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RESUMO

O controle da geração e destinação correta de resíduos sólidos têm sido um
desafio cada vez maior para a sociedade. Resíduos orgânicos provenientes de
desperdício de alimentos em restaurantes self-service apresentam uma fração
relevante nessa geração. O alto índice desse desperdício gera sérios impactos de
caráter ambiental, social e econômico. Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho
foi a criação de uma sequência metodológica juntamente com o desenvolvimento de
uma ferramenta de gestão de resíduos por indicadores capazes de auxiliar os donos
de restaurantes self-service a controlar os resíduos gerados de forma mais eficiente,
com foco na redução do desperdício, visando tornar o empreendimento mais
sustentável, com base em parâmetros econômicos, sociais e ambientais. O tipo de
pesquisa desenvolvida neste trabalho foi exploratória e descritiva, por análise de
referências bibliográficas. As fontes de pesquisa utilizadas foram secundárias
através de artigos, dissertações, manuais, livros e sites com base de dados do
Google Scholar. O recorte temporal das fontes utilizadas foi entre os anos de 1991 e
2021. Os resultados foram tratados de forma quali-quantitativa. Através desta
aplicação, é esperado que os estabelecimentos estejam preparados para atender
clientes cada vez mais exigentes e ambientalmente conscientes, gerar um valor
agregado a marca através do posicionamento ambientalmente correto, aumentar o
nível de competitividade da empresa através da melhoria de processo de utilização
da matéria prima e reduzir o nível de desperdício de comida no Brasil.
PALAVRAS – CHAVE: Medição de desempenho, Desperdício de alimento,
Tripé da sustentabilidade.

ABSTRACT

The control of the generation and correct disposal of solid waste has been an
increasing challenge for society. Organic waste from food waste in self-service
restaurants has a relevant fraction in this generation. The high rate of this waste
generates serious environmental, social and economic impacts. In this perspective,
the objective of this work was the creation of a methodological sequence together
with the development of a waste management tool by indicators capable of helping
self-service restaurant owners control the waste generated more efficiently, focusing
on reducing waste, aiming to make the enterprise more sustainable, based on
economic, social and environmental parameters. The type of research developed in
this work was exploratory and descriptive, by analysis of bibliographic references.
The research sources used were secondary through articles, dissertations, manuals,
books and websites. The temporal dimension of the sources used was between 1991
and 2021. The results were treated in a quali-quantitative manner. Through this
application, it is expected that establishments are prepared to serve increasingly
demanding and environmentally conscious customers, generate added value to the
brand through the environmentally correct positioning, increase the level of
competitiveness of the company through the improvement of the process of using
raw material and reduce the level of food waste in Brazil.

KEY WORDS: Performance measurement, Food waste, Triple bottom line.
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1. INTRODUÇÃO

O controle da geração e destinação correta de resíduos sólidos é um grande
desafio na atualidade. Conforme os produtos são fabricados, comercializados e
consumidos, são gerados cada vez mais resíduos. Estes, quando não coletados ou
quando dispostos de forma inadequada, causam grandes impactos à saúde pública
e ao meio ambiente (DEUS, 2000). No Brasil, a produção de resíduos sólidos
aumentou 29% entre 2003 e 2014. Para efeito comparativo, o aumento populacional
neste mesmo período foi de 6%, ou seja, cinco vezes menor (ABRELPE, 2014).
Os resíduos sólidos orgânicos, foco de análise deste trabalho, são
preocupantes para a sociedade porque representam uma alta fração, gerada
continuamente. Parte dessa quantia é formada pelo alto desperdício de alimentos.
Segundo a Organização das Nações Unidas - ONU (2019), o mundo desperdiça,
anualmente, cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos. No entanto, cerca de
metade do desperdício de alimentos no mundo poderia ser evitado (FAO, 2014).
Dessa forma, conforme mais alimentos são desperdiçados, maiores são os
impactos na sustentabilidade ambiental, social e econômica do mundo. Em caráter
ambiental, o alto volume gerado pelos resíduos orgânicos e consequente espaço
que toma em aterros sanitários, bem como suas características e potencial poluidor,
geram um grande problema para a população (ONU MEIO AMBIENTE, 2017). Para
efeitos sociais, quanto maior o desperdício, menor é a oferta de alimento para as
pessoas e consequentemente maior é a contribuição para o aumento de fome no
mundo. Já em relação às consequências econômicas diretas do desperdício de
alimentos no mundo, estima-se, aproximadamente, US$ 750 bilhões de prejuízos
todos os anos (FAO, 2014).
No Brasil, o desperdício de alimentos em restaurantes representa 14,6% do
desperdício total do país (WRI Brasil, 2016). Estes estabelecimentos pertencem a
um setor muito relevante para o país. O mercado de alimentos e bebidas representa
10,1% do PIB nacional, sendo o maior empregador dentro da indústria brasileira: são
aproximadamente 6 milhões de empregos (ABRASEL, 2018). No entanto, este setor
também é muito complexo e competitivo, o que implica em um índice de mortalidade
elevado entre estes empreendimentos. Segundo a Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes - ABRASEL 35% dos bares e restaurantes fecham as portas em dois
anos. Uma condição fundamental, para o bom desempenho dos serviços de
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alimentação, é o planejamento adequado do volume de refeições a ser preparado,
pois visa entre outros aspectos diminuir ou controlar o desperdício de alimentos
(SILVA JUNIOR; TEIXEIRA, 2008).
Nesta perspectiva, este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de
uma sequência metodológica pautada na produção mais limpa e no uso de
indicadores, desenvolvendo uma ferramenta para auxiliar os donos de restaurantes
self-service a gerirem os resíduos de forma mais eficiente, com foco na redução do
desperdício de alimentos, visando tornar o empreendimento mais sustentável com
base em parâmetros econômicos, sociais e ambientais.
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2. OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é indicar as etapas de um sistema de gestão
de resíduos orgânicos de restaurante self-service pautado na Produção Mais Limpa
e no uso de indicadores. Para tanto, cumpre-se realizar os seguintes objetivos
específicos:
1. Identificar os tipos de resíduos que são gerados em restaurante self-service;
2. Identificar as etapas em que os resíduos são gerados em restaurante selfservice;
3. Identificar parâmetros de desperdício de alimento em restaurantes selfservice;
4. Analisar quais são os principais impactos causados por esta geração de
resíduos;
5. Identificar indicadores que possam ser usados para melhorar a gestão de
resíduos orgânicos em restaurantes self-service;
6. Desenvolver uma ferramenta de gestão de resíduos por indicadores.
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Geração e destinação de resíduos sólidos
A geração e destinação correta de resíduos sólidos ainda é um grande
desafio da atualidade no aspecto ambiental. Conforme os produtos são fabricados,
comercializados e consumidos, são gerados cada vez mais resíduos. Estes, quando
não coletados ou quando dispostos de forma inadequada, causam grandes impactos
à saúde pública e ao meio ambiente (DEUS, 2000).
O aumento da geração de resíduos sólidos possui três fatores como principais
responsáveis: o crescimento populacional, as mudanças no estilo de vida e nos
padrões de consumo e o crescimento econômico, acompanhado do processo de
industrialização (ABRELPE, 2013).
No Brasil, a produção de resíduos sólidos aumentou 29% entre 2003 e 2014.
Para efeito comparativo, o aumento populacional neste mesmo período foi de 6%,
ou seja, cinco vezes menor (ABRELPE, 2014) Cerca de 73 toneladas de resíduos
sólidos são coletadas todos os anos no Brasil. Sendo que, 42% ainda possuem uma
destinação ambientalmente inadequada, para aterros sanitários e vazadouros a céu
aberto (ABRELPE, 2019).
Esse tipo de destinação incorreta ainda é presente em mais de 3 mil
municípios brasileiros (Figura 1). Nessa perspectiva, a coleta seletiva é um assunto
de grande importância, apesar de ainda não ser uma realidade na maior parte do
país. Conforme pode ser verificado na Figura 2, apenas 38,7% dos municípios
brasileiros dispõem de alguma forma de coleta seletiva. Sendo que os outros 61,3%
declararam não dispor desse serviço (SNIS, 2019).
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Figura 1 - Representação espacial do tipo de unidade de destinação final
utilizada pelos municípios

