discordo em parte) se entender que a afirmação é parcialmente contrária 
ao seu entendimento; 
• 3 (Indiferente) se entender que a afirmação possui aspectos discordantes e 
concordantes com o mesmo peso ou se lhe é indiferente; 
• 4 (Concordo Parcialmente) se entender que a afirmação está parcialmente de 
acordo com o seu entendimento; 
• 5 (Concordo plenamente) se entender que a afirmação está totalmente de 
acordo com o seu entendimento. 
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APÊNDICE B – Documento denominado Romaneio  

Restaurante:    

    

Serviço:    

Data:    

Previsto:    

Realizado no dia anterior:    

    

Trivial Per capita Mapa Quantidade enviada 

Arroz branco    

Feijão    

Proteína 1    

Proteína 2    

Complemento (se houver)    

Guarnição    

Salada 1    

Salada 2    

Salada 3    

Salada 4    

    

Assinatura do conferente:    

Assinatura do recebimento:    

Hora da saída:    

Hora da entrega:    

    

OBS: Para eventuais alterações no mapa, favor, alterar o romaneio, pois este deve ser sempre 

igual ao mapa.  

 

 

 

 

 



74 
 

 



75 
 

 

  

APÊNDICE C – Formulário utilizado para registro da pesagem 

       

Alimentação 
Indicadores Sobra Limpa e Resto Ingesta 

Almoço - Restaurante ______________________________________ 
____/____/_____ 

   

Nº de clientes Preparação 

Volume 
Inicial da 

preparação 
(kg) 

Volume total 
pronto das 

preparações 
(kg) 

Per capita 
planejado 

(kg) 
Recipiente 

VL 
Inicial 
sobra 
(kg) 

Sobra 
Limpa 
(kg) 

Sobra limpa 
per capita 

(kg) 

Sobra 
Limpa 

(%) 

Resto 
Ingesta 

(kg) 

Resto 
Ingesta 

per capita 
(kg) 

Resto 
Ingesta 

(%) 

Total de 
sobra (kg) 
(SL + RI) 

Previsto   

            #N/D 

#N/D #N/D   #DIV/0! #DIV/0! #N/D 

            #N/D 
            #N/D 
            #N/D 
            #N/D 
            #N/D 
            #N/D 
            #N/D 
            #N/D 

Realizado   

        -   0,00 
        -   0,00 
        -   0,00 
        -   0,00 
-       -   0,00 
-       -   0,00 
-       -   0,00 
-       -   0,00 

Total 0,00 0,00 - - #N/D 
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Alimentação 
Indicadores Sobra Limpa e Resto Ingesta Almoço 

RS 
Período da 
pesagem 

  

Data 
Nº de 

refeições 
previstas 

Nº de 
refeições 
realizadas 

Per capita 
planejado (kg) 

Sobra Limpa (kg) Sobra Limpa (%) Resto Ingesta (kg) RI Per capita (kg) Resto Ingesta (%) SL + RI 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Média #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
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APÊNDICE D – Informações Nutricionais 

Planilha com informações nutricionais  

Item Valor calórico (kcal) Carboidratos (g) Proteínas (g) Gorduras Totais (g) Gorduras saturadas (g) Fibras (g) Sódio (mg) Per capita (g) 

Arroz branco 256,52 56,12 5,04 0,45 0,4 3,12 2,4 200 

Feijão carioca 141,38 25,14 8,83 1 0,19 15,74 3,25 185 

Macarrão parafuso 169,2 33,96 5,74 0,8 0,12 1,8 1,2 120 

Coxa assada 193,61 0,05 25,64 9,33 2,79 0 85,36 90 

Carne moída 127,45 0 16,01 6,55 2,88 0 31,41 60 

Couve 6,76 1,08 0,72 0,14 0,03 0,78 1,54 25 

Cenoura ralada 8,53 1,92 0,33 0,04 0 0,8 0,83 25 

Berinjela 6,6 1,56 0,24 0,05 0 0,88 0,46 35 

TOTAL 910,05 119,83 62,55 18,36 6,41 23,12 125,25 740 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
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APÊNDICE E – Questionário do Protocolo de Perda e Desperdício 
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APÊNDICE F – Roteiro de entrevista (validação da proposta)  

 

Roteiro de entrevista semiestruturada para validação da proposta  

 

• Apresentação dos objetivos da pesquisa 

• Informação sobre a participação voluntária  

• Esclarecimento sobre o sigilo das informações  

• Autorização para gravação  

• Agradecimento pela participação na pesquisa 

 

PERGUNTAS 

 

1. Você tinha conhecimento da informação do desperdício e concorda com os problemas 

diagnosticados no levantamento inicial de dados (quantificação do desperdício)? 

2. Sobre o artefato desenvolvido, a utilização do processo é de fácil entendimento e 

aplicação?  

3. A linguagem do artefato é clara, adequada e acessível aos usuários? 

4. As instruções apresentadas no manual são adequadas? 

5. O artefato apresenta funções que contribuem, de fato, para melhores tratativas do 

desperdício gerado? 

6. Você considera que o artefato proposto poderá ajudar a minimizar o desperdício? 

7. Você gostaria de propor alguma melhoria no artefato proposto?  

8. Você considera que este artefato possa ser utilizado por outros restaurantes 

industriais? 

9. Você gostaria de propor alguma solução para o problema apresentado? 
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APÊNDICE G – Manual para o processo de gestão do desperdício 
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