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Resumo 

Segundo as Nações Unidas, 1/3 dos alimentos produzidos acabam no lixo e 1/6 das pessoas 
no mundo passam fome. Os números variam em função da região do globo mas há uma 
conclusão que é comum – se fosse possível canalizar todo o desperdício, pura e simplesmente 
não haveria fome no mundo. Temas como sustentabilidade e economia circular ganham, neste 
contexto, crescente relevância.  

Na Sonae MC, empresa do setor do retalho alimentar, denomina-se “quebra total” ao produto 
que não é vendido, bem como à perda de margem que resulta das baixas de preço que têm a 
necessidade de escoamento de produto como principal motivação. É importante referir que 
diferentes tipos de quebra ocorrem em diferentes momentos temporais. 

A empresa tem feito um trabalho de muitos anos de redução sustentada da quebra, existindo 
inclusivamente uma área da empresa dedicada a este tema. Neste ano de 2016, foi lançado o 
projeto “transformar.te” que não está tão focado na redução da quebra, mas principalmente 
em valorizá-la e também no combate ao desperdício. Note-se que quebra e desperdício não 
são exatamente a mesma coisa. 
No âmbito do projeto “transformar.te” surgem mais de 60 iniciativas. A presente dissertação 
analisa, de uma forma pormenorizada apenas três: doação de sobras alimentares, 
reaproveitamento e incorporação de produtos em quebra como fonte de matéria-prima para 
confeção e, por último, controlo de validades. Cada um dos três desafios é uma resposta direta 
aos diferentes tipos de quebra. 

Em relação às doações fez-se um alargamento da gama de produtos a doar, otimizou-se o 
processo de gestão da informação gerando uniformização e partilha de boas práticas. Indo de 
encontro ao conceito de economia circular, no desafio de confeção e reaproveitamento, foi 
feita uma refeição com produtos em fim do seu ciclo de vida para 40 pessoas. Esta iniciativa 
permitiu concluir que existem benefícios de triplo impacto: económico, social e ambiental. 
Por último, o processo de controlo de validades foi revisto e analisado a fim de identificar 
possíveis melhorias. Conclui-se que existe potencial tanto a nível comercial, como 
operacional. 
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Alternative approach to manage shrinkage in retail 

 

Abstract 

According to the United Nations, one third of the food produced end up in the trash and 1/6 
people in the world starves. The numbers depend on the region of the globe but there is a 
common conclusion - if it were possible to channel all waste, simply there would be no 
hunger in the world. In this context, sustainability and circular economy are topics that 
increase relevance. 
In Sonae MC, the food retail sector of the company, it is called "shrinkage" to the product that 
is not sold, as well as the loss of margin resulting from price cuts that have the need for 
product flow as the main motivation. It should be noted that different types of breaks occur at 
different time points. 
The company has been developing work of many years about sustained reduction in break and 
there is even an area of the company dedicated to this topic. This year of 2016, it launched the 
project "transformar.te" that is not mainly focused in reducing the break, but mostly to 
develop it. And also to combat waste, seeing that breakage and waste are not exactly the same 
thing. 

Within the project “transformar.te” there are over 60 initiatives. This dissertation analyzes, 
only three in detail: donation of leftovers, recycling products incorporating break as a source 
of raw material for confection of new meals and finally validated control. Each of the three 
challenges is a direct response to different types of breaks. 

Regarding donations, it was accomplished an extension of the products to donate, the 
information management process was optimized generating standardization and sharing of 
best practices. Applying the concept of circular economy, concerning the challenge of 
confection and reuse, a dinner for 40 people, with food waste, was promoted. This initiative 
has concluded that there are benefits of triple impact: economic, social and environmental. 
Lastly, the validity control process was reviewed and analyzed to identify potential for 
improvement. It is concluded that there is potential both commercially as operational. 
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1 Introdução 

A presente dissertação foi desenvolvida no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia 
Industrial e Gestão, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A dissertação tem 
por base um projeto focado no combate ao desperdício alimentar, inserido numa empresa da 
área do retalho. 

1.1 Sonae MC 

Líder de mercado nacional no retalho alimentar, a Sonae MC, tem um conjunto de formatos 
distintos que oferecem uma alargada e profunda gama de produtos. É política da empresa 
oferecer o mesmo tipo de produtos a todos os clientes, independentemente da sua hora de 
entrada na loja. A variedade e quantidade de produtos disponíveis permite dar resposta a esta 
missão. A Sonae MC foi responsável pelo início de uma verdadeira revolução nos hábitos de 
consumo no panorama comercial português, com a implementação do primeiro hipermercado 
em Portugal, em 1985. 

Atualmente tem mais de 800 lojas ao longo de toda a extensão continental e ilhas, tendo como 
principais marcas: Continente e Modelo Continente (hipermercados), Continente Bom Dia 
(supermercados de conveniência), Bom Bocado (cafetaria e restaurantes), Meu Super (lojas de 
proximidade), Note! (livraria/papelaria), Pet&Plants (jardins e animais de estimação), Well’s 
(saúde, bem estar e óptica) e ZU (produtos e serviços para cães e gatos). 

1.2 Enquadramento 

O ano de 2016 foi declarado pela Assembleia da República como ano nacional de combate ao 
desperdício alimentar. Dá-se o nome de desperdício alimentar aos alimentos que não 
cumprem o propósito para o qual são produzidos. Nesta ótica é importante a sensibilização 
para a promoção do consumo consciente. 

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) apresenta factos 
concretos e afirma que, todos os anos, cerca de 1,3 mil milhões de toneladas de comida é 
desperdiçada, o que equivale a 1/3 de toda a produção alimentar para consumo humano 
(Gustavsson, Cederberg, e Sonesson 2011). A Comissão Europeia (2015) também apresenta 
números relativamente ao tema: 100 milhões de toneladas são desperdiçados anualmente em 
toda a Europa e este número pode aumentar para 120 milhões caso nada se faça. 

O Projeto de Estudo e Reflexão sobre Desperdício Alimentar (PERDA) apurou que o 
desperdício em Portugal ronda um milhão de toneladas e ainda que 324 mil toneladas são 
desperdiçados em casa dos consumidores. Este número seria suficiente para alimentar as 360 
mil pessoas que passam fome no nosso país. 

Este desperdício ocorre ao longo de toda a cadeia de aprovisionamento desde o ponto inicial, 
produção agrícola, até ao consumidor final, sendo que 5% diz respeito aos retalhistas. O 
desperdício alimentar é uma realidade dos dias de hoje que requer medidas e ações a vários 
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níveis, seja económico, ambiental ou social. Temas como sustentabilidade e economia 
circular ganham, neste contexto, crescente relevância. 
Acresce à dimensão do problema, a fome que 1/6 da população mundial passa. Neste 
contexto, a possibilidade de canalizar todo o desperdício para esta população carenciada, faria 
com que estes deixassem de passar fome. Para além dos problemas descritos (desperdício e 
fome), pode ainda vir a existir um outro problema: capacidade. Prevê-se que a procura de 
alimentos cresça cerca de 50% nos próximos 20 anos. Por último, há que ter em consideração 
o impacto que o desperdício tem na pegada de carbono. O desperdício alimentar envolve 
desperdício de água, mão-de-obra, combustível, dinheiro, recursos em geral. Se o desperdício 
alimentar fosse um país, seria o maior consumidor de água e o terceiro em emissão de 
carbono (ultrapassado pelos Estados Unidos e pela China). 

A empresa tem, desde sempre, revelado um forte compromisso com o desenvolvimento 
sustentável e nesse âmbito promovido o combate ao desperdício, atuando ao nível da gestão 
eficiente dos stocks, do planeamento e acompanhamento da produção e da redistribuição dos 
produtos. A Sonae MC pretende contribuir para a redução do desperdício, sensibilizando para 
a adoção de hábitos de compra, conservação, confeção, armazenamento e de consumo mais 
conscientes e sustentáveis. 

A assinatura do acordo de Paris é um exemplo real que mostra o compromisso, envolvimento 
e preocupação da empresa com o tema. Este acordo é um tratado no âmbito da Convenção de 
Quadros das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), que rege medidas de 
redução de emissão de gases para a atmosfera. Além da assinatura, a empresa pertence à 
associação Consumer Goods Forum, que aprovou uma resolução de redução para metade do 
desperdício alimentar até 2025. 

1.3 Projeto “transformar.te” 

Na Sonae MC a quebra é o ónus resultante da perda de inventário pela sua não venda. A esta 
chama-se “quebra bruta” e tem como destino: lixo, doação ou reaproveitamento. A doação a 
entidades e instituições de cariz social é uma forma de redução do desperdício alimentar com 
benefício social, económico e ambiental. Este tema está também diretamente relacionado com 
os três eixos de atuação da Missão Continente – Consciente, Comunidade e Sorriso.   

Acresce a este ponto, o facto da perda de valor comercial decorrente da venda de artigos 
depreciados (etiquetas cor-de-rosa). A depreciação de artigos é uma forma de escoamento em 
caso de aproximação de fim de validade ou em situações de stock excessivo, através de um 
abaixamento de preço. A “quebra parcial” é portanto o valor perdido na venda do artigo 
depreciado. 
Além da doação e depreciação, o reaproveitamento de produtos é outra alternativa de combate 
ao desperdício. Alternativa esta, que abre um leque muito alargado de possibilidades e 
iniciativas relacionadas com o tema da economia circular. 

Atualmente a Sonae MC tem uma quebra significativa que representa 2,4% das vendas, isto 
representa um valor aproximado de 80 milhões de euros. Internamente há o objetivo de 
reduzir o valor em de 20% num período de 2 anos. 
A quebra, para além do furto ou do produto impróprio para consumo, pela validade do 
produto ou até pelo mau manuseamento, ocorre pelo nível elevado de competitividade 
existente no mercado seja ela interna, entre produtos equivalentes, ou externa. Deste modo, há 
nas lojas produtos que já não estão em condições de ser comprados, mas estão em perfeitas 
condições de serem consumidos, processados ou alvo de outro destino rentável para a 
empresa. 
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Ao longo dos últimos anos a quebra foi gerida numa ótica de controlo e sempre pela via do 
input, através da redução da quantidade de artigo ou da doação. A Sonae MC propõe agora 
uma abordagem ambiciosa e complementar. Através da via do output ou da oportunidade de 
negócio, pretende-se rentabilizar o excesso de capacidade. 
O grande desafio é a inovação. Ter uma abordagem alternativa ao desperdício de mercadoria 
que ainda se encontra em boas condições mas que, por questões políticas, legais, de segurança 
alimentar, processuais, hábitos de consumo, consciências e diferentes sensibilidades, não é 
possível de ser consumida. 
Criatividade e quebra de paradigmas são essenciais, mas é importante salientar que é 
necessário criar parcerias com outras entidades para a resolução deste desafio. 
Nasce assim, em Janeiro de 2016, o projeto “transformar.te”. Um projeto transversal a todas 
as áreas da empresa, que procura a implementação de uma solução efetiva de eliminação do 
desperdício alimentar. O foco não é a redução da quebra mas sim a valorização desta e o 
combate ao desperdício. É importante notar que quebra e desperdício não são exatamente o 
mesmo. Entenda-se como desperdício alimentar todo o tipo de géneros alimentícios que não 
cumprem o propósito para o qual foram produzidos. Entenda-se como quebra, o valor perdido 
pela não venda de determinado produto.  

Esta procura de implementação de soluções é feita através do desenvolvimento de um modelo 
circular de reintrodução dos produtos na cadeia de valor e da prevenção de desperdícios 
acumulados que contribuem para perda de competitividade no médio prazo.  Adicionalmente 
a empresa pode ser o centro de um ecossistema moderno e sustentável. 

O projeto pretende não só transformar o desperdício em valor, seja ele económico, social ou 
ambiental, mas também a transformação de mentalidades e comportamentos.  

1.4 Principais iniciativas  

O reaproveitamento de produtos é um destino criado e desenhado inteiramente pelo projeto 
apresentado. Este novo conceito traça o caminho a percorrer e orienta para o fim último que é 
o combate ao desperdício alimentar. Desta forma são três as alternativas e destinos a dar aos 
diferentes produtos: lixo, doação e reaproveitamento.  
No âmbito do projeto surgem mais de 60 iniciativas. A presente dissertação analisa, de uma 
forma pormenorizada, apenas três: doação de sobras alimentares, reaproveitamento e 
incorporação de produtos em quebra como fonte de matéria prima para confeção e, por 
último, controlo de validades. 
Sabendo que existe potencial de crescimento das doações, foram avaliados os processos e 
analisadas as doações por loja. Foram produzidos e divulgados novos instrumentos de gestão 
e o tema foi apresentado em reuniões de operações. Fez-se uma análise comparativa detalhada 
entre lojas, por unidade de negócio. Análise que tem como principal indicador a percentagem 
de quebra conhecida que é doada. 

A segunda iniciativa em análise é totalmente inovadora e disruptiva. Na tentativa de ganhar 
escala, aproveita as ineficiências de áreas como transportes e operações tendo como produto 
final refeições com produto depreciado. A inteligência, agilidade e capacidade de execução 
permitiram a construção de um processo com envolvimento de vários colaboradores (de cada 
uma das direções) orientado a partir da quebra total, incluindo lixo. 
Por último, na iniciativa depreciados foi elaborado um modelo matemático que permite 
otimizar as datas de depreciação e retirada de placa de vendas, para cada unidade base. O 
objetivo final é reduzir a quebra, garantindo que o produto depreciado seja escoado e 
minimizar a perda de margem daí resultante. 
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1.5 Metodologia 

A presente dissertação aborda três temas conforme referido. Assim optou-se por seguir uma 
metodologia que fosse possível de implementar nas diferentes abordagens. As fases da 
metodologia são as seguintes: 

§ Diagnóstico da situação inicial do problema da empresa; 
§ Desenho dos processos; 
§ Definição das principais variáveis; 
§ Recolha e tratamento dos dados; 
§ Elaboração de uma proposta de melhoria; 
§ Teste e validação da proposta; 
§ Resultados e implementação. 