Fonte: SNIS (2019)
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Figura 2 -- Evolução do índice de ocorrência do serviço de coleta seletiva de
RDO dos municípios participantes de 2017 a 2019, segundo situação quanto à
existência

Fonte: SNIS (2019)

A fração orgânica representa uma preocupação para a sociedade em função
do alto volume gerado e consequente espaço que toma em aterros sanitários, bem
como por suas características e potencial poluidor (ONU MEIO AMBIENTE, 2017).
Os resíduos sólidos orgânicos municipais são a fração de resíduos
biodegradáveis de jardins e parques, bem como resíduos de cozinha e alimentos de
residências, restaurantes, empresas de bufê, hotéis e mercados ou feiras de rua.
Esses resíduos podem ser divididos em três grandes categorias: desperdício de
alimentos, resíduos de jardins e áreas verdes, resíduos de mercados e feiras de rua
(ONU MEIO AMBIENTE, 2017).

3.2 Resíduos sólidos orgânicos oriundos da alimentação
O mundo desperdiça, anualmente, cerca de 1,3 bilhão de toneladas de
alimentos (ONU, 2013). Nesse sentido, os prejuízos sociais e econômicos são
significativos à sociedade. Com o desperdício vêm a redução da oferta e
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consequente aumento dos preços do produto. Estima-se que as consequências
econômicas diretas do desperdício de alimentos alcancem, aproximadamente, US$
750 bilhões todos os anos (FAO, 2014).

Em regiões mais industrializadas ou de renda média mais elevada há muito
mais desperdício de alimento comparado a países em desenvolvimento. Em regiões
desenvolvidas como Europa e América do Norte, a perda média per capita de
alimentos é de 290 kg/ano e o desperdício médio per capita de alimento de
consumidores de 105 kg/ano, diante de uma produção de alimentos per capita de
900 kg/ano. Já em regiões menos desenvolvidas como África Subsaariana e no Sul
e Sudeste da Ásia, as perdas de alimentos são de 145 kg/ano e o desperdício de
apenas 8 kg/ano, diante de uma disponibilidade per capita de 460 kg/ano (FAO,
2014). Essa situação é ilustrada pela Figura 3

Figura 3 - Composição percentual de perda, desperdício e consumo limpo
sobre a produção total de alimentos em regiões mais desenvolvidas e menos
desenvolvidas.

Fonte: Produção do próprio autor baseado em dados da FAO (2014)
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Cerca de metade do desperdício de alimentos no mundo poderia ser evitado.
Mais especificamente, as perdas agrícolas globais poderiam ser reduzidas em 47%,
e o descarte de alimentos em 86% (FAO, 2014).

Boa parte dos alimentos possuem grande sensibilidade e tem um alto teor de
umidade, o que requer a adoção de ferramentas específicas de gestão. O
desperdício de alimentos não tende a ter sazonalidade, ou seja, variações
significativas ao longo do ano (ONU MEIO AMBIENTE, 2017).

O desperdício de alimentos, quando se considera aqueles que chegam ao
consumidor, pode ser considerado como uma combinação de sobras cozidas e
cruas da preparação e do seu consumo. A origem pode ser de atividades
domésticas ou comerciais, tais como restaurantes, cantinas, bares, dentre outros
(ONU MEIO AMBIENTE, 2017).

3.3 Geração de resíduos sólidos em restaurante
Comer fora de casa representava em 2009 cerca de um terço do total de
gastos das famílias brasileiras com alimentos, sendo que o percentual das despesas
com alimentação fora do lar representava 31,1% do total dos gastos com alimentos
(IBGE, 2009). Houve uma expansão anual do setor em torno de 12% (Folha de São
Paulo, 2013). A refeição fora do lar deixou de ser uma alternativa de lazer e tornouse de grande necessidade dentro do modelo de terceirização dos serviços
familiares, em função, principalmente, do papel assumido pelas mulheres no
contexto atual da sociedade (OLIVEIRA, 2006), seja pela escassez de tempo, seja
simplesmente pelo prazer de se alimentar, bem como pelo crescimento
socioeconômico do país (ABRASEL, 2011). Esse setor movimenta em torno de R$
170 bilhões por ano e atende cerca de 80 milhões de consumidores mensalmente.
Atualmente, cerca de 37% da população brasileira faz suas refeições fora de casa
ou compra alimentos prontos para levar (IFB, 2018).
A estimativa é que cerca de 1 milhão de negócios são do setor de
alimentação e bebidas (Figura 4), sendo que aproximadamente 650 mil ainda estão
na informalidade e em torno de 93,4% classificados como micro e pequenas
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empresas (SEBRAE, 2018). O mercado de alimentos e bebidas representa 10,1%
do PIB nacional e a estimativa é que a alimentação fora do lar, seja 2,7% desse
montante (ABRASEL, 2018), gerando cerca de 450 mil novos empregos por ano,
sendo o maior empregador dentro da indústria brasileira: são aproximadamente 6
milhões de empregos (ABRASEL, 2018).

Figura 4 - Cenário do setor de alimentação e bebidas no Brasil.

Fonte: Produção do próprio autor baseado em dados ABRASEL (2018) e SEBRAE (2018).

