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GESTÃO AMBIENTAL E LOGÍSTICA REVERSA: UM ESTUDO 
EM SUPERMERCADOS DA CIDADE DE FORTALEZA/CE 
 
RESUMO 

Gestão Ambiental e Logística Reversa representam assuntos de recorrente interesse no 

meio acadêmico, haja vista a importância que as pesquisas e estudos decorrentes dessas 

áreas apresentam para os problemas de ordem ambiental. Este artigo teve como 

finalidade verificar como dois supermercados da cidade de Fortaleza-CE, pertencentes a 

grandes redes varejistas, gerenciam o desperdício de produtos rejeitados pelos clientes 

no interior das lojas. Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, caracterizada como 

exploratória e descritiva. Os dados obtidos revelam um intenso desperdício dos itens 

rejeitados e evidenciam a necessidade de um melhor gerenciamento desse tipo de 

situação por parte das organizações pesquisadas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O meio ambiente é um tema obrigatório na discussão sobre o destino do 

planeta. Ininterruptamente vê-se na imprensa, nas ruas, em congressos e entre 

empreendedores, líderes políticos e sociedade civil se falando sobre a preservação do 

meio ambiente (ARAUJO e QUEIROZ, 2008). Essa preocupação, porém, não é recente. 

Antes da década de 80, questões referentes à proteção ambiental eram pouco divulgadas 

custavam muito caro e não tinham retorno garantido, para os que iniciavam investimentos 

no mercado empresarial. Seus opositores alegavam que esta nova concepção diminuiria 

a vantagem competitiva das organizações. Nesse enfoque defensivo tendo como escopo 

diminuir, combater ou evitar investimentos ambientais se negaram os danos refletidos por 

tais ações (CALLENBACH, et.al, 2004). 

A inserção da preocupação com a proteção do ambiente entre os objetivos 

da administração empreendedora amplia substancialmente todo o conceito de gestão. 

Essa preocupação ainda é recente nas micro e pequenas empresas brasileiras, embora 

não tenham faltado entidades empresariais que tenham como meta as práticas 

ambientais verdes. A solução para a minimização dos problemas ambientais exige uma 

atitude drástica dos gestores. O enfoque que os ambientalistas defendem é que as 

empresas deixem de impor problemáticas econômicas e colaborem para pôr em prática 

as soluções. “A cada dia que passa a questão ambiental está se difundindo entre as 

organizações e transformando-se em estratégia de negócios para os executivos das 

empresas” (DONAIRE, 2009). A responsabilidade ambiental é a resposta natural das 

empresas ao novo cliente, “o consumidor verde” é ecologicamente correto (TACHIZAWA 

e ANDRADE, 2008). 

A gestão ambiental é o principal instrumento para se obter um 

desenvolvimento industrial sustentável, cujas vantagens e benefícios as organizações 

poderão obter ao escolher adotar políticas preventivas em   relação à   gestão  ambiental,  

uma  vez   que  cada  dia  mais administrações públicas, comunidades, órgãos 

financiadores e etc., vinculam ações condicionadas à melhoria da ação ambiental (DIAS, 

2007). 

Dentro da gestão ambiental existe um grande e preocupante problema, que 

são os resíduos. “Aparentemente o homem seria o único agente gerador de resíduos, 

causados pelos padrões de consumo da sociedade atual. Essa formulação é bastante 

simplista, mas serve como ponto de partida para uma pequena reflexão” (TENÓRIO e 

ESPINOSA, 2004). 
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Os resíduos são causados pelo uso inadequado da logística reversa dos 

produtos, quando esta ferramenta está interligada com a gestão ambiental sob o foco são 

utilizadas para dar suporte e amenizar os problemas enfrentados com os resíduos, que 

são eles: desperdício de alimentos, embalagens plásticas, papelões, papel dentre outros. 

“A questão da reutilização e da reciclagem passa a criar um fluxo reverso das sobras das 

embalagens e de produtos que seriam descartados” (BRAGA JÚNIOR, 2007). 

No Brasil existem grandes e médias empresas com estratégias ecológicas, 

preocupadas com o altíssimo desperdício que suas empresas geram, podendo-se lembrar de 

que algumas delas estão preocupadas com o uso das sacolas plásticas, plásticos e etc. Mas 

a realidade é que as maiorias das empresas brasileiras ainda estão pouco preocupadas com 

desperdício de resíduos gerados, principalmente durante o processo de compra. 