1.6 Estrutura da dissertação 

Nos capítulos subsequentes da presente dissertação irão ser descritos e explicados com maior 
pormenor os desenvolvimentos feitos e as principais conclusões relativas a cada iniciativa. 
Principiar-se-á com um enquadramento teórico sobre o tema da economia circular e 
sustentabilidade. Em seguida será apresentado o benchmark feito. Este capítulo reforça o 
conhecimento no tema e revela as fontes de inspiração, inovação e confirmação que é possível 
ter diferentes abordagens no tema do desperdício.  
Posteriormente, serão apresentados os desafios de cada problema face às diferentes iniciativas 
abordadas descrevendo para cada uma, o processo atual que se encontra em curso. Após terem 
sido analisados os desafios propostos e referidas as várias dimensões, apresentam-se 
diferentes soluções para cada um dos problemas. Por último tecem-se as principais 
conclusões. 
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2 Estado da Arte 

A perecibilidade de um produto é um fator de grande relevância no sector alimentar. A grande 
preocupação dos retalhistas sobre o estado físico do produto e o seu tempo de vida em 
prateleira traz grandes custos. O controlo do processo é minucioso, as análises detalhadas e o 
acompanhamento é regular. No caso das frutas e legumes, este fenómeno de perecibilidade 
tem um comportamento mais volátil devido a diversos fatores, como a temperatura, humidade 
e condições de armazenamento associadas, o que aumenta o grau de complexidade.  
A perecibilidade pode influenciar a produtividade, o serviço ao cliente ou outros processos 
gerando perdas significativas ao longo de toda a cadeia de abastecimento. O aumento da 
frescura e qualidade dos produtos representam um salto significativo para a satisfação do 
cliente. 
Amorim et al. (2011) classificam a perecibilidade de um produto com base em três 
dimensões: (1) deterioração física do produto, (2) limites de autoridade e (3) valorização do 
consumidor. 

 

 
Figura 1 - Classificação de bens perecíveis in Amorim et al., Managing Perischability in Production-Distribution 
Planning: a discussion and review, 2011 

 

O primeiro ponto diz respeito ao estado físico do produto e às condições de consumo. Como 
se pode observar na Figura 1, os produtos podem ou não sofrer depreciação física, ou seja, 
podem degradar-se ao longo do tempo devido às suas características intrínsecas.   
Os limites de autoridade representam regulações externas ou convenções que influenciam 
diretamente este fenómeno. Focam-se essencialmente no bem-estar e segurança do cliente, 
mas também por manter o cliente bem informado sobre o que poderá vir a adquirir. No caso 
dos bancos de sangue (humano) a vida de prateleira e stocks, são rígidos e apertados devido 
ao comportamento do estado físico do produto e devido ao perigo que possa causar ao ser 
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humano. No caso das frutas e legumes, como o comportamento físico é mais aleatório os 
limites são mais folgados.  
Por último, mas não menos relevante, a valorização atribuída pelo consumidor representa a 
disposição que este tem para adquirir determinado produto. 
Amorim et al. (2011) apresentam uma definição completa de perecibilidade, “um bem que 
pode ser considerado fonte de matéria prima, produto intermédio ou produto final é 
considerado perecível, se durante o período de planeamento considerado passar, pelo menos, 
por uma das condições: (1) piora sensivelmente o seu estado físico, e/ou (2) o seu valor 
diminui perante a percepção de um cliente (interno ou externo), e/ou (3) existe o perigo futuro 
de funcionalidade reduzida segundo opinião da autoridade.” 
Esta preocupação e atenção são fulcrais devido à quantidade de perdas geradas. A redução de 
perdas alimentares e resíduos é considerada como uma das medidas mais promissoras para 
melhorar as condições de segurança alimentar (Kummu et al. 2012). Entenda-se como 
segurança alimentar a disponibilidade, acesso físico e económico, estabilidade dos 
abastecimentos e do acesso e utilização de alimentos seguros e saudáveis (Araújo 2007). As 
perdas, para além das alimentares, estão presentes nos recursos como a água, terrenos 
agrícolas e fertilizantes.  

O desperdício gerado é um problema sério e os retalhistas podem ter um papel de grande 
importância no combate ao mesmo. A sustentabilidade e a economia circular são as principais 
respostas estratégicas a esta problemática. 

2.1 Desperdício Alimentar 

A sustentabilidade é uma prioridade de extrema relevância para a maioria dos retalhistas e o 
desperdício alimentar é um problema que atrai atenção social e política (Wyman 2014). A 
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) estima que 1/3 da 
produção alimentar mundial seja desperdiçada ou perdida ao longo de toda a cadeia de 
abastecimento. Este valor equivale, aproximadamente, a 1,3 milhões de toneladas por ano, 
num mundo onde 1/6 da população mundial passa fome (Baptista et al. 2012). Alguns 
retalhistas assumem que os números do desperdício são uma consequência inevitável de 
assegurar a disponibilidade de produto (Buck e Minvielle 2013). 

O Banco Mundial, aponta para um aumento na procura de alimentos à volta dos 50% entre 
2009 e 2030, enquanto a FAO projeta que, para ser possível alimentar a população de 9 mil 
milhões de pessoas que se estima para 2050, a produção alimentar deverá aumentar em 20%. 
O fenómeno da fome também não será indiferente ao cálculo político sobre a segurança 
alimentar: desperdício e fome são parte de uma mesma equação e a existência de 870 milhões 
de pessoas subnutridas, de acordo com os dados mais recentes da FAO, constitui certamente 
mais um factor de pressão no sentido da redução do desperdício (Baptista et al. 2012). 
Segundo um estudo realizado pela FAO, nos países industrializados, a maior parte dos 
alimentos são desperdiçados a nível do consumo final (Baptista et al. 2012). 
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Figura 2 - Números do desperdício alimentar na Europa, in http://www.eurofoodbank.eu/poverty-waste/food-
waste, consultado em 2016-05-04, 11:51 

 

Tal como se apresenta na Figura 2, a Federação Europeia dos Bancos Alimentares (FEBA) 
afirma, que em toda a Europa, 90 milhões de toneladas são desperdiçadas anualmente, 39% 
das quais na produção e transformação, 5% no sector do retalho e 14% na restauração, 
deixando a maior fatia em casa dos consumidores: 42%. Verifica-se pois que a oportunidade 
de reduzir o desperdício pode ser encontrado em toda a cadeia de abastecimento (Buck e 
Minvielle 2013).  

Quanto mais abaixo na cadeia de valor for o alimento desperdiçado, mais caro ele se torna, 
tanto em termos monetários como ambientais. O impacto económico da perda de alimentos no 
fim de toda a cadeia, junto ao consumidor, não corresponde apenas ao desperdício do 
consumidor mas sim das múltiplas perdas que ocorrem a montante (Wyman 2014). 

Importa também notar que, quanto maior for o número de agentes intermediários na cadeia, e 
quanto mais longa esta for, maiores serão as necessidades de transporte e maior será o tempo 
de entrega, aumentando a probabilidade de deterioração do produto potenciando, desta forma, 
o aumento de perdas (Baptista et al. 2012). 

Por outro lado, o aumento da cadeia dificulta a comunicação e previsão das preferências do 
consumidor e, consequentemente, o ajustar da oferta à procura, propiciando a acumulação de 
stock excessivo (Baptista et al. 2012). Torna-se evidente que a proximidade dos números 
entre procura e oferta se traduz numa potencial redução do desperdício. A dificuldade 
encontra-se na previsão e gestão de stocks. 

Um estudo realizado pela McKinsey & Company (Buck e Minvielle 2013), refere que os 
sistemas mais sofisticados para calcular o tamanho óptimo de encomendas diárias utilizam 
algoritmos que incorporam sete elementos: stock anual, estimativa das vendas de um 
determinado dia (D) e do dia seguinte (D+1) – baseados no dia da semana anterior 
correspondente e nas promoções de cada loja – estimativa do desperdício de um dia (D) e do 
dia seguinte (D+1), stock necessário para apresentação nas prateleiras e stock de segurança 
para eventuais picos de venda imprevisíveis. 
Assim, apesar do papel dos retalhistas no conjunto da cadeia ser apenas parcial, pela relação 
direta com o consumidor, são estes que estão em melhor posição para ajudar o produtor a 
determinar a quantidade produzida. Este é um ponto crucial. O desperdício é um problema 
para os retalhistas, mas não é um problema do retalho por si só. Este é um problema do 
sistema como um todo . 

(Marsden, Banks, e Bristow 2000) realçam a importância das curtas cadeias de abastecimento, 
afirmando que uma característica fundamental das mesmas é a capacidade que o consumidor 
tem para fazer os seus próprios juízos de valor sobre os alimentos. Este juízo é feito com base 
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no seu conhecimento e experiência ou aparência do produto. Os autores defendem ainda que a 
direta relação entre produtor e consumidor permite a transparência quanto à origem do 
produto alimentar. 

(Marsden, Banks, e Bristow 2000) identificam três principais tipos de relação: (1) “face-to-
face”, (2) “spatial proximity” e ainda (3) “spatial extended”. A autenticidade e confiança são 
mediadas através da interação pessoal entre consumidor e produtor, onde se dá uma aquisição 
direta de produto; esta definição aplica-se na tipologia face-to-face. Quanto ao spatial 
proximity, os consumidores estão cientes da natureza local e que os produtos são produzidos e 
distribuídos numa região específica. Por último, spatial extended é entendido como uma 
relação longínqua entre produtor e consumidor. Cada vez mais, os retalhistas estão a 
desenvolver e explorar laços mais estreitos com os seus fornecedores no sentido de encurtar 
as distâncias entre produtor e consumidor final (Marsden, Banks, e Bristow 2000). 
A Oliver Wyman e a British Retail Consortium (BRC) (Wyman 2014; British Retail 
Consortium 2015) apresentam algumas vantagens do encurtamento na cadeia: melhorar a 
previsão da procura, melhorar a frescura e qualidade dos produtos através do aumento de 
velocidade na cadeia, assegurando e cumprindo todos os requisitos de embalamento e 
manuseamento, melhorar a comunicação e entendimento das datas “consumir de preferência 
antes de”.  
A partilha de previsões com os fornecedores, medição da canibalização – efeito associado a 
uma descida inesperada da procura nos produtos concorrentes aos produtos promocionais – 
durante o período de promoções, partilha de informação e colaboração no plano de produção 
permitem fortificar as relações entre retalhistas e produtores, tornando-se, desta forma, um 
factor chave para resolução da volatilidade e incerteza da procura (Wyman 2014; British 
Retail Consortium 2015). 
Reduzir a incerteza pode trazer benefícios a vários níveis, quer para o produtor – menor custo 
de inventário, maior habilidade no planeamento de produção –, quer para o retalhista – 
produto fresco, menor desperdício, gestão de stocks, mais vendas, mais margem –, ou até para 
o consumidor – produto mais fresco, mais duradouro. 
Os critérios de aceitação de produto divergem entre lojas e entrepostos. A prática de uma 
qualidade elevada do produto é a chave para assegurar que o produto nunca é rejeitado sem 
uma justificação plausível. Isto só é possível com a transparência e comunicação ao longo de 
toda a cadeia, apresentada por (Marsden, Banks, e Bristow 2000). 
Tipicamente, os frescos – legumes, frutas, carne, peixe, lacticínios – representam 40% nas 
receitas dos retalhistas. No entanto a enorme complexidade de gestão destes produtos é um 
desafio: preços voláteis, fornecedores fragmentados, produtos perecíveis e por vezes frágeis e 
processos de controlo de qualidade que exigem um elevado esforço (Buck e Minvielle 2013). 
É portanto, fundamental uma gestão das prioridades de requisitos e grande controlo na 
qualidade. 
Além dos desafios referidos, há ainda outros que tornam todo o processo de abastecimento 
mais impreciso como por exemplo as promoções que geram picos de procura afetam não só 
os produtos em questão como outros produtos da mesma categoria. 

Por outro lado, no apoio ao cliente a abordagem é diferente, o desafio prende-se com a 
frescura do produto e maior tempo de vida nas prateleiras. Neste sentido é necessário uma 
maior integração das organizações que compõem a cadeia de abastecimento. O sincronismo e 
a celeridade de processos, bem como o certo manuseamento dos produtos permitem a 
ultrapassagem deste desafio. 
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O tempo entre a produção e a disposição dos diversos produtos nas prateleiras poderá ser 
otimizado através do aumento da frequência de entregas às lojas ou pelo maior sincronismo 
na receção do produto no entreposto. Naturalmente, exige um planeamento e calendarização 
das atividades chave muito rigoroso. 
A qualidade dos produtos é atingida pelo mau manuseamento ou condições de armazenagem. 
No caso dos frescos, produto com alta perecibilidade, estas condicionantes são agravadas 
devido à sensibilidade do produto em si, que muitas vezes requer uma temperatura específica 
de acondicionamento (Oliver Wyman) 
Os retalhistas que estão focados no bom tratamento de produto têm melhores vendas e menor 
desperdício. Oliver Wyman (2014) reconhece três mudanças que podem trazer grandes 
benefícios: (1) ter o volume certo nas lojas no tempo certo, (2) consolidar a gama de produtos 
onde se pode melhorar a frescura e reduzir o desperdício e (3) otimizar a manipulação de 
datas de validade. 