Nesse setor, podem ser destacados os restaurantes self-service, que foram
criados com base nos modelos das redes de fast-food, em que o foco é o serviço
rápido, a limpeza e a qualidade. Dessa forma, competem ao mesmo tempo com
lanchonetes e com os restaurantes à la carte de menor preço (OLIVEIRA, 2006).
Esse tipo de restaurante self-service, por quilo ou não, criou um segmento de
mercado no ramo de alimentos, que teve grande aceitação dos consumidores e uma
crescente competitividade (LH OLIVEIRA, 2006).
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Uma condição fundamental, para o bom desempenho dos Serviços de
Alimentação, é o planejamento adequado do volume de refeições a ser preparado,
pois visa entre outros aspectos diminuir ou controlar o desperdício de alimentos
(SILVA JUNIOR; TEIXEIRA, 2008).
O desperdício de alimentos em restaurantes pode ser a sobra ou resto de
alimentos, que são influenciados por uma série de fatores como planejamento
inadequado do número de refeições a ser produzida, frequência diária dos usuários,
preferências alimentares, treinamento dos funcionários na produção e no
porcionamento (HIRSCHBRUCH, 1998).
O desperdício envolve perdas que variam desde alimentos que não são
utilizados, até preparações prontas, que não chegam a ser vendidas e/ou servidas e
ainda as que sobram nos pratos dos clientes e têm como destino o lixo (CASTRO,
2003).
As sobras são os excedentes de alimentos que foram produzidos e não
distribuídos (ABREU, 2003). Também podem-se considerar como sobras, os
alimentos excedentes que não chegaram a ser preparados ou foram pré-preparados
(SILVA JUNIOR, 1995).
Os restos se diferenciam das sobras e são aqueles alimentos comercializados
e não consumidos. No caso de restaurantes, trata-se de alimentos que ficam no
prato do cliente e não chegam a ser consumidos (SILVA JUNIOR, 1995). Há a
diferenciação também para o resto – ingesta, que é a relação entre o resto devolvido
nas bandejas pelo comensal e a quantidade de alimentos e preparações alimentares
oferecidas, expressa em percentual. São aceitáveis como percentual de restoingesta, taxas inferiores à 10% (MAISTRO, 2000). Quando o resultado se apresenta
acima de 10% em coletividades sadias e 20% em enfermas, acredita-se que os
cardápios estão inadequados, por serem mal planejados ou mal executados
(CASTRO, 2003). Desta forma, é importante que o restaurante meça as sobras ao
longo do tempo e estabeleça um parâmetro próprio para a unidade (ABREU, 2003).
No Brasil, o desperdício de alimentos em restaurantes representa 14,6% do
que é perdido em todo o país (Figura 5). A porcentagem de desperdício global em
restaurantes que oferecem serviço completo, é cerca de 11,3% de toda a comida
preparada (WRI Brasil, 2016).
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Figura 5 - Desperdício de alimentos em restaurantes em relação ao
desperdício de alimentos Brasil em mil toneladas por ano.

Fonte: Produção do próprio autor baseado em dados do WRI Brasil (2016)

Os resíduos sólidos gerados em restaurantes pertencem a duas categorias. A
primeira é a dos orgânicos, composta de restos de alimentos e substâncias que se
decompõem de forma rápida na natureza. A segunda categoria é a dos inorgânicos,
esses resíduos são originados de produtos que passaram por algum processo de
industrialização, por isso, possuem complexa decomposição natural. Nesse caso,
em função da natureza da destinação a que são submetidos, alguns são recicláveis
e outros não (SILVA JUNIOR, 2012).
Os

resíduos

de

alimentos

representam

o

maior

percentual,

como

demonstrado por Santos (Figura 6) em estudo realizado em um restaurante
comercial na cidade de Santos (2011).

24

Figura 6 - Tipos de resíduos sólidos em um restaurante comercial na cidade
de Santos/SP.

Fonte: Santos (2011).

Santos também verificou que a maior quantidade de resíduos sólidos era
proveniente do armazenamento (37,11%), valor muito próximo do gerado na
devolução (36,56%), sendo que o menor percentual era da cozinha (26,33%). De
acordo com o autor, a média de resíduos gerados correspondendo a sobras por
pessoa por dia relacionada às áreas da cozinha era de 0,132 kg por pessoa
enquanto a quantidade média dos resíduos gerados por pessoa por dia em relação a
área de devolução era de 0,213 kg por pessoa (SANTOS, 2011).
Identificar os pontos de geração de resíduos auxilia a determinar as ações de
controle em um processo de gestão ambiental. O fato de a mão de obra ser quase
toda artesanal dificulta a gestão dos restaurantes, ao contrário de outras empresas
que estão investindo em tecnologia para minimizar custos e tentar maximizar lucros
(Montenegro, 2003).
No entanto, a adoção de sistemas de gestão mais simplificados, pode auxiliar
a minimizar as perdas e potencializar os usos, reduzindo os custos e paralelamente,
melhorando

a

percepção

ambiental

dos

consumidores

em

relação

aos

empreendimentos. Nesse sentido, a Produção Mais Limpa é uma ferramenta que
pode ser facilmente aplicada.
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3.4 Gestão ambiental de resíduos em restaurantes pela adoção da
Produção Mais Limpa
Com o aumento da concorrência, o desenvolvimento de uma postura
estratégica por parte das empresas passou a ser uma tendência, sendo necessária
a compreensão e o gerenciamento do que se passa no interior e fora do
empreendimento (FISCHMANN e ZILBER, 2001). Fica cada vez mais complexa a
sobrevivência no mundo corporativo - turbulento, dinâmico e competitivo. Dessa
forma, as empresas precisam ter ações cada vez mais rápidas e assertivas para se
manterem firmes aos seus objetivos estratégicos (MCGEE; PRUSAK, 1994). E o
gerenciamento adequado dos resíduos deve ser um destes objetivos estratégicos.
A Produção Mais Limpa (PML) surgiu com o objetivo de prevenir a poluição e
resguardar o meio ambiente, e desde os anos 1970 vem ganhando espaço no
mundo. Esta iniciativa está respaldada no fato de que, o meio mais eficaz em termos
de custos ambientais para a redução da poluição, é analisar o processo na origem
da produção e eliminar o problema na sua fonte (Silva Filho, 2007).
Diferente da abordagem convencional, a PML visualiza as atividades,
diagnostica-as, efetua análises e indaga sempre as causas e os efeitos das ações.
Dessa forma, as tecnologias limpas acarretam um aumento de produtividade
resultante da racionalização dos resultados e da economia de custos nos processos
produtivos (GETZNER, 2002). Na prática, é possível perceber a eficácia das ações
das empresas na redução de resíduos desde sua fonte (SCHIMDHEINY, 1992).
A redução na fonte é mais do que um incentivo econômico ou uma exigência
regulatória. Trata-se de uma prioridade da gestão ambiental que tem de ser medida
continuamente (WILKINSON, 1991).
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Figura 7 - Fluxograma dos três níveis da Produção Mais Limpa.