Gestão Ambiental e Logística Reversa são dois assuntos que interligados 

são pouco debatidos, mas são duas ferramentas estratégicas que, caso sejam adotadas 

pelas empresas, trabalham interdependentes visando facilitar a vida de gestores a 

explorar essa visão alternativa de mercado, propondo o gerenciamento ecológico e 

estimulando assim, as organizações a aderirem a esse novo olhar sob o aspecto da ética 

ecológica e pela preocupação com o bem-estar das futuras gerações. A ameaça à 

sobrevivência humana e à degradação dos recursos naturais tais como água, ar, fauna e 

flora, o aquecimento global e os impactos socioambientais a estes relacionados, fizeram a 

questão ambiental ocupar um lugar de destaque na sociedade e nas gestões 

empresariais. 

O interesse por ações de sustentabilidade não é só uma questão de 

oportunidade de negócio. As vantagens do desenvolvimento sustentável para os órgãos 

ambientais e para as empresas que trabalham com esse conceito, é que elas poderão 

reduzir custos futuros, aumentar a empregabilidade e dar suporte para novos produtos 

ambientalmente corretos, com isso podemos contemplar e sincronizar um ambiente mais 

justo e consciente com o bem-estar da sociedade. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é finalidade verificar como dois 

supermercados da cidade de Fortaleza-CE, pertencentes a grandes redes varejistas, 

gerencia o desperdício de produtos rejeitados pelos clientes no interior das lojas.  

O trabalho foi conduzido no setor supermercadista, devido sua fundamental importância 

na movimentação da economia brasileira. O trabalho adota o estudo de caso como 

abordagem metodológica. Para a coleta dos dados, foram realizadas entrevistas com os 

gestores de lojas e observação in loco. Para cumprir seus objetivos, o trabalho 

primeiramente estabelece o referencial teórico, seguido pelos procedimentos 

metodológicos adotados, resultados empíricos e conclusões. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Evolução da Gestão Ambiental Empresarial 
 

Antigamente a relação empresa-sociedade era fundamentada na mais pura 

visão do lucro e no custo-benefício, sendo que tal postura se consolidou a partir da 

Revolução Industrial e perdurou-se durante alguns anos. Segundo Scharf (2004), as 

últimas décadas viram a consolidação de um novo modelo de relação entre sociedade e o 

setor produtivo que diverge da concepção antiga, a partir da aplicação de leis ambientais 

sobre impactos mais rígidos, educação ambiental inserida no cotidiano escolar, 

intensificação da vigilância de ambientalistas e consumidores. 

Essa transição de modelos que regem a sociedade foi denominada por 

Callenbach et al. (2004, p.88) como uma mudança que “envolve uma passagem do 

pensamento mecanicista para o pensamento sistêmico”, ou seja, para o pensamento 

holístico, direcionado à preocupação ambiental e ao uso sustentável do meio ambiente. 

Vários autores vêm escrevendo sobre a gestão ambiental, de modo que na 

Quadro 1, pode-se relembrar as modificações da atividade e de seu papel desde então. 

No âmbito das organizações empresariais deve haver uma preocupação 

fundamental na garantia da preservação do meio ambiente, e da qualidade de vida dos 

colaboradores, comunidade, clientes, fornecedores, acionistas e da sociedade em geral. 

 

Quadro 1 - Evolução da Gestão Ambiental. 
 

Períodos Descrições 

Meados dos 
anos 70 

Ocorre a introdução progressiva de um novo cargo ou de uma nova função na estrutura 
das organizações: o "responsável pelo meio ambiente" ou o "serviço ambiental". A 
percepção dominante durante muito tempo sobre a integração das dimensões 
ambientais nas organizações foi aquela da tradicional “Economia do Meio Ambiente”, 
ou seja, meio ambiente nas organizações era algo desconhecido e que traria aumento 
de custos de operações dentro das empresas. Nas empresas, o tamanho dos 
departamentos era reduzido e suas atividades focalizavam essencialmente a evolução 
da regulamentação e a produção de diversos documentos, atestando os esforços 
realizados pela empresa (relatórios de ecotoxicologia, declarações e demandas de 
autorização, etc.). 