Um estudo realizado pela Efficient Consumer Response Community e On-Shelf Availability 
Group (Broekmeulen e Van Donselaar 2016) demonstra uma relação direta entre desperdício 
e a disponibilidade do produto em prateleira, concluindo que o desperdício é uma escolha e 
que os retalhistas têm diversas oportunidades de aumentar os lucros nas suas cadeias de 
abastecimento. O estudo apresenta o seguinte indicador: 
 

!"#$ℎ !"#$ !"#$% = !"#"$ℎ! !" !"#$%$&!"
!"#$%"& !é!"# !"á!"# ∗ !"#$% !" !"#$ !" !"#$%&# !" !"#$%&%'"# (2.1) 

 
que permite calcular a percentagem de desperdício gerada e consequentemente pode ser usado 
como um meio simples para identificar produtos com um grande potencial de melhoria. 
O mesmo estudo apresenta ainda três ações que trazem grandes reduções aos números do 
desperdício: (1) aumentar um dia no tempo de vida do produto na prateleira, (2) desempacotar 
artigos no centro de distribuição enviando para as lojas quantidades mais pequenas e (3) fazer 
uma distinção no tempo de vida de prateleira entre produtos com baixa e alta rotação. 
Resumindo, o desperdício é um problema que ocorre ao longo de toda a cadeia de 
abastecimento e os números que hoje se apresentam são de tal dimensão, que é necessário ter 
uma ação proactiva no combate deste. Os retalhistas são a peça chave para resolução desta 
problemática por serem o elo de comunicação entre produtor e consumidor. 

2.2 Economia Circular 

O modelo económico que se vive atualmente é um sistema linear baseado na extração de 
recursos, transformação, produção e consumo descartável (Andersen 2006; Preston 2012). 
A grande preocupação e foco deste modelo é a eficiência. Produzir da forma mais eficiente 
possível, minimizando custos e utilizando o mínimo de recursos possível.  
O Programa das Nações Unidas para o Ambiente antecipa que em 2050, a Humanidade terá 
triplicado o consumo de minérios, combustíveis fósseis e biomassa, a menos que a taxa de 
crescimento económico seja desacoplada da taxa de consumo de recursos naturais (Leitão 
2015). Atualmente a Humanidade usa o equivalente a 1,5 planetas para proporcionar os 
recursos que usa e absorver os resíduos que gera, o que significa que a Terra leva um ano e 
seis meses para regenerar o que é usado num ano (WWF 2012). Num mundo com 
crescimento exponencial da população, prevendo-se que em 2050 sejam atingidos 9 mil 
milhões de habitantes, se mantivermos os padrões de consumo atuais, estima-se que serão 
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necessários dois planetas Terra para suportar o estilo de vida que se vive (WWF 2012; 
WBCSD 2012). 
A abordagem à sustentabilidade tem sido apenas sinónimo de minimizar impactos ambientais 
negativos, reduzir a emissão de gases para a camada de ozono ou reduzir a pegada ecológica. 
Esta preocupação não resolve o problema, apenas o atrasa (Leitão 2015). O desperdício 
continua a ser produzido e os recursos provenientes da natureza continuam a ser extraídos em 
larga escala. Soluções como reciclar são insuficientes (Lehmenn et al. 2014). Este modelo 
começa a estar ameaçado devido à disponibilidade limitada destes recursos. 
Recentemente, surgiu um conceito totalmente disruptivo. Baseado no ciclo natural, nasce um 
modelo alternativo onde os recursos são reutilizados constantemente e continuamente voltam 
a entrar no sistema, reduzindo ao mínimo a extração de matéria prima e desperdício. A 
Economia Circular é um modelo que permite repensar as práticas económicas da sociedade 
atual, inspirada no ecossistema natural onde nada é perdido, mas sim transformado. 

A Economia Circular abre novas perspetivas de negócio para as empresas, como alavanca de 
crescimento, com bases sólidas e com futuro. Assenta num modelo que otimiza o fluxo de 
bens, maximizando o aproveitamento dos recursos naturais e minimizando a produção de 
resíduos (Leitão 2015). 

Ao contrário do modelo económico atual, este sugere uma forma alternativa de pensar 
propondo um sistema em anel fechado. O foco não será a eficiência mas a eficácia. A 
eficiência é apropriada para sistemas estruturados, rígidos e lineares. Contudo esta 
organização traz maior risco a choques, já que qualquer obstáculo num elo da cadeia ir-se-á 
repercutir e afetá-la na sua totalidade. Por outro lado, os sistemas resilientes são 
diversificados, mais complexos e com maior número de nós. Estas características fazem com 
que sejam mais resistentes a choques, uma vez que existem caminhos alternativos. No entanto 
isto reduz a eficiência (Webster 2013). 

Há, assim, que fazer um balanço entre a eficiência e resiliência. A Economia Circular tenta 
resolver este dilema colocando a ênfase na eficácia. Desta forma, o sistema é pensado como 
um todo e não como a soma das partes e por isso o objetivo é otimizar o sistema em si, e 
considerar o papel de cada componente no seu contexto mais amplo (Webster 2013). 

Com vista a promover a constante reutilização de recursos, a Economia Circular propõe novas 
alternativas de fazer negocio com implicações no design do produto, produção e consumo. A 
ideia primordial é a venda de serviços, mais do que vender produtos. As empresas seriam 
proprietárias dos seus bens e responsáveis pela sua manutenção. Os clientes comprariam 
apenas o direito do usufruto. Neste sentido, as empresas teriam o incentivo de produzir bens 
com maior durabilidade e a produção seria mais modular. Todos estes aspetos facilitariam a 
reparação ou reposição dos diferentes componentes (Ellen MacArthur Foundation 2013). 
A Figura 3 apresenta um esboço deste conceito de economia circular, com base em três 
princípios. O primeiro princípio consiste na preservação e aumento dos recursos naturais 
através do controlo de stocks, equilibrando assim os fluxos de recursos renováveis. O segundo 
princípio baseia-se na otimização da produção de recursos e na utilização de produtos, 
componentes e materiais que se encontram em circulação. Este princípio tem como fim a 
utilização de bens até ao seu expoente máximo quer seja num ciclo mais biológico ou mais 
técnico. Por último, o terceiro princípio tem como base a minimização das perdas geradas. 
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Figura 3 - Economia circular in https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/interactive-
diagram, 2016-07-01, 21:07 

 
A Unilever (2016) apresenta 10 maneiras diferentes de como as empresas podem criar valor 
ao dissociar o crescimento da sua pegada ambiental: 

1. Closed loop recycling – usa produtos reciclados como matéria prima na produção de 
novos produtos; 

2. Downcycling – transforma material de um ou vários produtos já usados num novo 
produto de menor qualidade; 

3. Upcycling – transforma material de um ou mais produtos num novo produto com um 
aumento de qualidade; 

4. Industrial Symbiosis – partilha de serviços, instalações, subprodutos entre indústrias 
com fim a melhorar a eficiência de recursos; 

5. Collection service – providencia um serviço de recolha de produtos velhos ou usados; 
6. Product as service – o foco é a oferta de soluções através de serviços em detrimento 

de produtos; 
7. Lock-in – força aos consumidores o uso regular de um produto ou serviço específico; 
8. Local loop – aproxima as indústrias; 
9. Modularity – design que divide um produto em pequenas partes que podem ser 

independentemente usadas, criadas e reutilizadas; 
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10. Personalisation – cria dados de gestão pelas empresas que cria oportunidades de 
personalização de produtos; 

 

Apesar destes avanços ainda há grandes desafios para a implementação desta nova economia 
ser bem sucedida, nomeadamente o investimento inicial em desenvolvimento tecnológico e 
novos processos de produção. Além disso os custos globais de fornecimento e de transação 
envolvidos podem complicar a reutilização e renovação dos recursos (Preston 2012). 

Em vários casos, o foco está na poupança de custos de recursos isto é, na perspetiva do 
desperdício e da reciclagem – um aspeto deveras importante mas que não providencia uma 
perceção real do problema como um todo. Alguns estudos apontam que a Economia Circular 
tem o potencial de se tornar uma oportunidade global de triliões de dólares num futuro 
próximo (Accenture 2014). 
Se nada for feito para resolver a situação atual, a procura de recursos finitos deve chegar a 
130 mil milhões de toneladas em 2050. Este valor está bastante acima dos 50 mil milhões de 
2014 e irá resultar em mais de 400% de capacidade excedida. O planeta Terra não terá 
capacidade de resposta para tal procura devido às suas limitações físicas. Mesmo com uma 
previsão otimista para a inovação tecnológica e melhorias de eficiência de recursos, a procura 
será de 80 mil milhões de toneladas. Isto resulta num aumento de 40 mil milhões de toneladas 
até 2050 (Accenture 2014). 

A Economia Circular é um dos poucos modelos de crescimento viáveis e escaláveis que 
podem melhorar radicalmente a produtividade dos recursos para reverter estas tendências e 
consequentemente conduzir a uma maior inovação e à criação de novos postos de trabalho 
(Accenture 2014). Este modelo aproveita as ineficiências de toda a cadeia tornando-as fonte 
de matéria prima. 
Resumindo, a Economia Circular nasce de preocupações ambientais e quer promover uma 
mudança do modo de produção linear, onde os recursos são constantemente extraídos e 
enormes quantidades de resíduos são gerados. Este modelo procura desenvolver um sistema 
económico onde os materiais são continuamente renovados e reutilizados, reduzindo 
significativamente o desperdício. Esta alternativa requer uma nova abordagem aos negócios. 
Empresas como a Coca Cola, Cisco, Nestlé, Phillips e Renault-Nissan em parceria com a 
Ellen MacArthur Fundation estão a desenvolver estratégias para aplicação deste conceito, o 
que pode ser um incentivo importante para o alargar (Ellen MacArthur Foundation e 
McKinsey & Company 2014). O Capítulo 3 apresenta o benchmark feito, apresentando 
algumas das iniciativas de economia circular presentes no mundo de hoje. 
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3 Observatório 

O presente capítulo apresenta uma comparação de produtos, serviços e práticas empresariais 
para a redução de desperdício. O objetivo desta comparação consiste em contribuir para um 
melhor desempenho interno através do exemplo e comportamento de outras entidades. Esta 
atividade do combate ao desperdício, não é de todo a atividade core da empresa pelo que o 
trabalho desenvolvido foi fundamental para demonstrar que muitas das iniciativas não 
envolvem investimento avultados. Através de exemplos concretos foi possível inovar e 
adaptar processos. A confirmação de que é possível desenvolver iniciativas nas diversas áreas 
deu o mote de inspiração a toda a equipa. 
Na tentativa de dar um encadeamento lógico e estruturado a todo o documento, o observatório 
que se segue é a ponte de ligação entre o capítulo anterior e os seguintes. Apresenta em 
primeiro lugar as causas típicas do desperdício e, em seguida, algumas iniciativas de 
diferentes áreas, que são fonte de inspiração e de confirmação que é possível adaptar e inovar, 
as abordagens de combate ao desperdício utilizadas pela empresa.  

Causas típicas do desperdício 
Como antes referido, o desperdício ocorre ao longo de toda a cadeia de abastecimento desde o 
produtor ao consumidor final. As causas mais comuns nos diferentes pontos da cadeia, são: 
validades, armazenamento, embalamento e manuseamento. 
A Tabela 1 apresenta os principais motivos, geradores deste desperdício que se tem vindo a 
falar, nos diferentes elos da cadeia de abastecimento. 
 
Tabela 1 - Causas típicas do desperdício, Oliver Wyman, Reducing food waste - How can retailers help?, 2014 
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3.1 Tendências 

Os números apresentados, no Capítulo 2, sobre a evolução e o crescimento da população 
pressupõem um aumento na produção alimentar em 20%. A resposta do mundo face à 
quantidade desperdiçada e a necessidade de produção inerente a este crescimento, tem sido 
recorrente e em múltiplas frentes de atuação. 

Caso de estudo 
A TAP é a primeira companhia do mundo a aproveitar desperdícios alimentares. A tripulação 
colabora com uma ação inédita: as tripulações voluntariam-se para a divisão dos alimentos 
com um único propósito, darem inicio a uma cadeia de combate ao desperdício que continua 
na recolha pelo catering aeroportuário. 
Nada do que é entregue ao passageiro pode ser recuperado mas as sobras estão em perfeitas 
condições de consumo e devem ser reaproveitadas. Trata-se de fruta, produtos embalados 
individualmente e outros alimentos não perecíveis. Esta iniciativa começou a ser negociada 
com a União Europeia em 2014. Ultrapassadas as barreiras da legislação internacional, 
conseguiram contornar, em parceria com a ASAE, os regulamentos aéreos que não permitiam 
fazer qualquer tipo de reaproveitamento. 
Legislação 
O tema é premente. Diversos países começam a proibir os supermercados de desperdiçar 
comida e surgem novos supermercados com um conceito totalmente inovador. 

Em França surge, a 5 de Fevereiro de 2016, uma nova lei que proíbe os supermercados de 
deitarem fora os alimentos que não são vendidos. Esta nova legislação obriga a que os 
supermercados com uma área superior a 400 metros quadrados estabeleçam protocolos com 
instituições de solidariedade e com os bancos alimentares de França relata o The Guardian. 