Fonte: Adaptada de Enviromental Protection Agency - EPA (1988)

Deve-se ressaltar que a utilização de indicadores pode auxiliar a identificar o
cumprimento das metas estabelecidas em uma gestão estratégica tendo a Produção
Mais Limpa como mecanismo. O uso de um sistema de indicadores de desempenho
como instrumento de gestão estratégica é extremamente pertinente e viável para
aquelas organizações que já têm ou buscam ter sucesso (FISCHMANN E ZILBER,
2001). Os indicadores de desempenho são desenvolvidos no sentido de auxiliar os
“tomadores de decisão” na avaliação da performance de determinado negócio para
que seja possível redirecionar seus investimentos e atenção de forma rápida e eficaz
(CAULLIRAUX et al., 2001; FISCHMANN; ZILBER, 2001). Assim, os indicadores
permitirão avaliar se as medidas para redução de resíduos estão funcionando, se
podem ser aprimoradas.
A utilização de indicadores dentro de uma empresa serve principalmente para
informação sobre os seus vetores de sucesso atual e futuro. Ao relacionarem suas
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metas com os vetores desses resultados, os gestores têm a possibilidade de
concentrar as energias e conhecimentos da empresa inteira em suas metas de longo
prazo (KAPLAN; NORTON, 1997).
A grande maioria das empresas conseguem aplicar um conjunto de
indicadores de desempenho que devem ser associados às atividades chave de
gestão (INDICADORES, 2000). Essa afirmação pode ser visualizada na tabela 1.

Tabela 1 - Indicadores de desempenho associados às atividades chave de
gestão.

Fonte: Produção do próprio autor.

Adotar uma gestão adequada do empreendimento, visando alcançar os
resultados com a menor perda possível, é vital para a sobrevivência das micro e
pequenas empresas. Cerca de 50% fecham ainda no primeiro ano de existência e
mais de 60% no segundo ano (SEBRAE-SC, 2001), como demonstrado na Figura 8.
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Figura 8 - Sobrevivência (em %) de micro e pequenas empresas após 1 e 2
anos de existência.

Fonte: Produção do próprio autor baseado em dados do SEBRAE-SC (2001)

Considerando a sobrevivência de bares e restaurantes, verifica-se que há
uma alta complexidade no setor, que ao lado de outros fatores, acaba resultando em
um índice de mortalidade elevado entre estes empreendimentos: 35% dos bares e
restaurantes fecham as portas em dois anos (ABRASEL, 2019). Como pode ser
observado na Figura 9:

Figura 9 - Situação de bares e restaurantes após 2 anos da inauguração.

Fonte: Produção do próprio autor baseado em dados da ABRASEL (2019)
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As empresas do setor de alimentos e bebidas passam hoje por grandes
transformações, que partem do seu elemento-chave, que é o consumidor final.
Entender as mudanças nos desejos desse novo consumidor é fundamental para
compreender como as empresas ao longo das cadeias agroalimentares devem
trabalhar para ter sucesso (NEVES e CASTRO, 2003). O ramo alimentício nunca
precisou tanto do fluxo eficiente de informações ao longo da rede produtiva para
compreender o que o consumidor demonstra em termos de preferência, em virtude
de um ambiente externo mais competitivo (NEVES e CASTRO, 2003). E a produção
mais limpa permite essa análise do ciclo produtivo para a obtenção de dados que
permitam um controle adequado e minimização dos impactos ambientais do
empreendimento, o que pode melhorar a percepção do consumidor em relação à
empresa.

3.4.1 Percepção ambiental de consumidores em relação a empresas que
realizam a gestão ambiental
O fácil acesso a informações de diferentes fontes e de forma cada vez mais
rápida, juntamente com as mudanças tecnológicas, tornam os consumidores cada
vez mais exigentes e conscientes (ANDREUCCETTI,2007).
O nível de consciência ambiental cresce fortemente nos consumidores a cada
ano. Cerca de 86% dos consumidores acreditam que o foco em questões ambientais
aumentará nos próximos cinco anos (TETRA PAK, 2019), como apresentado na
Figura 10.
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Figura 10 - Opinião dos consumidores sobre a perspectiva do foco nas
questões ambientais nos próximos 5 anos

Fonte: Tetra Pak (2019)

De acordo com dados levantados pela Tetra Pack (2019), em torno de 73%
dos consumidores já consideram importante a redução do nível de impacto
ambiental ao mínimo possível. Além disso, 60% dos consumidores estão dispostos a
pagar mais caro por produtos saudáveis e que causem menos danos ao meio
ambiente (TETRA PAK, 2019). Essa disposição do consumidor em pagar mais por
serviços prestados por empreendimentos ambientalmente corretos, também foi
verificada por Santos e Silva (2017) e por Seramim et al (2018).

Em relação ao setor de alimentação, a maior parte dos consumidores (53%)
consideram que “empresas de alimentos e bebidas” devem liderar a busca por
melhorias ou soluções para questões ambientais, ficando atrás apenas das menções
feitas ao governo (TETRA PAK, 2019), como demonstrado na Figura 11.
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Figura 11 - Opinião dos consumidores sobre quem deve liderar a busca por
melhorias e soluções tratando-se de questões ambientais

Fonte: Tetra Pak (2019)

Portanto, aplicar a Produção Mais Limpa na gestão dos resíduos de
restaurantes, além de permitir a redução dos resíduos e consequentemente os
custos, pode também melhorar a forma como o empreendimento é percebido pela
população.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

Os tipo de pesquisa desenvolvida neste trabalho foi exploratória e descritiva,
por análise de referências bibliográficas. A primeira visando um entendimento e
maior familiarização com o tema, já a segunda para descrever determinadas
situações e relacionar variáveis, como por exemplo, relacionar o nível de
desenvolvimento da região com o volume de desperdício de alimentos. As fontes de
pesquisa utilizadas foram secundárias através de artigos, dissertações, manuais,
livros e sites. O recorte temporal das fontes utilizadas foi entre os anos de 1991 e
2021. Os resultados foram tratados de forma quali-quantitativa.
Para o desenvolvimento dos gráficos presentes neste trabalho foi utilizada a
ferramenta Microsoft Power Bi. A pesquisa deste trabalho foi dividida da seguinte
forma:
4.1 Entendimento sobre o problema
Essa etapa do estudo teve como objetivo alcançar uma maior compreensão
acerca do cenário de produção de resíduos no mundo. A finalidade foi ter uma visão
macro sobre o assunto acompanhada do dimensionamento sobre os principais
impactos ambientais, sociais e econômicos que estão relacionados com esse tema.
As principais palavras-chave usadas para essa pesquisa foram: impactos
gerados pelos resíduos, geração de resíduos, tripé da sustentabilidade, resíduos
sólidos urbanos, resíduos orgânicos. Esses dados foram levantados utilizando as
bases de dados do Google Scholar.