 
 
 

Durante os 
anos 80 

 
 

A percepção retrógrada relacionada ao meio ambiente começa a se romper pela 
prática dos processos de integração da gestão ambiental e dos estudos sobre os 
aspectos organizacionais e tecnológicos nas organizações. As atividades dos 
departamentos empresariais se orientaram progressivamente para a elaboração de 
programas de prevenção, com a formação de pessoal, a avaliação das diferentes 
unidades ou setores de atividade. Os primeiros sistemas de gestão ambiental foram 
desenvolvidos, depois de graves acidentes ecológicos. Devido à necessidade de uma 
abordagem permanente, coordenada, e a criação de normas e diretrizes que servissem 
de base para a política ambiental surgiu a norma BS 7750, que serviu de base para o 
desenvolvimento da série ISO 14000. Foram criadas por um comitê internacional 
composto por representantes de 95 países responsáveis por 95% da produção 
industrial do mundo, cujo objetivo foi especificar normas para um sistema de gestão 
ambiental que se aplique a qualquer tipo de organização. 
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Final dos 
anos 80 

A atenção do departamento ambiental era voltada às possibilidades de desenvolvimento 

em torno das questões ambientais.  A busca de oportunidades estratégicas e a 

elaboração de políticas ambientais proativas são centrais nas atividades do 

departamento. O responsável e a equipe ambiental se inserem na estrutura decisória e 

influenciam progressivamente às escolhas estratégicas e de desenvolvimento 

tecnológico. Tal desenvolvimento também pode ser compreendido como um movimento 

de ruptura, pois interferiu em diversos níveis na alteração da organização das empresas 

que estão se deparando com um ambiente externo em que cada vez mais as questões 

sociais, políticas e legais inexistentes ou apenas latentes em períodos anteriores, 

adquirem uma nova perspectiva administrativa. 

 
 

Década de 90 
 
 
 

Algumas características se intensificaram destacando fatos como transformações na 

economia internacional e globalização da produção e do consumo; um crescente grau 

de exigência dos consumidores, que, por meio de seu poder de compra, estão 

buscando variedade de produtos, demonstrando a sua preocupação pela qualidade e 

manifestando uma constante exigência para melhorar o binômio preço-desempenho; a 

inserção progressiva da sustentabilidade; a maior interação entre os órgãos públicos e 

privados – com a participação dessas organizações na formulação de objetivos e na 

escolha de instrumentos de política ambiental; o maior envolvimento da sociedade civil 

organizada – como, por exemplo, por meio das Organizações Não Governamentais. No 

final dos anos 90 a questão ambiental foi disseminada entre as organizações e 

transformando-se em estratégia de negócios para os executivos das empresas. 

A partir do 
ano de 2000 

A gestão ambiental se caracterizou como sendo um conjunto de políticas, programas e 

práticas administrativas e operacionais que levam em conta a proteção do meio 

ambiente por meio da eliminação ou minimização dos impactos e danos ambientais 

decorrentes do planejamento, implementação, operação, ampliação, realocação ou 

desativação de empreendimentos ou atividades, incluindo todas as fases do ciclo de 

vida de um produto. 

Fonte: Adaptação dos autores de Corazza (2003); Groenewegen e Vergragt (1991); Donaire (1992, 1995, 
2009); Llerena, (1996); Faucheux et al (1997); Sanches (2000); Selig, Campos e Leripio (2008); Bettiol 
(2009).   
 
2.2 Gestão Ambiental 
 

Segundo Nilsson (1998, p.134) “gestão ambiental envolve planejamento, 

organização, e orienta a empresa a alcançar metas ambientais específicas”.  Para este 

autor, a gestão ambiental nas organizações é uma ferramenta estratégica. 

Quem explica detalhadamente sobre isso é Barbieri (2004, p. 110) quando 

afirma que “os problemas ambientais são tratados como uma das questões estratégicas 

da empresa e, portanto, relacionadas com a busca de uma situação vantajosa no seu 

próprio negócio atual ou futuro”. Nesse prisma, quando as empresas conseguem resolver 

adequadamente os problemas ambientais oriundos de seus processos e produtos, elas 

estão transformando uma ameaça numa oportunidade de sucesso. 