Como consequência de tal aprovação, em Itália também é aprovada uma nova lei e em 
Espanha a Organización de consumidores y usuários pede que o país siga os passos de França 
e Itália aprovando uma lei contra o desperdício de alimentos. 
Comunicação 
A 23 de Fevereiro de 2016 o jornal britânico The Independent, anuncia a pioneira abertura de 
um supermercado em Copenhaga (Dinamarca) que vende sobras alimentares. Os valores 
praticados estão na casa dos 30 a 50% mais barato do que os supermercados comuns devido à 
aproximação do fim de validade ou porque as embalagens estão danificados. 

Em Inglaterra, a FareShare promove a mensagem “No good food should be wasted” 
desviando o desperdício alimentar para os mais desfavorecidos. A organização oferece ainda 
um treino especializado a desempregados e ajuda o negócio da indústria alimentar a reduzir a 
emissão de gases para a camada de ozono. No ano letivo 2010/2011 distribuíram 8,6 milhões 
de refeições e ajudaram na redução de 1800 toneladas de dióxido de carbono para a 
atmosfera. 

Através de uma plataforma online, a CropMobster Community Exchange estabelece ligações 
entre produtores e retalhistas que procuram lidar com o excesso de alimentos. Criou uma 
comunidade com mais de 6000 subscritores onde a troca e partilha de alertas permite o 
reaproveitamento. 

Tecnologia 
Para além da legislação, a redistribuição, tecnologia e inovação são as grandes apostas dentro 
do sector. Começam a surgir novas aplicações, sensores moleculares e até mesmo pequenos 
aparelhos que permitem estender a vida de produtos perecíveis como fruta e legumes. 
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O Scio é um sensor molecular que faz o scan da “impressão digital” de um objeto e 
providencia informação relevante sobre a sua composição química. Permite saber a 
composição química de todos os produtos com que nos cruzamos no dia a dia, como por 
exemplo, saber qual a melancia mais doce, quantas proteínas tem um determinado batido. 
Para além da Scio, existem outros como a tellspec. Baseia-se num simples espectrómetro que 
faz a leitura da composição dos produtos e envia a informação para uma base de dados onde 
esta é tratada e analisada. O resultado final é enviado posteriormente para os consumidores 
através da aplicação para o telefone. 
Phresh é um protetor de comida que usa pó orgânico para matar as bactérias existentes, 
aumentando a vida do produto até um mês. Como se pode verificar a variedade de oferta para 
resolução do problema é alargada. Depende de cada um escolher a alternativa que mais se 
adequa à sua estratégia. 

3.2 Inovação 

Para além das tendências legais, dos novos conceitos de supermercado e da evolução da 
tecnologia, algumas empresas apostam forte no sector da economia circular. As novas 
perspetivas de negócio podem tornar-se, para as empresas, através deste novo modelo 
económico, uma alavanca de crescimento. Apresentam-se, de seguida, alguns exemplos de 
como aplicar este novo conceito, a diferentes modelos de negócio. 
Nike 
O programa da Nike “Reuse-a-shoe”, consiste num modelo de downcicling em que 
transforma calçado desportivo desgastado em campos de treino. Através da moagem foram 
criadas superfícies que cobrem cerca de 59 milhões de metros quadrados, área aproximada de 
Manhattan. Esta iniciativa convida as pessoas a aplicar o conceito nas suas áreas locais a fim 
de criar parques infantis a partir de material reciclado. 
Ford & Heinz 
A procura de plástico cresce a uma taxa que tem incomodado várias empresas. Com os preços 
de mercado do petróleo bruto a variar descontroladamente, os líderes de mercado decidiram 
resolver esta crescente crise através da inovação. A Ford tem realizado pesquisas, em parceria 
com a Heinz, no campo de bioplástico. A Heinz gera 2 milhões de toneladas de caules, 
sementes e peles na produção de ketchup. Em colaboração com especialistas da Ford, as 
empresas estão a convergir esforços para criar um material plástico através de subprodutos de 
plantas que podem ser usados em muitos aspetos no design automóvel e de acabamento. 
Empresas como a Coca-Cola, Nike e Procter & Gamble também estão envolvidas no projeto, 
que irá incorporar material de bioplástico nas suas diferentes áreas de negócio. 
Timberland 
Um outro caso de sucesso é o da Timberland. Em parceria com o fabricante de pneus Omni 
United, reaproveitam borracha de pneus velhos integrando-a em solas para calçado. Esta 
parceria visa reduzir a procura de borracha virgem na indústria do calçado. Num modelo de 
industrial symbiosis, estas colaborações entre indústrias mostram o potencial existente para a 
criação de sinergias, benefícios e sustentabilidade. 
Outros Casos 
Apresenta-se agora um exemplo de upcycling. Com tanto café que se consome nos dias de 
hoje, por todo o mundo, surgem soluções para combater a quantidade de resíduos produzidos. 
Estes podem ser utilizados como fertilizantes ou para produzir farinha de café, um novo 
produto rico em antioxidantes. Além disto, uma empresa de design britânica desenvolveu uma 
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maneira de criar móveis que compreende 60% de borras de café reciclados e que são 
posteriormente vendidos, em muitos casos aos mesmos escritórios e lojas que eles foram 
adquiridos. 

3.3 Datas de validade 

Por diversas vezes, nas circunstâncias mais banais, surgem diferentes datas na rotulagem dos 
produtos alimentares. A dificuldade está na interpretação do significado real destas. 
A Comissão Europeia apresenta dois tipos de data: (1) “consumir de preferência antes de” e 
(2) “consumir antes de”. Existe ainda uma outra data que se define como (3)“vender até”. 
A data “consumir de preferência antes de” indica a data máxima de garantia de qualidade do 
produto. Os produtos alimentares continuam a ser seguros para serem consumidos mesmo 
após a data indicada, na condição se serem respeitadas as instruções de armazenamento e 
embalamento. Nestes casos, os produtos podem perder características intrínsecas como sabor 
ou textura. Aplica-se a uma gama alargada de produtos alimentares refrigerados, congelados, 
secos (massas, arroz), enlatados e outros (óleos vegetais, chocolates, etc.). 
A data “consumir até”, indica a data limite até à qual o produto alimentar pode ser consumido 
com segurança. Este tipo de data aparece, por norma, em produtos com alta perecibilidade 
como é o caso do peixe e carne embaladas, iogurtes. A Comissão Europeia alerta ainda para a 
não utilização de nenhum produto alimentar após o termo da respetiva data limite de 
consumo.  

Por último, “vender até” indica à loja qual o limite para a retirada do produto da placa de 
vendas, ou seja, o fim de vida de prateleira. Esta data é, por norma, uma escolha do retalhista. 
De acordo com a USDA – Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América, esta 
não é uma data de fim de validade. 

Após tal explicação constata-se que nenhuma destas datas tem que ver com a data de validade 
ou com o estado físico do produto. Estas datas estão diretamente relacionadas com o 
fabricante ou produtor e inteiramente ao seu critério. Não são datas de fim de validade, mas 
sim prazos no qual cada fornecedor se sente confortável em assegurar a qualidade do produto. 

Fez-se assim um paralelismo entre as 3 iniciativas e as diferentes vertentes de atuação 
apresentadas. Uma correspondência direta pode ser feita entre doações e tendências (legais), 
refeições e inovação (economia circular) e finalmente depreciados e datas de validade. 
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4 Apresentação do problema 

Antes de fazer uma apresentação pormenorizada das diferentes iniciativas que foram 
desenvolvidas, é necessário aprofundar o conceito de quebra, pois este é o principal indicador 
do desperdício e é nele que se centram todos os esforços.  

Na Sonae MC a quebra é o ónus resultante da perda de inventário pela sua não venda, 
valorizado a preço de custo. Acresce a este ponto, a perda de valor comercial (margem) 
decorrente da venda de artigos depreciados. 
A quebra (total) caracteriza-se fundamentalmente em dois blocos: “quebra bruta” e “quebra 
parcial”. A quebra bruta representa todo o tipo de artigos que por algum motivo não foram 
passíveis de venda. Apesar das ocorrências é possível fazer um controlo e um 
acompanhamento da evolução da quebra ao longo do tempo. Este acompanhamento permite 
distinguir aquilo que, dentro da quebra bruta, é conhecido ou desconhecido. A quebra (bruta) 
conhecida é registada com motivo ou causa associada. Manuseamento, embalagem, prazos de 
validade expirados, furto e controlo de qualidade são alguns dos exemplos que dão origem a 
este tipo de quebra. Por outro lado, a quebra (bruta) desconhecida é apurada por contagem 
física de inventário sendo o resultado entre a diferença da quantidade real e teórica. A quebra 
bruta é sempre valorizada a preço de custo a multiplicar pela quantidade gerada. A “quebra 
parcial” está indexada à depreciação de artigos que se encontram em aproximação de fim de 
prazo de validade. Nestes casos reduz-se o preço na tentativa de escoar produto. Esta redução 
representa uma perda de valor resultante da venda do artigo depreciado. É considerado como 
quebra toda a MFO (margem front office) gerada nessa venda, à qual se chama MFO 
depreciado. Tendencialmente este valor é negativo devido ao abaixamento de preço praticado, 
regra geral ronda os 50%. É de notar que a qualidade destes artigos não está em causa e o 
risco para a segurança alimentar é inexistente.  
Na Tabela 2, apresentam-se os valores anuais referentes a 2015, de cada uma das diferentes 
tipologias de quebra descritas e a parte percentual que cada uma ocupa na quebra total. 
 
Tabela 2 - Caracterização da quebra 
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Há também um terceiro conceito (teórico) denominado “quebra potencial”. Este conceito 
consiste na antecipação da quantidade excessiva de produto. Esta antecipação é feita para se 
ganhar tempo e tornar possíveis afinações no aprovisionamento.  O conceito de quebra 
potencial, surge ao longo de toda a cadeia, mas com maior visibilidade de ocorrência dos 
centros de produção de carne (CPC) e distribuição de peixe (CDP), devido ao grande volume 
de produto aí existente. Ocorre também nas lojas devido à quantidade enviada ser superior à 
procura. As lojas não têm capacidade de escoar o produto, mesmo depois de ações comerciais 
ou aplicados todos os mecanismos de desconto e/ou depreciação. A título de exemplo existem 
as sobras de campanhas. 

É um facto que a quebra não ocorre no CPC ou CDP. Significa portanto, que não existe 
quebra real nestes centros de produção. O produto cumpre todos os requisitos legais, tem 
ainda um prazo de validade alargado e encontra-se em ótimas condições para consumo. 
Contudo a previsão estimada a 15 dias (carne) e 3 dias (peixe) do envio para a loja permite 
saber, aproximadamente, qual o excesso produzido. Este tópico não será abordado na presente 
dissertação. 

Como referido no Capítulo 3, a validade é uma das principais causas do desperdício seja no 
retalho ou em casa do consumidor. Na Sonae este aspeto não é exceção. Verifica-se que a 
validade tem uma contribuição significativa, na casa dos 80%, para a quebra conhecida. 
A Sonae tem vindo a desenvolver um conjunto de ações para minimizar o impacto negativo 
do desperdício através da forte atividade promocional diária, que condiciona o 
aprovisionamento face a uma realidade de venda instável. Atividade esta que se desenrola ao 
nível do artigo, loja ou cliente – desconto em cartão ou cupões. Desta forma é possível ter 
maior rentabilidade nos produtos. Ainda assim verificam-se grandes desperdícios dentro da 
companhia. 
O potencial de atuação ao longo de todo o ciclo de vida do produto é alto. O primeiro marco é 
a data de depreciação, que assinala uma perda de margem, devido à redução de preço. O 
preço praticado pode, no limite, ser inferior ao preço de custo. A aproximação de validade 
permite tal redução não pondo em causa as diretivas legais. 
Como segundo momento apresenta-se a data de retirada de placa de vendas. Esta data limite 
trata-se de uma conjugação de vontades entre direções – comercial, quebra, qualidade – e 
questões políticas e legais. No limite pode coincidir com a data de validade. Ao atingir este 
momento a perda de valor é total. Contudo, pode ser consumido mediante a tipologia de data, 
como explicado no Capítulo 3, e o seu estado físico.  

No decorrer do tempo surgem os diferentes tipos de quebra: 
§ Quebra parcial (Q1) – ocorre na data em que se vende um produto depreciado. Existe 

perda de margem conforme explicado. O grande benefício é a recuperação parcial do 
valor, decorrente da não existência de quebra bruta; 

§ Quebra bruta (Q2) – ocorre na data de retirada de placa de vendas e a perda é total, a 
preço de custo. É possível obter benefícios fiscais e/ou recuperação de IVA caso se 
faça doação do produto. 

§ Quebra bruta (Q3) – ocorre na data de validade e a perda é total, a preço de custo. Os 
produtos são considerados resíduos e vão para o lixo. Desperdício total. 

§ Quebra bruta (Q4) – ocorre na data de validade e a perda é total, a preço de custo. Esta 
ocorre essencialmente em produtos orgânicos, como é o caso da carne. Faz-se aqui um 
pagamento para recolha do produto e a perda é maior que o preço de custo.  
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Tabela 3 - Impacto da quebra 

 
 

Apresentam-se, de seguida, três diferentes abordagens, uma por cada tipologia de quebra. As 
próximas subsecções dizem respeito a depreciados – combate à quebra do tipo 1, doações – 
no combate ao tipo de quebra 2 e 4 e refeições – combate à quebra do tipo 3.  