4.2 Estudo da temática dentro de restaurantes self-service no Brasil
Nessa etapa, o objetivo foi restringir o estudo anterior ao contexto de
restaurantes self-service no Brasil. Nessa perspectiva, foram realizadas pesquisas
sobre os tipos de resíduos gerados e quais são suas etapas de geração nestes
estabelecimentos e pesquisas sobre os parâmetros de desperdício neste contexto.
Para fechar foi feita ainda uma análise sobre a necessidade de mudança dessa
realidade no setor, tomando como base estudos sobre o crescimento da competição
no setor de alimentação e bebidas, análises sobre o tempo de sobrevivência desses
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estabelecimentos e pesquisas sobre aumento do nível de conscientização ambiental
dos consumidores.
As principais palavras-chave usadas para essa pesquisa foram: desperdício
de comida em restaurantes; geração de resíduos em restaurantes; tempo de
sobrevivência restaurantes; exigência dos consumidores; conscientização ambiental
dos consumidores. Esses dados foram levantados utilizando as bases de dados do
Google Scholar.
4.3 Entendimento sobre o que deve ser feito para melhorar essa situação
Após o levantamento dos impactos ambientais, sociais e econômicos foi
constatada a extensão do problema. Mediante isso, o próximo estágio de pesquisa
foi sobre o que deve ser feito para lidar com essa questão. Nesse sentido, foram
realizadas pesquisas sobre o tema Produção mais Limpa com a finalidade de trazer
essa abordagem como um objetivo para aqueles que buscam a redução da geração
de resíduos.
As principais palavras-chave usadas para essa pesquisa foram: produção
mais limpa em empresas; gestão de resíduos e produção mais limpa. Esses dados
foram levantados utilizando as bases de dados do Google Scholar.
4.4 Entendimento sobre como deve ser feito
A partir do entendimento de o que deve ser feito, a próxima etapa foi
pesquisar como deve ser feito. Para que fosse possível chegar nas melhorias
pautadas no objetivo de produção mais limpa foi realizada então uma revisão sobre
“Gestão por indicadores”. O objetivo dessa revisão foi destacar a “Gestão por
indicadores” como uma ferramenta para atingir a finalidade da redução de resíduos.
Nessa parte do estudo, foi feito um levantamento sobre as atividades chaves dentro
do contexto de geração de resíduos orgânicos em um restaurante self-service;
seleção de Indicadores de desempenho associados a essas atividades; e análise de
parâmetros para proposta de metas.
As principais palavras-chave usadas para essa pesquisa foram: gestão por
indicadores; indicadores chave de desempenho, uso de KPIs. Esses dados foram
levantados utilizando as bases de dados do Google Scholar.
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4.5 Proposta da sequência metodológica
Após a consolidação de todo esse estudo foi possível traçar uma sequência
metodológica, ou seja, uma sequência lógica de atividades para alcançar o objetivo
proposto. Essa metodologia é apresentada no tópico 5.5. Para a elaboração do
fluxograma foi utilizado a ferramenta Bizagi.

4.6 Criação da ferramenta de controle de resíduos

Para o desenvolvimento da ferramenta de controle foi utilizado o programa
Microsoft Power Bi. A base de dados (Anexo II) utilizada para gerar os indicadores e
gráficos é fictícia, com desenvolvimento do próprio autor baseado nos dados
bibliográficos levantados e possui um recorte temporal entre janeiro de 2021 e abril
de 2021. Para o desenvolvimento, as premissas adotadas estão apontadas na
Tabela 2 e no anexo I é demonstrado como ficam na ferramenta que foi elaborada:

Tabela 2 - Premissas adotadas para o desenvolvimento do banco de dados
da ferramenta de gestão de resíduos.

Fonte - Desenvolvimento próprio.

Esse desperdício padrão foi estabelecido com a pretensão de simular um
restaurante que estivesse com um desperdício acima da média, sabendo- se que a
média segundo o estudo WRI Brasil (2016) é de 11,3%, optou-se por usar uma
média de 20% nesta simulação, que segundo a literatura é considerada uma taxa
ruim. Já a composição percentual entre as três áreas analisadas foi seguindo o
estudo de caso de Santos (2011) em que foram constatados que o percentual dos
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resíduos orgânicos gerados no armazenamento eram 37,11%, na devolução
36,56%, e na cozinha 26,33%.

.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Identificação dos tipos de resíduos sólidos que são gerados em
restaurante self-service
Ao se analisar os tipos de resíduos gerados em restaurantes self-service foi
possível perceber que os do tipo sólidos orgânicos são a maior parte (54%) dos
resíduos gerados; papelões compõem 19%; plásticos compõem 14% e madeira,
papel, vidro, metais e isopor juntos compõem o restante com 13% (SANTOS, 2011).
A fração orgânica além de gerar um alto volume, ambientalmente representa
uma grande preocupação em função do seu potencial poluidor, devido às suas
propriedades, bem como o risco de emissões de poluentes, que contribuem para as
mudanças climáticas. Seu controle é uma condição fundamental também para o
sucesso econômico da empresa à medida que o controle do desperdício de
alimentos representa uma otimização do uso da matéria prima e uma consequente
redução de custos, aumentando a margem de lucro do empreendimento.
5.2 Identificação das etapas em que os resíduos sólidos orgânicos são
gerados em restaurante self-service
Para o desenvolvimento da ferramenta visando a redução de resíduos
orgânicos em restaurantes self-service, era necessário identificar em quais etapas
esses resíduos eram gerados.
De acordo com o levantamento feito e como ressaltado por SANTOS (2011),
em restaurantes self-service, o resíduo sólido orgânico é gerado principalmente em
três áreas.
1. Na cozinha: quando há uma falha no dimensionamento da produção de alimentos,
ou seja, se produz mais comida do que é vendido.
2. No armazenamento: ou quando há uma falha no dimensionamento da compra de
alimentos, ou seja, compra-se mais alimentos do que é utilizado ou quando se
compra alimentos com o prazo de validade muito próximo do vencimento.
3. Na devolução: quando o cliente devolve o prato com restos de alimento. Nesse
caso, a qualidade do alimento pode ter sido abaixo da expectativa do cliente. No
entanto, há o fator conscientização do cliente também para evitar o desperdício.
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Nessa perspectiva, fica claro quais são as três áreas-chaves que devem ser
associadas à geração de indicadores.