4.1 Doações de sobras alimentares 

Este subcapítulo irá abordar o diagnóstico realizado sobre o tópico das doações na direção de 
marketing e responsabilidade social. Foram analisadas as atividades ligadas ao processo de 
doação, bem como, numa perspetiva mais quantitativa, os dados disponíveis resultantes de tal 
processo. O objetivo é descrever, com detalhe, a situação inicial para que seja possível 
perceber como surgiram as novas metodologias propostas e quais as alterações que elas 
implicam. 

Com o combate ao desperdício alimentar, a Missão Continente assume um comportamento 
responsável, contribuindo para a sustentabilidade da sociedade em que vivemos. A doação de 
sobras das lojas a instituições de cariz social e de apoio a animais, é uma das formas de 
aproximação às comunidades, promovendo assim a coesão e bem estar comum. 

Diariamente são distribuídas sobras alimentares em todas as lojas Continente, apoiando um 
total de 442 instituições. Todo este processo de doação está sujeito a uma análise e avaliação 
periódica que envolve vários departamentos, o que faz aumentar a complexidade, tempo e 
custo.  

A cargo desta função está a equipa de responsabilidade social da direção de marketing. Vários 
departamentos estão também relacionados através da execução de outras funções como, por 
exemplo, operações, stocks, receitas comerciais, impostos diretos, entre outros. 
A responsabilidade social, fundamental a todo o processo, intervém a vários níveis fazendo a 
gestão global do processo. Estabelecendo o primeiro contacto com as instituições, atua como 
elo de ligação entre lojas e avalia cada instituição com base no parecer da loja.  

As dificuldades apresentam-se a diferentes níveis. Por um lado, as barreiras à 
consciencialização e sensibilização dos vários intervenientes envolvidos no processo. Fazer 
face a esta barreira é trabalhoso e moroso. Por outro, a qualidade e o detalhe da informação 
que é reportada, a somar ao desempenho das instituições e das lojas. 

Assim, o desafio que aqui se apresenta está diretamente relacionado com a uniformização de 
dados, padronização do procedimento, eficiência e melhoria de resultados. Há a necessidade 
de criar um instrumento de gestão e desenhar o fluxo processual para identificação de 
possíveis melhorias. O primordial objetivo é o aumento significativo do valor das doações 
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com vista ao tripo impacto: social, ambiental e económico. A longo prazo a Sonae MC quer 
reforçar a sua imagem de empresa socialmente responsável. 
O funcionamento normal do processo envolve 11 direções de operações (DOP), Figura 4, com 
mais de 800 lojas e 400 instituições. As instituições são avaliadas, apenas pelas lojas, com 
base em critérios quantitativos como, total doado, frequência da entrega, número de recusas, 
tipologia de produto doado e fiabilidade.  
No fim de todo o processo, cada DOP faz um levantamento do valor total doado a cada 
instituição, por loja e elabora um pequeno relatório que envia ao marketing. Relatório este que 
é produzido trimestralmente. 

 

 
Figura 4 - Direções de Operações 

 
Face a esta descentralização a equipa de responsabilidade social, faz a agregação, tratamento 
e comunicação dos dados recebidos. É de salientar a grande dispersão existente entre cada 
relatório enviado, facto que torna o processo extremamente moroso e ineficiente. O valor 
reportado pelas DOPs é um valor global do qual não se consegue retirar informação 
pormenorizada que apoie as estruturas operacionais na tomada de decisão. 

Para além das dificuldades apresentadas a coerência entre lojas é pouca, isto porque cada loja 
doa o tipo de produto que lhe parece adequado. Existe um procedimento interno e respetiva 
norma com uma listagem de produtos passíveis de doação, contudo nem sempre é respeitado. 
Sabendo que a doação das sobras às instituições é uma forma de redução do desperdício 
alimentar, com benefícios económicos, sociais e ambientais, foram estudadas as diferentes 
etapas do processo, no sentido de o otimizar. No Capítulo 5 serão apresentados em detalhe os 
resultados e propostas de melhoria em quatro diferentes perspetivas: (1) avaliação do fluxo 
processual, (2) avaliação das instituições apoiadas, (3) relatório das doações e por último, (4) 
alargamento da gama de produtos a doar. 

4.2 Reaproveitamento e incorporação de produtos em quebra 

O consumo é uma das principais atividades económicas, paralelamente à produção e 
distribuição, que consiste na utilização, aquisição de bens ou serviços. Pode ser realizado por 
famílias, entidades empresariais ou por qualquer outro agente económico, que careça de 
satisfazer as suas necessidades. 
Um dos principais itens de consumo é a alimentação, pelo que é importante ter uma 
abordagem neste contexto. Não só porque se insere no negócio da empresa mas também pelo 
impacto que se poderá causar. Os números apresentados, no Capítulo 2, sobre o desperdício 
são um forte indicador. 
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É no âmbito da economia circular que surge a iniciativa “refeições”. Esta iniciativa tem como 
primordial objetivo a reintrodução de produtos, perto do fim de validade, na cadeia de 
abastecimento. Através da venda de produto a organizações é possível tal reintrodução, seja 
pela via da transformação, congelação ou confecção.  
Nestas condições, o produto é visto como matéria prima, mas devido à sua aproximação de 
validade é vendido a um preço inferior.  
Para tal é necessário validar a viabilidade técnica da incorporação destes produtos, isto é, 
garantir a qualidade do produto dentro dos padrões de qualidade e segurança alimentar. É 
necessário também garantir um preço competitivo ao cliente final pois sem esse, o interesse 
seria reduzido. 
Assim, foi realizado um teste piloto a fim de testar a exploração desta dimensão. Para este 
teste piloto foi necessário ter em conta diversas variáveis-chave dos processos relacionados 
com a confecção de refeições:  

1. Matéria prima – apenas se considera como matéria prima aquela que está categorizada 
como quebra; 

2. Origem da quebra – neste âmbito apenas foi considerada quebra em loja; 
3. Incerteza – como se trata de produto em quebra, seja ela parcial ou bruta, o fim de 

validade é iminente. Não é possível saber com rigor quais os produtos a utilizar na 
refeição; 

4. Diversidade e quantidade – é de extrema dificuldade prever com antecedência o tipo 
de produto existente, e em que quantidades. Enquanto que, para confecção de uma 
refeição em condições normais é pensada a ementa, neste caso a lógica inerente é 
outra. Pensar a ementa a partir dos produtos que estão disponíveis. Há aqui uma 
inversão de lógica, que aumenta claramente a complexidade; 

5. Transporte – como se trata de um projeto de combate ao desperdício, as questões 
logísticas foram também um desafio nesse sentido. Aproveitar as ineficiências dos 
transportes tentando alcançar um modelo escalável era um propósito; 

6. Confecção – as exigências da organização (externa) que confeciona também entram na 
equação. Esta tem que assegurar a qualidade da refeição em si. É requisito base 
respeitar tempos de confecção e janelas de entrega para que tudo seja passível de 
realizar com a excelência pretendida; 

7. Legalidade – para além das vaiáveis operacionais existem também questões legais. 
São várias as barreiras que se apresentam: normas de higienização, congelação, 
acondicionamento e manuseamento. Todas estas questões têm que ser aprovadas pela 
direção de auditoria. 

Por tudo isto, surge a pergunta: com o que se tem, como confecionar um prato com 
excelência? A complexidade do menu vai muito para além da dificuldade de confecção, como 
se pode comprovar. 

4.3 Controlo de validades 

Os depreciados fazem parte da quebra parcial e são um mecanismo de escoamento dos 
produtos. Entende-se como depreciado, todo o tipo de produto que se encontra com desconto 
associado, devido à aproximação do fim de prazo de validade. A Sonae MC criou esta 
ferramenta para dar resposta à problemática da quebra. 

O negócio da empresa não é a venda de produtos depreciados, mas sim de produtos a 
PVPnormal, do qual se consegue obter maior margem e rentabilidade. Desta forma, torna-se 
evidente o facto de não se querer que este mecanismo seja um catalisador de vendas por si, 
mas uma solução do problema existente – quebra. O aumento das vendas é um efeito colateral 
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muito questionável isto porque, se a empresa vende mais depreciados, está a incorrer num 
aumento potencial de perda de margem em cada venda e no risco de canibalização de 
produtos. A ideia deste mecanismo não é maximizar as vendas em desconto, mas sim 
minimizar a quebra bruta. 
 

Para um melhor entendimento de toda a complexidade relacionada com o tema, é necessário 
entender o processo de depreciação. O processo inicia com a organização dos produtos 
segundo o critério FEFO – “First Expired First Out”, para incentivar a venda dos artigos com 
menor validade. Sempre que se detete excesso de stock de artigos com validade, é lançado um 
alerta para analisar as possibilidades de escoamento rápido. Depois da seleção dos artigos a 
depreciar consoante as normas indicadas faz-se a impressão das etiquetas cor-de-rosa, 
mediante a tipologia e quantidade de artigos a depreciar. Estas etiquetas são o mecanismo 
operacional utilizado pela empresa para a depreciação. 

A grande dificuldade no tratamento e análise dos resultados prende-se com a diferença entre o 
número de etiquetas emitidas e o número de etiquetas vendidas, com o cumprimento das 
normas do procedimento de depreciação e até com o registo do motivo de quebra. A primeira 
diferença pode surgir porque o cliente não comprou o produto ou devido a erros de operação. 
Por exemplo, emitir uma etiqueta por engano, colar uma etiqueta por cima de outra com um 
desconto superior ou até pela dificuldade na leitura na emissão da própria etiqueta. Este 
último exemplo ocorre sobretudo quando o PDA do operador tem a bateria fraca. 
Torna-se, portanto, difícil saber a taxa de escoamento real que pode ser calculada pela 
seguinte expressão: 
 

!"#" !" !"#$%&!'($ =  !ú!"#$ !" !"#$%!"&' !"#$%$&'
!"#$%$& !" !"#$%  (4.1) 

 

Esta taxa é pouco fiável pois depende da eficácia do operador, das condições técnicas do PDA 
e da aquisição por parte do cliente das primeiras etiquetas, para não se ter que colar etiquetas 
com novas percentagens de desconto. 
Para além da dificuldade apresentada existe ainda uma outra relacionada com a quebra 
conhecida depreciada. A quebra conhecida, como explicado no início deste capítulo, está 
relacionada com o conhecimento dos motivos da sua causa. No caso dos depreciados, aplica-
se o mesmo conceito. Só assim é possível ter quebra conhecida depreciada, ou seja, 
depreciados que não foram vendidos, dos quais se sabe o motivo. 

Para saber o valor da quebra conhecida dos depreciados é preciso saber o número total de 
depreciados. Mais uma vez se põe a barreira da eficiência operacional. Podem existir produtos 
que não foram depreciados e por isto, a complexidade do cálculo da quebra conhecida 
aumenta. 

O problema apresenta duas dimensões: (1) desconto e (2) tempo. 
Considere-se apenas a dimensão “desconto”, para um caso hipotético, para um determinado 
produto: 

§ PVPnormal = 10 u.m. (unidades monetárias) 
§ PC = 8 u.m. 
§ PVPespecial = 5 u.m. (50% de desconto) 
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Para 20 unidades de produto assume-se que: 

§ 10 unidades foram vendidas a PVPnormal 
§ 5 unidades foram vendidas a PVPespecial 
§ 5 unidades foram depreciadas mas não foram vendidas 

Assim: 

!"#!"#$%& = 10 !"#$%$&' ∗ 10− 8 = 20 !.!. (4.2) 

!"#!"#$"%&'!( = 5 !"#$%$&' ∗ 5− 8 = (15) !.!. (4.3) 

!"#$%& !"#ℎ!"#$%!"#$"%&'!' = 5 !"#$%$&' ∗ 8 = (40) !.!. (4.4) 

onde, 
MFOnormal representa a margem resultante da venda de produtos sem qualquer tipo de desconto 
associado; 
MFOdepreciado representa a margem resultante da venda de produtos depreciados, entenda-se com 
desconto devido à aproximação de fim de prazo de validade; 
Quebra Conhecida depreciada representa o montante perdido pela não venda de produtos depreciados. 
Montante este, contabilizado a preço de custo. 

Como se pode verificar, neste caso, foram vendidos 75% dos artigos, mas a rentabilidade é de 
-35 unidades monetárias. É importante notar que a “margem front office depreciado” pode ser 
negativa ou positiva, consoante o desconto que é aplicado ao produto e a quantidade vendida. 
Considerando a dimensão temporal fixa, surge então a questão de qual o desconto a aplicar 
para minimizar a perda de margem. 

A dimensão “tempo” prende-se com as datas de venda, depreciação e retirada de placa de 
vendas. Entenda-se como data de depreciação o momento em que é feito o desconto direto no 
artigo através do mecanismo da colocação da etiqueta cor-de-rosa. Data de retirada de placa 
de vendas é o momento em que o artigo já não é vendável ao público e consequentemente, 
obriga o operador a retirá-lo de circulação. Estas podem ser conjugadas de diferentes formas, 
podendo ocorrer os seguintes cenários: 

1. data de depreciação = data de venda = data de retirada da placa de vendas: o operador 
faz a depreciação do artigo no próprio dia em que este deve ser retirado da placa de 
vendas. Este é vendido no mesmo instante de tempo; 

2. data de depreciação = data de venda: o operador faz a depreciação do artigo e este é 
vendido imediatamente; 

3. data de venda = data de retirada da placa de vendas: o operador faz a depreciação mas 
o artigo só é escoado no último dia em que é vendável; 

4. data de depreciação ≠ data de venda ≠ data de retirada da placa de vendas: o operador 
faz a depreciação do artigo e este é vendido num instante de tempo diferente da sua 
retirada de placa de vendas. 

Neste caso, considerando a dimensão “desconto” fixa, é necessário perceber qual a melhor 
parametrização das datas para minimizar a perda de margem. 
Face a estas duas dimensões e à quantidade de variáveis envolvidas é preciso perceber qual a 
melhor forma de minimizar a perda de margem. Apresentam-se duas situações: 

Situação 1.  Baixar a taxa de escoamento 
a. atrasar a data de depreciação 
b. aumentar o PVPespecial 
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Neste caso, se se atrasar a data de depreciação pode-se estar a potenciar quebra por falta de 
vendas. Por outro lado ao aumentar o PVPespecial corre-se o risco de sobrar produto por falta de 
vendas. 

Situação 2.  Aumentar a taxa de escoamento 
a. antecipar a data de depreciação 
b. baixar o PVPespecial 

Se se antecipar a data de depreciação a empresa tem perda de valor por perda de margem, 
para além do risco de canibalização. Ao baixar o PVPespecial aumenta-se a quebra por perda de 
MFO depreciados. 

Resumindo, é possível depreciar mais cedo para escoar produto e/ou aumentar as vendas, com 
a contrapartida de perder margem, ou depreciar mais tarde para tentar vender o produto a 
PVPnormal e/ou vender o produto com PVPespecial superior para tentar aumentar o valor da MFO 
depreciados. O desafio é saber qual a melhor altura para vender um determinado produto e 
com que desconto. 
Paralelamente ao problema apresentado, existe ainda a dificuldade da percepção do 
significado das etiquetas cor-de-rosa, por parte do cliente. As etiquetas têm demasiada 
informação para o cliente, como por exemplo a data de retirada de placa de vendas. O cliente, 
ao deparar-se com uma etiqueta cor-de-rosa, tem que ter em atenção a data inscrita no produto 
e não na etiqueta. Este facto pode causar aumento de quebra por má interpretação da 
informação. Existe também aqui, uma oportunidade de melhoria. 
Em suma, surgem, neste âmbito, dois desafios. Por um lado, a questão das etiquetas cor-de-
rosa: o desafio prende-se com uma nova abordagem à etiqueta em si. Por outro lado, um 
desafio mais de planeamento. Neste sentido, será necessário criar um modelo matemático que 
permita relacionar e otimizar os parâmetros “data de depreciação” e “data de retirada de placa 
de vendas” juntamente com os descontos a fim de perceber qual a variação nas vendas e 
impacto no comportamento de vendas destes produtos. 
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5 Soluções propostas 

Tendo sido identificadas algumas oportunidades de redução do desperdício, o passo lógico 
seguinte reside no desenvolvimento de soluções que permita tornar estas iniciativas num 
modelo escalável.  

Neste capítulo, o objetivo é apresentar as novas abordagens sugeridas para o processo de 
valorização da quebra na empresa, não sendo o foco a prevenção ou redução mas sim a 
valorização da mesma. As propostas incluem alterações, melhorias e criação de novos 
processos, bem como novos modelos para suporte à tomada de decisão. Este capítulo visa 
também apresentar o impacto esperado das novas metodologias propostas no âmbito do 
projeto.   

5.1 Doações de sobras alimentares 

No sentido de dar resposta ao problema apresentado em 5.1, foram estudadas múltiplas 
soluções. Sabendo que existe potencial de crescimento das doações, foram avaliados os 
processos e analisadas as doações por loja. Foram também produzidos e divulgados novos 
instrumentos de gestão. 

Numa primeira fase foi feito o desenho de todo o processo. Foram feitas visitas às lojas a fim 
de perceber com detalhe o fluxo das operações. O processo pode ser entendido em 5 fases – 
(1) pedido de apoio pela instituição, (2) análise do pedido, (3) criação da instituição na base 
de dados, (4) transação entre loja e instituição, (5) avaliação da instituição – podendo ser 
consultado em detalhe no Anexo A. 
Como referido, as instituições são apenas avaliadas pelo parecer da loja com base em aspetos 
quantitativos sem considerar o impacto que esta possa causar na comunidade local. A decisão 
de continuar a fazer doações a determinada instituição é atribuída à loja, com posterior 
validação da equipa de Responsabilidade Social da direção de Marketing. Para endereçar as 
debilidades encontradas atualmente, foi redesenhado o processo com o acrescento de novos 
parâmetros de avaliação.  
Pedir a todas as instituições para dar resposta a um questionário e pedir um parecer qualitativo 
aos parceiros (Banco Alimentar Contra a Fome e CNIS – Confederação das Instituições de 
Solidariedade) foram os novos indicadores encontrados para uma perspetiva mais global, real 
e concreta. Estes parâmetros permitem ao Continente saber, com maior detalhe, qual o 
impacto das doações que estão a fazer e ao mesmo tempo, ser mais eficiente na avaliação das 
instituições apoiadas. 
Foram portanto, acrescentados estes novos parâmetros sendo agora, a tomada de decisão mais 
robusta. Para esta tomada de decisão consideram-se agora, tanto aspetos quantitativos como 
qualitativos.  

A reavaliação e seleção das instituições foi de tal forma impactante que com esta alteração 
processual, retiraram-se 175 instituições e acrescentaram-se 118 novas instituições que 
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estavam em lista de espera. O impacto causado em cada comunidade é avaliado pelo 
Continente como muito positivo. 
Outro aspeto de melhoria está diretamente relacionado com a qualidade e uniformização da 
informação. Foi criado, de raiz, um relatório que permite a comparação direta entre lojas 
gerando uma competitividade interna saudável e partilha de boas práticas. 

Este relatório baseia-se fundamentalmente no indicador “percentagem doada na quebra 
conhecida”, também ele criado. A qualidade deste indicador verifica-se pela sua diversa 
aplicabilidade. Pode ser aplicado numa análise comparativa entre lojas, dentro da mesma 
insígnia – continente, modelo e bom dia – bem como numa análise à unidade de negócio. O 
Anexo B mostra algumas imagens do trabalho realizado. 
Para além da particularidade do novo relatório conseguiu-se reduzir as ineficiências 
existentes, quer em termos de tempo, qualidade de informação e respetiva formatação. As 
direções de operações deixaram de enviar a informação à equipa de responsabilidade social, 
podendo esta extrair a informação diretamente da base de dados no tempo desejado. Esta 
versatilidade permite fazer agora, relatórios mensais ou até semanais, se necessário, em 
contraponto com o passado em que o relatório era produzido trimestralmente, com atraso de 
três meses. É neste momento possível saber qual o valor doado e em que quantidades em 
qualquer altura. 
Adicionalmente a estas melhorias, notou-se que uma das formas de crescimento das doações é 
através do alargamento do processo a novos produtos. Nesse sentido estudaram-se as formas 
mais adequadas, garantindo sempre todas as questões básicas de segurança alimentar de 
alargar a gama. As primeiras experiências concretizadas foram nos Continente Gaiashopping 
e Matosinhos com a doação de carne fresca, produto até à data não passível de doação. 

Estes novos avanços estão a ser divulgados e o tema apresentado em reuniões de operações, a 
nível nacional para uniformização e coerência interna. 

5.2 Reaproveitamento e incorporação de produtos em quebra 

A exploração desta oportunidade obrigou a um aumento no grau de exigência e de 
compromisso de cada área interveniente no processo de reaproveitamento: gestão do projeto, 
comercial, prevenção de quebra, marketing, operações, transportes e entidade externa. Com o 
envolvimento de todos foi possível a criação de um processo rápido, orientado ao 
reaproveitamento da quebra bruta. O Anexo C mostra o processo criado para o 
reaproveitamento e incorporação de produtos em quebra. 
O processo está balizado com a restrição imposta pelos transportes, em que a direção 
comercial identifica as lojas para levantamento dos produtos até um raio de 80 quilómetros do 
local da entidade externa. Depois de identificadas as lojas, há uma comunicação à direção de 
prevenção de quebra para esta fazer um levantamento dos produtos existentes em quebra. A 
listagem de produtos e quantidades disponíveis é de seguida enviada à entidade externa a fim 
de definir a ementa e quantidades necessárias. Esta comunicação define também o prazo 
limite de entrega por produto e alinha as indicações com a direção de operações. Esta elabora 
uma estrutura de custos e aloca os diferentes produtos às diferentes ementas. Elabora uma 
previsão de entrega que comunica aos transportes. Por sua vez, os transportes verificam a 
disponibilidade dos camiões, definem a rota mais eficiente e procedem ao levantamento do 
produto e consequente entrega. Esta recolha é feita nos tempos de paragem dos camiões (24h 
às 08h) a fim de aproveitar as ineficiências operacionais. A entidade externa recepciona, 
armazena, confeciona e identifica o desperdício reaproveitado. Finalmente a equipa de 
marketing tem a seu cargo a comunicação dos resultados obtidos e métricas atingidas. 
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Depois de desenhado todo o processo, passou-se à execução do piloto em parceria com uma 
entidade externa. Os pressupostos assumidos foram: não antecipar entregas e não retirar 
produto antecipadamente. Assim, a origem do produto era apenas uma: quebra bruta. A partir 
da quebra com menor potencial de reaproveitamento e valor económico, há que verificar o 
que é possível incorporar na refeição. Naturalmente, que estes produtos são mais difíceis de 
trabalhar devido ao seu estado físico.  
Rapidamente se concluiu que apenas a partir da quebra bruta não seria possível a realização 
desta iniciativa, devido à sua pouca expressão. Teve que se alargar o leque de produtos a 
integrar na refeição para poder ter massa crítica. Os depreciados foram a opção. É de notar 
que este piloto foi para um número reduzido de pessoas, apenas 40.  
O teste piloto não se podia ficar apenas pela execução, era fundamental contabilizar os 
benefícios e custos inerentes a todo o processo: qual o impacto do reaproveitamento na 
quebra, qual a recuperação do custo e qual a estimativa de poupança. O objetivo foi portanto, 
desenvolver um exercício real com dados reais, centrado nos indicadores de redução e 
contabilização da quebra (desperdício e resíduo), tendo consciência que estes resultados não 
são totalmente extrapoláveis. 
Na parceria estabelecida todos os custos foram assumidos pela Sonae, enquanto que a 
confeção e o espaço foram cedidos pela entidade externa. Os produtos depreciados foram 
contabilizados a preço de custo e a quebra bruta foi contabilizada como tal, ou seja, perda 
total do valor.  
Na Tabela 4 é possível verificar os diferentes impactos para os diversos cenários criados. 

 
Tabela 4 - Cenários de reaproveitamento 

 
 

Antes de analisar cada cenário é importante fazer um enquadramento de cada uma das 
respetivas rúbricas, sendo: 

 

!"#$%& !í!"#$%& = !"#$%& !"#$%& − !"# (5.1) 

!"#$%& = !"#ç! !" !"#$% !"# !"#$%&#' !" !"#$%& !"#$% !"#ℎ!"#$% (5.2) 

!"#ℎ! !"#$%! = !"#$%& !í!"#$%& − !"#ç! !" !"#$% !"# !"#$%& (5.3) 

!"#$%&'() = !"#$%& + !!"ℎ! (!"#$%!) (5.4) 
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Analisando agora em detalhe cada um dos diferentes cenários: 

§ Cenário 1: não existe qualquer tipo de quebra (parcial ou bruta). O resultado é, 
portanto, a margem resultante da venda do cabaz para a refeição; 

§ Cenário 2: tudo é considerado como quebra (bruta). Neste caso o resultado é negativo, 
ou seja, uma perda; 

§ Cenário 3 (melhor caso): considera-se a venda de 100% dos produtos depreciados e 
“normais” e a doação de todos os produtos em quebra bruta; 

§ Cenário 4: considera-se a venda de 50% dos produtos depreciados e “normais” e a 
doação dos restantes produtos (quebra bruta mais os restantes 50% dos depreciados 
não vendidos); 

§ Cenário 5 (real): transferência de todos os produtos depreciados e “normais”, a preço 
de custo, e doação de quebra bruta. 

 

Note-se que em nenhum dos cenários estão a ser contabilizados os benefícios fiscais ou 
recuperação de IVA conseguidos através da doação. 

Pretende-se agora fazer uma comparação do cenário real face a uma estimativa de um cenário 
hipotético. Assume-se o pressuposto do cenário 4, ou seja, 50% dos produtos depreciados e 
“normais” – não depreciados nem em quebra bruta – iriam ser adquiridos por clientes 
comuns. 

Fazendo uma comparação entre os dois cenários 4 e 5, pode-se concluir que o cenário real 
tem um aumento de 50% no resultado e, simultaneamente, uma diminuição na quebra de 
47%, face ao cenário hipotético 4. É também de notar que o ganho no cenário real é nulo, pois 
resulta da parceria estabelecida. Num caso em que se pretenda fazer a venda deste tipo de 
artigos, para este propósito, irá acrescer à rentabilidade um determinado valor. 
Outra análise possível, é a medição do impacto causado nas duas entidades. Com o 
movimento da transferência destes artigos a Sonae recuperou 50% do seu valor. Assumindo 
que a entidade externa teria comprado todo o produto depreciado, se a Sonae tivesse cobrado 
a preço de custo todos os produtos que foram utilizados na confecção da refeição, a entidade 
externa teria, ainda assim, poupado cerca de 25% do seu valor. 