5.3 Identificação de parâmetros de desperdício de alimentos em
restaurantes self- service
Considerando que os resíduos orgânicos gerados em restaurantes selfservice são alimentos que se tornaram perdas, seja no armazenamento, no preparo
ou no consumo, foi considerado um parâmetro global de desperdício baseado em
levantamentos bibliográficos.
Assim, foi levantado através do estudo da WRI BRASIL (2016) que a
porcentagem de desperdício global em restaurantes que oferecem serviço completo,
é cerca de 11,3% de toda a comida preparada. Sendo taxas menores que 10% de
desperdício um parâmetro considerado bom e 20% taxas ruins, onde os cardápios
estão inadequados, por serem mal planejados ou mal executados (CASTRO, 2003).
Esses índices foram utilizados como parâmetro de controle na ferramenta
desenvolvida.

5.4 Análise de quais são os principais impactos gerados por esta
geração de resíduos
Foi constatado que a geração de resíduos orgânicos através do desperdício
de comida gera impactos sociais, ambientais e econômicos.
Em caráter ambiental, o alto volume gerado pelos resíduos orgânicos e
consequente espaço que toma em aterros sanitários, bem como suas características
e potencial poluidor, geram um grande problema para a população (ONU MEIO
AMBIENTE, 2017). Há o risco de contaminação do solo e do lençol freático pelo
chorume; há a ocupação de aterros com a redução da área útil com um material que
poderia ser reaproveitado, indo contra o que preconiza a Política Nacional de
Resíduos Sólidos que é a disposição apenas de rejeitos; há o potencial de atrair
vetores; há a indução à extração de mais recursos visto que os que foram retirados
do meio não foram bem aproveitados, dentre outros fatores.

38

Sob aspectos sociais, quanto maior o desperdício, menor é a oferta de
alimento para as pessoas e consequentemente maior é a contribuição para o
aumento de fome no mundo. Segundo a ONU (2019), a fome já atinge mais de 820
milhões de pessoas no mundo. Alimentos desperdiçados também podem atrair
vetores que podem ser causadores de doenças. Além disso, quando se segue a
lógica da economia circular, há o reaproveitamento de resíduos e portanto, surgem
novas alternativas de emprego e dessa forma, o desperdício de alimentos pode ser
considerado também em redução de alternativas de uso do material pela população.
Já em relação às consequências econômicas diretas do desperdício de
alimentos no mundo, estima-se, aproximadamente, US$ 750 bilhões de prejuízos
todos os anos (FAO, 2014).

5.5. SEQUÊNCIA METODOLÓGICA PROPOSTA
A sequência metodológica proposta apresenta sete etapas básicas como
apontadas no fluxograma da Figura 12.

Figura 12 - Fluxograma com as etapas que compõem a sequência
metodológica proposta para o gerenciamento de resíduos sólidos orgânicos em
restaurantes self-service.

Fonte: Desenvolvido pelo próprio autor

5.5.1 Definição do tipo de resíduo a ser reduzido
O gestor do empreendimento deve definir nesta etapa qual será o escopo do
seu trabalho, ou seja, qual tipo de resíduo será o foco de combate para redução de
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geração. Para tal, ele deve quantificar o resíduo gerado do seu estabelecimento por
um determinado período; considerando a frequência normal de geração, os dias de
pico (em que normalmente ocorrem o maior movimento) e dias em que podem
ocorrer grande geração devido a atividades esporádicas, tais como dias de entrega.
Quanto maior o período de amostragem, maior a assertividade dos resultados.
Através da revisão bibliográfica realizada neste trabalho foi possível notar que o
resíduo de maior geração em restaurantes self-service são os orgânicos. Sendo
assim, recomenda-se que esse tipo de resíduo seja o ponto focal.

5.5.2 Definição das áreas-chaves que serão foco de atuação no combate de
desperdício dentro do restaurante
Após a definição do tipo de resíduo que será o ponto focal das ações de
redução, é necessária a identificação das áreas-chave e consequentemente em
quais processos surgem sua geração. Para que isso seja possível, o responsável
pela implementação da metodologia deve coletar e medir os resíduos gerados de
forma separada. Sempre identificando sua fonte geradora. Através das pesquisas
realizadas neste trabalho foi possível identificar que existem três áreas-chaves
principais de geração de resíduos orgânicos em restaurantes self-service. Sendo
elas a cozinha, o armazenamento e o cliente. A caracterização dos resíduos gerados
nessas áreas chave também auxilia a identificar alternativas para o gerenciamento,
se são gerados crus; processados, se há algum contaminante, dentre outras
características.

5.5.3 Desenvolvimento de indicadores associados à essas áreas chaves
Nesta etapa são escolhidos os indicadores que serão utilizados com a
finalidade de medir o nível de desempenho e sucesso do estabelecimento em
relação ao gerenciamento dos resíduos. Considerando os restaurantes self service,
foram escolhidos os indicadores de acordo com as áreas chave, sendo apontados
na Tabela 3:
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Tabela 3 - Áreas chave para a geração de resíduos sólidos orgânicos em
restaurantes

self

service,

indicadores

associados

e

recomendação

para

monitoramento:

Fonte - Desenvolvido pelo próprio autor.

Para medição do desperdício de comida sugere-se que um funcionário seja o
responsável pela sua pesagem, identificação da fonte geradora e registro
diariamente. Essas ações não devem demandar muito tempo da equipe, no
momento do descarte o único cuidado é na separação entre resíduos provenientes
da cozinha e do cliente. Assim, podem ser disponibilizadas bombonas identificadas
para o descarte desses resíduos de acordo com a fonte geradora. Ao final do dia, o
funcionário responsável deve pegar os recipientes separados, pesá-los e registrar a
essa informação, que será usada para alimentar a base de dados de desperdício.
Essas ações devem ser feitas enquanto o gestor achar necessário fazer o
acompanhamento dos resultados e uma melhor gestão dos resíduos gerados.

Para criação e acompanhamento dos indicadores sugere-se o uso da
ferramenta Microsoft Power Bi. Como a intenção inicial é apenas de uso interno, não
será necessário que seja criada uma conta paga para tal. Nesse caso, o próprio
gestor do restaurante pode ficar responsável pela transferência dos números para a
ferramenta de análise.
Nas áreas-chave “cozinha” e “armazenamento”, para facilitar a geração dos
indicadores, o Volume (kg) de comida vendido pode ser representado de forma
indireta pela receita do restaurante, caso essa informação seja de mais fácil acesso.
Nesse caso, só é preciso considerar que a receita do restaurante pode ser composta
de outros fatores além da venda de comidas, como por exemplo, a venda de
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bebidas e sobremesas. Sendo assim, essa substituição pode acarretar uma
representação menos fiel à realidade.