Estes valores podem variar significativamente em função quer dos critérios utilizados, quer da 
composição do cabaz. O critério utilizado neste caso foi o escoamento de 50% dos produtos 
depreciados, mas é viável considerar uma taxa de escoamento diferente. A somar a este 
critério, existe ainda a diferença de margem libertada por cada produto. Isto é, a margem 
libertada pela composição do cabaz utilizado será certamente diferente, da margem libertada 
pela composição de outro cabaz. Contudo verifica-se um ganho parte a parte. 

Com esta iniciativa aproveitou-se para escoar produto e conseguiu-se ter uma perceção da 
rentabilidade potencial. Estima-se a reintrodução, no seu ciclo de vida, 90% dos produtos, dos 
quais mais de 50% estariam a somar para os números do desperdício alimentar. É importante 
referir ainda que este desafio teve consequências a nível do impacto ambiental, que não foram 
aferidas, devido ao lixo que não foi gerado e das consequentes emissões de gases que não 
foram emitidas para a atmosfera.   

Com o sucesso desta iniciativa, foi lançado o desafio, pela comissão executiva, de aumentar a 
complexidade e exigência. O desafio lançado foi a realização de uma refeição na convenção 
de quadros da Sonae MC (800 pessoas). Para isso é necessário ir bastante mais a montante na 
cadeia de abastecimento e tentar aproveitar a quebra potencialmente gerada, conceito 
referenciado no início do Capítulo 4. Neste sentido, foi feito um teste piloto para 1000 
pessoas. 
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O desenvolvimento de pilotos com um crescente grau de complexidade no processo e o 
aumento do nível de exigência são essenciais para esta aprendizagem. A equipa de gestão 
aponta para a concretização de jantares periódicos abertos ao público, com a consciência de 
ser pioneira desta iniciativa em Portugal. Paralelamente foram feitos os primeiros contactos 
na indústria alimentar com a Frulact, Eurest e Gertal para alavancar esta iniciativa. A Eurest 
demonstrou o seu interesse e curiosidade em colaborar porque, até à data, nunca tinha sido 
desafiada por nenhuma outra entidade. 

A valorização da cadeia de abastecimento interna, para desenvolvimento de testes com maior 
eficiência e compromisso (interno) antes de lançar ao mercado a iniciativa e a transmissão de 
confiança foram atitudes tomadas pela equipa de gestão. A empresa deu o exemplo, 
respeitando a norma(lidade), através da eficiência das rotas e transportes e demonstrando que 
é possível inovar apesar da diversidade, quantidade e incerteza do produto. 

5.3 Controlo de validades 

Face aos desafios apresentados pelo controlo de validades surgem duas propostas. O presente 
subcapítulo apresenta, em detalhe, o estudo realizado para cada uma delas. Para um melhor 
entendimento de todo o subcapítulo é importante fazer referência à estrutura e organização 
dos produtos. Esta estrutura, é conhecida dentro da companhia como “estrutura 
mercadológica” e está organizada da seguinte forma: direção comercial, unidade de negócio, 
categoria, subcategoria, unidade base e produto. Apresenta-se um exemplo concreto: direção 
comercial “alimentar”, unidade de negócio “laticínios”, categoria “iogurtes e sobremesas”, 
subcategoria “iogurtes tradicionais”, unidade base “tradicionais aromas”, produto “iogurte 
aroma Danone morango 120g”. 
Etiquetas cor-de-rosa 
Relativamente ao desafio das etiquetas cor-de-rosa a principal dificuldade prende-se com a 
comunicação e apresentação da informação conforme referido anteriormente. Desta forma, a 
resposta dada tem um carácter de inovação, inspirada no conceito de diferenciação de datas 
“consumir até” e “consumir preferencialmente antes de”, apresentadas pela Comissão 
Europeia. Os objetivos são dois: (1) sensibilizar o cliente para estes dois tipos de data, 
fazendo uma distinção clara entre elas e, ao mesmo tempo, (2) alterar o tipo de informação 
fornecida ao cliente na própria etiqueta. 
 

 
Figura 5 - Etiqueta cor-de-rosa (real) 
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A Figura 5 representa uma etiqueta real, que se pode encontrar em qualquer superfície 
comercial da empresa. A informação presente na etiqueta é: 

1. Data de emissão da etiqueta – representa a data em que o artigo foi depreciado. Esta é 
uma data para controlo interno (cor amarela); 

2. Data de retirada de placa de vendas – representa a data em que o artigo deve ser 
retirado da placa de vendas para assegurar que a empresa não corre qualquer tipo de 
risco (cor de laranja); 

3. PVPnormal – preço praticado na venda ao público antes da depreciação (cor azul); 
4. PVPespecial – preço praticado na venda ao público depois da depreciação. Preço mais 

baixo devido ao desconto praticado (cor vermelha); 
5. Aproximação fim prazo validade – informação obrigatória, em termos legais, que 

alerta para a aproximação do fim de prazo de validade (cor verde); 
De toda a informação presente, aquela que pode interessar ao consumidor final não consta na 
etiqueta. A data de validade sugerida pelo fornecedor que está inscrita na embalagem não é 
visível à primeira vista. Este aspeto pode condicionar a compra do cliente. A data de retirada é 
sempre inferior ou igual à data de validade, o que significa que se o consumidor não estiver 
com particular atenção e se não estiver informado convenientemente sobre o significado das 
datas apresentadas pode não vir a adquirir o produto. Facto este, que pode ser gerador de 
quebra. 

Em articulação com a direção de prevenção de quebra, direção de marketing e direção de 
operações desenharam-se três propostas, sendo a proposta apresentada aquela que foi validada 
e aprovada. 
 

 
Figura 6 - Etiqueta cor-de-rosa (proposta validada) 

 

O protótipo apresentado na Figura 6, respeita todos os requisitos, necessidades exigidas e 
ainda algumas vantagens: 

1. Retirou-se a data de emissão da etiqueta pela insignificância e confusão que poderia 
gerar no consumidor; 

2. O modelo de apresentação da data de retirada de placa de vendas foi alterado, sendo 
disfarçado como código interno (cor de laranja). Optou-se por manter esta data devido 
à sua importância para as operações. Os responsáveis de aprovisionamento de stock 
em loja precisam de saber quando retirar o produto da placa de vendas e esta 
informação facilita o processo; 

3. Não houve qualquer alteração relativamente à apresentação dos preços praticados 
PVPnormal e PVPespecial (cor azul e vermelha respetivamente); 
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4. Não houve qualquer alteração à indicação da informação de aproximação de fim de 
validade, por ser uma restrição legal (cor verde); 

5. Introduziu-se a data de validade inscrita na embalagem, vinda do fornecedor (cor 
amarela) 

6. Fez-se a distinção entre as datas “consumir de preferência antes de” e “consumir até”; 

Estas alterações acarretam uma possível ameaça. A diminuição do tamanho do código de 
barras pode dificultar a leitura óptica do produto junto das caixas registadoras. Apesar desta 
possível dificuldade tomou-se a decisão de avançar e testar a proposta. Foi encomendado um 
estudo de perceção do cliente face a estas novas implementações, à Direção de Estudos do 
Mercado. 
Depreciados 
Numa abordagem mais conceptual, é possível otimizar as datas de depreciação e retirada de 
placa de vendas em que é feito um balanço entre os diversos parâmetros a fim de minimizar a 
perda de margem para a empresa. Para isso é necessário perceber quais as variações nas 
vendas devido à existência de depreciados. 

Devido à quantidade de informação a tratar optou-se por analisar apenas uma pequena porção 
dos dados, para posteriormente alavancar o impacto causado e se tornar num modelo 
escalável. O período de análise é o mês de Março de 2016, e os dados apresentados são 
referentes às lojas Continente (não incluindo Continente Modelo e Continente Bom Dia), para 
a unidade de negócio “laticínios”, categoria de “iogurtes e sobremesas”. É de notar que a 
análise feita para esta categoria é replicável e extensível às diferentes unidades de negócio da 
empresa. 
No contexto deste problema, há que perceber se existe potencial de otimização do processo de 
depreciação. Para isso torna-se fundamental comparar comportamentos das diferentes 
unidades base. Sendo este um tema transversal a toda a empresa há que fazer esta comparação 
em diferentes abordagens. Apresentam-se três: (1) comercial, (2) operacional, (3) consumidor. 
Abordagem comercial 
Para perceber a dimensão do problema, foi analisada a forma como se distribuem os valores 
dentro da amostra em análise. Em primeiro plano, pretende-se perceber quais os principais 
motivos de perda de valor e onde estão concentrados. Num segundo plano, perceber se esta 
perda varia muito entre cada unidade base.  

A Figura 7 mostra que a quebra total (90 mil euros) dos iogurtes no mês de Março em lojas 
Continente é conhecida em 85%, ou seja, sabem-se os motivos da sua causa, sendo: 54% 
validade, 25% embalagem e 16% depreciados não vendidos (12 mil euros). 
 

 
Figura 7 - Distribuição percentual da quebra 
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É importante referir que a transparência da informação depende da operacionalização das 
lojas. Quer-se dizer com isto que a percentagem dos depreciados que não foram vendidos 
podem ter como motivo a validade e vice versa, isto é, os produtos que foram registados como 
quebra conhecida com motivo validade podem ter sido depreciados. Tal facto torna confuso o 
processo operacional de depreciação e consequentemente a interpretação dos dados. 
Por conseguinte, a Figura 8, mostra que 70% (53 mil euros) desta quebra conhecida está 
concentrada em 30% das unidades base sendo elas: líquidos cremosos, líquidos tradicionais, 
líquidos magros, queijinhos, tipo grego, outros sobremesas, infantis polpas, líquidos infantis, 
líquidos polpas, tradicionais aromas,  defesas activas, cuid. cardiovascular, snacks, snacks 
adulto e líquidos bifidus. 
Este montante considera-se significativo para o período de análise e para as lojas em causa. 

 

 
Figura 8 - Percentagem de unidade base na quebra conhecida 

 
Constata-se, desta forma, que há potencial a nível comercial para otimizar o processo de 
depreciação. 
Abordagem operacional 
É importante também perceber se a eficácia operacional sob o ponto de vista da depreciação 
pode ser melhorada. O mecanismo operacional da depreciação permite não só escoar produto, 
mas também minimizar a perda de valor. Torna-se evidente que quanto mais vezes ocorrer a 
depreciação, maior possibilidade existe para minimizar perdas e escoar excessos. 

Definiram-se dois indicadores para perceber a posição relativa entre lojas. 
 

!"#$%&#'( 1 = Quebra Conhecida
Vendas Líquidas  

 
(5.1) 

!"#$%&#'( 2 = !"#!"#$"%&'!()
!"#!"#$"%&'!() + Quebra Conhecida (5.2) 
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O indicador definido em (5.1) mostra qual a percentagem que a quebra conhecida representa 
nas vendas líquidas. Este indicador permite perceber se a quebra conhecida de uma 
determinada loja é muito ou pouco significativa comparada com o volume de vendas.  

Por outro lado, o indicador definido em (5.2), mostra qual a percentagem que a MFO 
depreciados representa no potencial de quebra. Este indicador permite perceber se uma loja 
está a conseguir escoar muito ou pouco produto através do mecanismo de depreciação.   
A Figura 9 resume a posição entre lojas relativamente à eficácia de operacionalização dos 
depreciados. 
 

 
Figura 9 - Potencial operacional comparativo 

 

Fazendo uma análise por quadrantes, constata-se que: 
1. Quebra conhecida alta e escoamento de depreciados alto – este cenário é 

representativo de lojas que façam muita depreciação mas que têm um grande volume 
de produtos em quebra; 

2. Quebra conhecida alta e escoamento de depreciados baixo – este cenário é 
representativo de lojas que tenham uma taxa de inssucesso de depreciação alta e/ou 
façam pouca depreciação de produtos; 

3. Quebra conhecida baixa e escoamento de depreciados alto – este cenário é 
representativo de lojas que conseguem escoar aquilo que depreciam e têm baixa 
quebra de produtos; 

4. Quebra conhecida baixa e escoamento de depreciados baixo – este cenário é 
representativo de lojas que têm pouca quebra mas que poderiam fazer maior 
depreciação de produto. 

Retira-se da Figura 9 que as lojas que se encontram no canto superior esquerdo, são aquelas 
que têm maior potencial de melhoria operacional. Esta análise permite traçar linhas de ação 
que visem a passagem das melhores práticas seguidas pelas lojas bem posicionadas. 
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Abordagem ao consumidor 
Esta abordagem tem como objetivo a perceção do comportamento do cliente final face à 
percentagem de desconto e à aproximação do fim de prazo de validade. O processo de estudo 
passou por várias fases. 
A primeira etapa passou por verificar as vendas diárias por loja, por artigo. Verificada a 
quantidade vendida em cada dia por loja, por artigo foi feito o somatório mensal. 
 

Venda Total = !!
!"

!!!
 (5.3) 

onde, 
!! representa a quantidade vendida de artigos a PVPnormal no dia ! 

Posteriormente foi feito o mesmo cálculo para os artigos depreciados (5.4). Relativamente a 
estes dados sabe-se a data em que o artigo foi depreciado ou data de depreciação (DD), a data 
de venda (DV) e o desconto associado à etiqueta vendida. Assim é possível calcular as vendas 
depreciadas para cada artigo com um determinado tempo remanescente de vida (RSL) 
 

Venda total depreciados =  !!
!"