Seguindo essa mesma lógica na área-chave de armazenamento, o Volume
(kg) de comida comprada pode ser representado pelo seu custo. No entanto, nesse
caso, como há uma variação constante no preço dos alimentos pode ser que essa
representação seja um pouco comprometida.

Em geral, o movimento dentro de um restaurante self-service pode variar
muito de um dia para o outro, principalmente em casos de datas comemorativas e
finais de semana, em que sua demanda pode aumentar significativamente. Sendo
assim, recomenda-se para os indicadores associados às áreas “cozinha” e “cliente”,
uma frequência de registro diária como sendo a ideal. Dessa forma, será possível
perceber também os dias em que o restaurante possui mais dificuldade em produzir
a comida de forma adequada, ou seja, na medida correta e sem perda de qualidade.
Já para o indicador associado ao armazenamento, uma frequência de
acompanhamento mensal é considerada suficiente, já que as compras feitas para
abastecimento do estabelecimento muitas vezes não são feitas de forma diária.

5.5.4 Adoção de metas
Após a definição dos indicadores, o ideal é que se tenha uma meta a ser
alcançada, para servir como referência para se avaliar se os resultados estão sendo
alcançados ou não. A principal função da meta é deixar claro onde se quer chegar.
Para definir uma boa meta, deve-se fazer uma análise cuidadosa das ações e
resultados do passado, entender o presente e projetar o futuro. Quando bem
definidas, elas devem ser:
Desafiadoras: deixam os envolvidos fora da zona de conforto e os
estimulam a busca por um resultado além do esperado;
Específicas: com objetivos claros;
Alcançáveis:

devem

ser

estimados

valores

razoáveis,

que

o

empreendedor compreenda que pode atingir, e assim, as metas devem
também ser;
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Mensuráveis: possibilitar alguma forma de medida, para que possam
ser acompanhadas a partir da análise de dados;
Com prazo: ter uma linha de chegada.

Neste trabalho, o parâmetro identificado e determinado como o principal para
a inserção de restaurantes self-service em modelos de PML é o desperdício de
alimentos, sendo 10% de desperdício considerado bom de acordo com Castro
(2003). Sendo assim, sugere-se como meta atingir esse valor em um determinado
período de tempo que seja alcançável pelo estabelecimento. Esse período
necessário vai depender de fatores como o nível de desperdício atual do
restaurante, envolvimento da equipe e evolução dos resultados.

5.5.5 Análise dos resultados
Nesta etapa, o gestor deve verificar se os resultados alcançados estão dentro
das metas estabelecidas e/ou estão passando por uma melhoria contínua. Para
fazer a análise dos resultados sugere-se que seja usada a ferramenta desenvolvida
neste trabalho (Figura 13). Para utilizar a ferramenta basta abrir o arquivo criado, e
alimentar a base de dados com as informações do estabelecimento. São duas bases
a serem alimentadas, que estão representadas pelas Tabelas 4 e 5. Sugere-se o
preenchimento mensal da Tabela 4 e diário da Tabela 5.

Tabela 4 - Base a ser preenchida para gerar as informações da área chave
armazenamento.

Fonte: Desenvolvido pelo próprio autor.
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Tabela 5 - Base a ser preenchida para gerar as informações da áreas chave
cozinha e cliente.

Fonte: Desenvolvido pelo próprio autor.

Conforme essas tabelas são alimentadas, os gráficos e indicadores são
atualizados de forma automática. As informações que a ferramenta apresenta
podem ser vistas na Tabela 6 e Figura 13.

Tabela 6 - Lista de informações que a ferramenta disponibiliza.

Fonte: Desenvolvido pelo próprio autor.
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Figura 13 - Painel de controle da ferramenta desenvolvida.

Fonte: Desenvolvido pelo próprio autor.

A principal limitação da ferramenta é a necessidade de ter sua base de dados
alimentada manualmente.
Já como vantagens, oferece uma atualização automática ao preencher a
tabela de base de dados, possui um visual interativo e intuitivo e possibilita o
acompanhamento do desperdício em diferentes períodos (diário, mensal e
acumulado) dividido entre as áreas-chave geradoras. Através do seu uso o gestor
conseguirá acompanhar como está a evolução dos resultados do estabelecimento
em relação ao desperdício de alimentos.

5.5.6 Feedbacks para equipe e plano de ação
Essa etapa é considerada de extrema importância. As reuniões de feedbacks
devem ser focadas nos tratamentos de desvios. Os resultados que estiverem abaixo
do esperado não devem ser vistos como erros ou como uma ferramenta de punição
de culpados e sim como oportunidades de melhorias. Estes resultados devem ser
levados pelo gestor para a equipe nestas reuniões, com a finalidade de trocar
informações e em conjunto encontrarem as principais causas dos desvios. A partir
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disso, deve-se traçar planos de ações, ou seja, um conjunto de ações que visem
atacar diretamente estas causas. A duração e frequência em que a reunião deve
ocorrer vai depender da necessidade e disponibilidade de cada empreendimento.
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6. CONCLUSÕES

Ao se analisar os tipos de resíduos gerados em restaurantes self-service foi
possível perceber que os do tipo sólidos orgânicos são a maior parte, compondo
54% dos resíduos gerados, devendo ser o foco de ações para redução da geração
de resíduos. Papelões compõem 19%; plásticos compõem 14% e madeira, papel,
vidro, metais e isopor juntos compõem o restante com 13%.
Foram identificadas três áreas-chaves responsáveis pela geração desta
fração orgânica, a mais relevante e foco deste trabalho. A cozinha é uma delas,
podendo gerar resíduos orgânicos devido a uma falha no dimensionamento da
produção de alimentos, ou seja, se produz mais comida do que é comercializada. O
armazenamento é outra área chave, quando há uma falha no dimensionamento da
compra de alimentos, ou seja, quando o alimento estraga antes de ser preparado e
descartado antes de ser comercializado. E outra área chave está relacionada ao
cliente dos restaurantes self-service, ocorrendo na devolução, quando o cliente
devolve o prato com restos de alimento. Nesse último caso, os principais motivos
são a qualidade do alimento abaixo da expectativa do cliente e o fator
conscientização ambiental e social do cliente.
Como

parâmetros

para

o

desperdício

de

alimentos

dentro

destes

estabelecimentos, foi levantado que a porcentagem de desperdício global em
restaurantes que oferecem serviço completo, é cerca de 11,3% de toda a comida
preparada. Sendo taxas menores que 10% de desperdício um valor considerado
bom e taxas superiores a 20% consideras ruins, demonstrando assim que os
cardápios estão inadequados, por serem mal planejados ou mal executados.
Foi ainda constatado, que a geração de resíduos orgânicos através do
desperdício de comida, gera impactos sociais, ambientais e econômicos. Em caráter
ambiental, os principais danos são o alto volume gerado pelos resíduos orgânicos e
consequente espaço que toma em aterros sanitários, bem como suas características
e potencial poluidor. Sob aspectos sociais, quanto maior o desperdício, menor é a
oferta de alimento para as pessoas e consequentemente maior é a contribuição para
o aumento de fome no mundo. Já em relação às consequências econômicas diretas
do

desperdício

de

alimentos

no

mundo,

US$ 750 bilhões de prejuízos todos os anos.

estima-se,

aproximadamente,
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Para melhorar a gestão de resíduos orgânicos em restaurantes self-service,
este trabalho propõe uma sequência metodológica pautada na Produção Mais Limpa
e no uso de indicadores associados às três áreas-chaves. Através desta aplicação, é
esperado que os estabelecimentos estejam preparados para atender clientes cada
vez mais exigentes e ambientalmente conscientes, gerar um valor agregado a marca
através do posicionamento ambientalmente correto, aumentar o nível de
competitividade da empresa através da melhoria de processo de utilização da
matéria prima e reduzir o nível de desperdício de comida no Brasil.
Recomenda-se para futuros trabalhos a aplicação dessa sequência
metodológica proposta juntamente com a ferramenta de gestão de resíduos
desenvolvida neste trabalho. Dessa forma, será possível identificar os resultados
alcançados através do uso da mesma e medir a viabilidade comercial de sua
aplicação.
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ANEXO

Anexo I - Premissas utilizadas na construção da base de dados

Anexo II - Base de dados criada para área-chave armazenamento
Mês referência
01/01/2021
01/02/2021
01/03/2021
01/04/2021

Faturamento (R$)
128310
96014
116434
107663

Desperdício (Kg)
257,26
192,51
233,45
215,87
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Anexo III - Base de dados criada para áreas-chave cozinha e cliente
Data
01/01/2021
02/01/2021
03/01/2021
04/01/2021
05/01/2021
06/01/2021
07/01/2021
08/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
11/01/2021
12/01/2021
13/01/2021
14/01/2021
15/01/2021
16/01/2021
17/01/2021
18/01/2021
19/01/2021
20/01/2021
21/01/2021
22/01/2021
23/01/2021
24/01/2021
25/01/2021
26/01/2021
27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
30/01/2021
31/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
03/02/2021
04/02/2021
05/02/2021
06/02/2021
07/02/2021
08/02/2021
09/02/2021
10/02/2021
11/02/2021

Faturamento (R$)
3700
7450
6230
3300
3140
3450
2100
2000
6560
5200
3570
2600
2400
4800
3240
5500
7600
2700
3450
3030
4300
3140
4980
5500
3700
3100
3200
3570
3600
5400
5800
3240
3500
3600
2700
3450
4400
4300
2400
2900
3078
2899

Desperdício cozinha (Kg)
4,637
9,336
7,807
4,135
3,935
4,323
2,632
2,506
8,221
6,516
4,474
3,258
3,008
6,015
4,060
6,892
9,524
3,383
4,323
3,797
5,388
3,935
6,241
6,892
4,637
3,885
4,010
4,474
4,511
6,767
7,268
4,060
4,386
4,511
3,383
4,323
5,514
5,388
3,008
3,634
3,857
3,633

Desperdício cliente (Kg)
6,491
13,070
10,930
5,789
5,509
6,053
3,684
3,509
11,509
9,123
6,263
4,561
4,211
8,421
5,684
9,649
13,333
4,737
6,053
5,316
7,544
5,509
8,737
9,649
6,491
5,439
5,614
6,263
6,316
9,474
10,175
5,684
6,140
6,316
4,737
6,053
7,719
7,544
4,211
5,088
5,400
5,086
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12/02/2021
13/02/2021
14/02/2021
15/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
18/02/2021
19/02/2021
20/02/2021
21/02/2021
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021
25/02/2021
26/02/2021
27/02/2021
28/02/2021
01/03/2021
02/03/2021
03/03/2021
04/03/2021
05/03/2021
06/03/2021
07/03/2021
08/03/2021
09/03/2021
10/03/2021
11/03/2021
12/03/2021
13/03/2021
14/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
19/03/2021
20/03/2021
21/03/2021
22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
27/03/2021
28/03/2021

3030
5200
5570
2600
2400
1800
3240
2500
3400
5300
2400
2900
3078
3899
3030
4500
4700
3100
3200
3570
2600
2400
5800
5240
3500
3600
3000
3400
3300
4400
4900
3078
3899
3030
3240
3500
6600
5000
3400
3300
2400
3000
3400
5300
5400

3,797
6,516
6,980
3,258
3,008
2,256
4,060
3,133
4,261
6,642
3,008
3,634
3,857
4,886
3,797
5,639
5,890
3,885
4,010
4,474
3,258
3,008
7,268
6,566
4,386
4,511
3,759
4,261
4,135
5,514
6,140
3,857
4,886
3,797
4,060
4,386
8,271
6,266
4,261
4,135
3,008
3,759
4,261
6,642
6,767

5,316
9,123
9,772
4,561
4,211
3,158
5,684
4,386
5,965
9,298
4,211
5,088
5,400
6,840
5,316
7,895
8,246
5,439
5,614
6,263
4,561
4,211
10,175
9,193
6,140
6,316
5,263
5,965
5,789
7,719
8,596
5,400
6,840
5,316
5,684
6,140
11,579
8,772
5,965
5,789
4,211
5,263
5,965
9,298
9,474
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29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021
01/04/2021
02/04/2021
03/04/2021
04/04/2021
05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
09/04/2021
10/04/2021
11/04/2021
12/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
18/04/2021
19/04/2021
20/04/2021
21/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
30/04/2021

2900
3078
3899
3030
3000
5000
5700
3000
3400
3000
3450
2100
4000
6560
3000
3050
3000
3090
3000
5450
4100
2700
3450
3030
3300
3140
4980
5000
3450
2100
2000
4560
3033

3,634
3,857
4,886
3,797
3,759
6,266
7,143
3,759
4,261
3,759
4,323
2,632
5,013
8,221
3,759
3,822
3,759
3,872
3,759
6,830
5,138
3,383
4,323
3,797
4,135
3,935
6,241
6,266
4,323
2,632
2,506
5,714
3,801

5,088
5,400
6,840
5,316
5,263
8,772
10,000
5,263
5,965
5,263
6,053
3,684
7,018
11,509
5,263
5,351
5,263
5,421
5,263
9,561
7,193
4,737
6,053
5,316
5,789
5,509
8,737
8,772
6,053
3,684
3,509
8,000
5,321