!!!
 (5.4) 

onde, 
!! representa a quantidade vendida de artigos depreciados a PVPespecial no dia !. 

Para cada dia, para cada loja, para cada artigo, para cada RSL, com desconto associado 
calculou-se o número de etiquetas cor-de-rosa vendidas (artigo depreciado). 

A segunda etapa foi fazer uma análise entre vendas totais e vendas depreciadas. Para perceber 
qual o impacto que a depreciação tem nas vendas, foi necessário saber qual o número de 
artigos vendidos em condições normais (baseline) por dia, entenda-se, sem depreciação. Esta 
base é calculada para cada loja, artigo, RSL e desconto através da equação (5.5). 

 

!"#$%&'$ =  !!!"
!!! −  !!!"

!!!
31  (5.5) 

 
Depois de perceber o baseline diário foi necessário perceber qual a variação de vendas 
decorrentes dos artigos depreciados. Foi então estudado o comportamento desta variação 
diária (delta) face à base (artigos vendidos em condições normais). 

 

Δ =  !! − !"#$%&'$!"#$%&'$  (5.6) 

 

A terceira etapa corresponde à agregação dos dados por loja, depois por artigo e finalmente à 
unidade base. 

Para a agregação por loja usou-se uma média simples, e por artigo e por unidade base foi 
usado com fator de ponderação as vendas totais da loja e dos artigos respetivamente. 
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Depois dos dados agregados à unidade base foi feita uma análise com maior detalhe a uma 
unidade base em concreto, “iogurtes tradicionais naturais”. Admite-se, devido à dimensão da 
amostra, que o desconto associado à depreciação é 50%. Com a variável de desconto fixa, 
analisa-se o comportamento do cliente face à variação do RSL. 
 

 
Figura 10 - Variação nas vendas devido ao mecanismo de depreciação 

 
Contraintuitivamente, os resultados obtidos mostram que os consumidores compram maior 
quantidade de produto depreciado no último dia de validade. Esta conclusão pode dever-se a 
dois motivos: (1) as lojas não cumprem a norma do procedimento de depreciação e por isso a 
depreciação é feita maioritariamente próxima do último dia de validade e não a 4 dias 
conforme está pré-estabelecido e/ou (2) os clientes atentam maioritariamente ao preço e 
fazem a compra apenas baseados nessa variável. Como os produtos estão estratégicamente 
posicionados na prateleira cumprindo o critério FEFO, descrito no Sub-capítulo 4.3, acabam 
por comprar aqueles que estão na linha da frente. 
Este estudo pode ser replicado para as diferentes unidades de negócio da empresa. Para o 
aprofundamento do tema é preciso uma maior investigação, com possíveis inquéritos aos 
consumidores, maior detalhe e qualidade dos dados.  
Contudo, apresenta-se um modelo matemático que permite perceber a rentabilidade dos 
produtos face ao desconto praticado e à aproximação do fim da validade. Este modelo, à 
semelhança do estudo feito até aqui, pode ser replicado pelas diversas áreas de negócio. 

Considerem-se os seguintes parâmetros de um determinado produto: 
§ INV – inventário médio; 
§ baseline – procura média sem promoções, dado obtido através das vendas; 
§ DD – Número de dias, antes do produto expirar em que é colocado o desconto; 
§ ΔRSL – percentagem incremental nas vendas para um dado RSL; 
§ PVPnormal – preço sem desconto líquido de impostos; 
§ PC – preço de custo; 
§ PVPespecial – preço com desconto líquido de impostos; 
§ SL – tempo de prateleira médio do produto. 

Vejamos os dois cenários possíveis. 
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Cenário 1:  
!"#
! < !" − !! (5.7) 

 

A presente expressão pode ser entendida da seguinte forma: se o tempo para escoar todo o 
stock (dias de cobertura) for menor que o tempo que os produtos têm até acabar a validade 
significa que vai ser possível escoar todo o stock sem recorrer ao processo de depreciação. 
Neste caso não existe qualquer tipo de quebra, seja ela bruta ou parcial. Não sendo necessário 
fazer depreciação do produto, é atingida a máxima rentabilidade devido à venda do produto 
ser feita a preço normal, isto é, sem desconto. Desta forma a rentabilidade média em função 
do inventário médio é calculado pelo somatório das seguintes parcelas (! + ! − !): 
 

! = !"#!"#$%& !"#$%&' ∗ !"!!"#$%& − !"  
! = 0 
! = 0 

(5.8) 

onde, 
! representa a rentabilidade gerada pela venda a preço normal 

! representa a quebra parcial gerada ou rentabilidade gerada pela venda a preço especial, com 
desconto 

! representa a quebra bruta gerada 

Por outro lado, no cenário 2: 
!"#
! > !" − !! (5.9) 

 
está subjacente que será necessário recorrer à depreciação para escoar o stock em excesso e 
que está em aproximação do fim de validade.  
Desta forma, a rentabilidade gerada pela venda a preço normal é dada por: 

 

! = !"#
! − !" − !! ∗ ! ∗ !"!!"#$%& − !"  (5.10) 

 

A expressão representa os produtos que foram vendidos em condições normais. Os restantes 
iogurtes têm que sofrer depreciação, ou seja, um abaixamento no preço para poder escoar todo 
o stock e minimizar a perda de margem. 
Neste cenário é necessário distinguir dois casos. 

Caso 2.1. 
 

!"# − !"#$%& !"#$%&'
! ∗ !!"#!!

!"#!!
> !! (5.11) 
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O numerador da equação (5.11) representa o stock em excesso depois da venda dos produtos 
sem desconto. O denominador mostra quantos produtos é possível escoar nesse período de 
tempo, em termos de vendas promocionais. Se este quociente for superior ao número de dias 
remanescente até à data da retirada da placa de vendas significa que vai sobrar produto e este 
vai gerar quebra bruta, ou seja, perda de margem total. Os que foram vendidos através da 
depreciação geraram apenas perda de margem parcial. 
 

! = ! ∗ !!"#
!!

!"#!!
∗ %!"! − !"  

! = !"# − !"#$!" !"#$%&' − !"#$%& !"#$#%&#'(&) ∗ !" 

(5.12) 

 
No caso em que o quociente é inferior ao número de dias remanescente até à data de retirada 
de placa de vendas, significa que não houve produto por vender, ou seja, foi escoado todo o 
restante stock devido à depreciação, vejamos as equações 5.13 e 5.14. 

Caso 2.2. 
!"# − !"#$%& !"#$%!"

! ∗ !!"#!!
!"#!!

< !! 

 
(5.13) 

Ocorreu venda parcial de stock a preço normal e o remanescente a preço especial, com 
desconto. Não existe, portanto, quebra bruta.  
 

! = ! ∗ !!"#
!!

!"#!!
∗ %!"! − !"  

! = 0 

(5.14) 

 

 

 
A Tabela 5,apresenta os possíveis resultados a tirar do modelo matemático sendo um apoio 
explicativo do mesmo. Tendo em consideração as vendas normais (x), vendas depreciadas (y) 
e quebra bruta (z), apresentam-se os 8 cenários possíveis. 

§ x = 0, y = 0, z = 0: não realista; 
§ x = 0, y = 0, z ≠ 0: quebra bruta de todo o stock; 
§ x = 0, y ≠ 0, z = 0: venda de todo o stock a preço especial, com desconto; 
§ ! = 0, ! ≠ 0, ! ≠ 0: venda parcial do stock a preço especial e o remanescente é 

quebra bruta; 
§ x ≠ 0, y = 0, z = 0: venda de todo o stock a preço normal; 
§ ! ≠ 0, ! = 0, ! ≠ 0: venda parcial de stock a preço normal e o remanescente é 

quebra bruta; 
§ ! ≠ 0, ! ≠ 0, ! = 0: venda parcial de stock a preço normal e o remanescente a preço 

especial, com desconto, não sendo gerada quebra bruta; 
§ x ≠ 0, y ≠ 0, z ≠ 0: venda parcial de stock a preço normal e a preço especial, sendo 

o remanescente considerado quebra bruta. 
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Tabela 5 - Possíveis cenários de depreciação 

 
Este modelo matemático permite aferir a performance do mecanismo da depreciação por si só, 
contudo esta performance é condicionada por fatores diversos e relevantes como por exemplo 
a multiplicidade de ações promocionais que ocorrem. 

Por exemplo, poder-se-á ter para uma mesma tipologia de artigos, ações promocionais que 
canibalizam o efeito da depreciação. Tendo em conta que o limite de depreciação é até 50%, 
poder-se-á ter em artigos similares descontos promocionais superiores a este valor percentual. 
Para além do desconto direto no artigo existe ainda a possibilidade de desconto na loja como 
um todo. Artigos esses com validades superiores ao artigo que se encontra depreciado. 
O desenvolvimento destas expressões pode ser entendido agora num modelo de otimização 
que visa otimizar o parâmetro DD (data de depreciação). Dado o espaço de soluções reduzido, 
é possível também resolver este problema por enumeração explícita. 



Abordagens alternativas à gestão de quebras no retalho alimentar 

 39 

6 Conclusões 

O desperdício alimentar é um problema real e com números de grande dimensão. É possível 
atuar nos diferentes elos da cadeia de abastecimento e os retalhistas são os que estão em 
melhor posição para o fazer, devido ao contacto direto que têm quer a montante, junto dos 
fornecedores, quer a jusante, próximo do consumidor final. 
A resolução deste problema exige mudança de consciências, sensibilidades, restrições 
politicas e legais e, evidentemente, a melhoria e aperfeiçoamento de processos inerentes a 
toda a cadeia de abastecimento. 

A abordagem do problema ganha, neste contexto, crescente relevância por vários motivos: 
1. Porque o tema está na agenda das grandes organizações que querem convergir com as 

necessidades da sociedade, e há uma clara oportunidade para a melhoria da 
sustentabilidade; 

2. Porque o desperdício é um ativo de grande potencial – o reaproveitamento de 
desperdício é uma porta aberta para o novo conceito de economia circular e existem 
oportunidades de alto impacto; 

3. Porque é um ativo caro para a empresa (Sonae MC) – o montante de quebra total 
atinge os 80 milhões de euros em 2015 e as ineficiências verificam-se ao longo de 
toda a cadeia; 

4. Porque não existe foco nem recursos dedicados no dia-a-dia – dispersão de recursos 
internos;  

5. Porque existe a possibilidade da empresa se tornar pioneira no triplo impacto – lucro 
económico, social e ambiental; 

6. Porque é importante cuidar do mundo de amanhã – as emissões de gases para a 
atmosfera são preocupantes e o desperdício alimentar contribui significativamente 
para isso; 

7. Porque está inerente aos valores e missão da empresa – ambição, inovação, 
cooperação e independência, responsabilidade social, ética, confiança e transparência; 

8. Porque é possível – foram vários os casos de estudo apresentados no Capítulo 4; 
9. Porque vai ser obrigatório o combate ao desperdício – 2016 foi considerado pela 

Assembleia da República como ano de combate ao desperdício alimentar e as leis 
internacionais começam a ser mudadas, como é o caso de França e Itália; 

10. Porque é premente – “no futuro as empresas só sobreviverão se ajudarem a revolver os 
grandes problemas sociais”(Forbes 2014).  

Atualmente a empresa tem 60 iniciativas para combater esta problemática. Contudo existem 
desafios acrescidos que é necessário ter em consideração. 

Por um lado o tempo é reduzido. Os frescos representam 80% da quebra existente e por este 
motivo há poucos dias para escoar produto que perdeu valor comercial. Por outro lado a 
dispersão geográfica. Apesar do valor de quebra ser muito elevado, está dispersa por centenas 
de locais diferentes, onde os montantes são relativamente reduzidos. 
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Contudo, as oportunidades são palpáveis. É possível diminuir o montante de quebra reduzindo 
o desperdício, reutilizando-o ou reciclando-o, ao longo de toda a cadeia. É também possível 
atuar sobre a comunicação. Esta é fundamental para atingir os locais onde há maior 
desperdício – junto do consumidor final. A transformação de mentalidades e comportamentos 
é essencial. 

Os três desafios que foram abordados na presente dissertação são uma resposta a esta 
problemática. É necessário quebrar paradigmas não ultrapassando barreiras de segurança 
alimentar e garantindo sempre a satisfação do cliente.  
Em relação ao primeiro desafio foi possível alargar a gama de produtos em doação e 
simplificar o processo de gestão da informação. 
Em relação ao segundo desafio foi realizado um teste piloto na confecção de uma refeição, 
que permitiu concluir que é possível reintroduzir produtos em fim de validade num novo ciclo 
de vida, diminuindo desta forma o desperdício e as emissões de gases para a atmosfera. 

Por último, mas não menos importante, a análise feita ao processo de depreciação permitiu 
identificar um potencial de melhoria quer a nível comercial, quer a nível operacional. Ainda 
neste sentido foi proposta uma nova etiqueta para comunicar os produtos depreciados. 
Em suma, os resultados apresentados do estudo realizado nas três diferentes linhas de ação, 
mostram que existe um potencial de melhoria no combate ao desperdício alimentar e na 
gestão da quebra, e que é possível a minimização da perda de valor  e rentabilidade para a 
empresa. 
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ANEXO A: 
 Fluxo 
processual do 
desafio 
“doações de 
sobras 
alimentares” 
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ANEXO B: Resultados obtidos do relatório de doações 
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ANEXO C: Fluxo processual do desafio “reaproveitamento e 
incorporação de produtos em quebra” 
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ANEXO D: Fluxo processual do desafio “controlo de validades” 

 