As contribuições da gestão ambiental para diferentes atividades da 

organização são agrupadas em três esferas: produtiva, da inovação e estratégica, 

conforme mostra o Quadro 2. 
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Quadro 2 – As três esferas: produtiva, da inovação e estratégica. 
 

Esferas Descrições 
 
 

Produtiva 
 

A gestão ambiental intervém, por um lado, no controle do respeito às regulamentações 
públicas pelas diferentes divisões operacionais e, por outro, na elaboração e na 
implementação de ações ambientais. Estas ações dizem respeito à manutenção, à 
conformidade ambiental dos fornecedores, dos sítios de produção, etc. 

Inovação 

A gestão ambiental aporta um auxílio técnico duplo, de um lado, acompanhando os 
dispositivos de regulamentação e das avaliações ecotoxicológicas de produtos e 
emissões a serem respeitados; de outro, auxiliando a definir projetos de 
desenvolvimento (de produtos e tecnologias). 

Estratégica 
A gestão ambiental fornece avaliações sobre os potenciais de desenvolvimento e 
sobre as restrições ambientais emergentes (resultantes tanto da regulamentação 
quanto da concorrência). 

Fonte: Adaptação dos autores.de Groenewegen e Vergragt (1991). 
 

Conforme o pensamento desses autores, a empresa com foco na gestão 

ambiental empresarial não pode ultrapassar sua capacidade de carga com intuito de 

aumentar seu poder econômico se de alguma forma for prejudicar o meio ambiente. 

 
2.3 Logística Reversa 
 

A origem da logística é militar, visando colocar os recursos certos no local 

certo, na hora certa, e tinha como escopo vencer guerras. No Brasil, a logística surgiu na 

década de 70. Hoje as empresas já se deram conta do imenso potencial dessa 

ferramenta. Pode-se definir logística como a função sistêmica de otimização do fluxo de 

materiais, informações e recursos de uma organização que integra duas ou mais 

atividades gerenciais e operacionais, planejando, implementando e controlando o fluxo 

eficiente de materiais, informações e recursos, do ponto de origem ao ponto de destino, 

com o princípio de adequá-los às necessidades dos fornecedores e clientes (NHAN, 2002; 

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

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

fonte fornecedora até o consumidor”. 

Estudos referentes à logística reversa começaram a ter importância a partir 

dos anos 80, onde seu conceito ainda se limitava a um movimento que faz com que os 

produtos e informações sigam na direção oposta às atividades logísticas normais, portanto 

um movimento contrário ao fluxo direto de produtos na cadeia de suprimentos. Já na 

década de 90 este tipo de atividade passou a ser mais frequente, especialmente nos 

Estados Unidos e Europa, onde novos estudos foram realizados e novos conceitos 

formulados como a logística do retorno dos produtos, redução de recursos, reciclagem, e 

ações para substituição de materiais, reutilização de materiais, disposição final dos 

resíduos, reaproveitamento, reparação e re-manufatura de materiais, enfatizando a 

preocupação com as questões ambientais. A descrição básica desta ferramenta passou a 

ser mais consistente e baseada na constante busca pela redução de perdas por parte das 

empresas e distribuidores (RODRIGUES et al., 2002; CHAVES et al., 2005; STOCK, 1992). 
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Com a conceituação da logística reversa que se insere na área da logística 

empresarial por possuir uma preocupação com os aspectos logísticos do retorno ao ciclo 

produtivo, tornou-se de significativa importância por preocupar-se com fluxo logístico 

inverso, ou seja, a logística de trás para frente (NHAN, 2003). A utilização da logística 

reversa em empresas fornece um suporte para a melhoria e expansão e pode contribuir 

para o desenvolvimento da economia. As empresas se tornam competitivamente ativas ao 

utilizar técnicas de gestão que maximizem tanto a utilização de seus recursos quanto à 

satisfação dos clientes. No quadro 3, podem-se observar os três tipos de Logística Reversa. 

Considera-se que a logística é uma ferramenta da gestão responsável por 

gerir recursos, equipamentos e informações para a execução das atividades de uma 

empresa. Essa ferramenta bem manipulada dá suporte ao transporte, movimentação de 

materiais, armazenagem, processamento de pedidos e gerenciamento de informações. 

Entretanto, o aprofundamento dessa ferramenta pura não é foco desse trabalho. Verifica-se 

que logística reversa tende somente a ajudar ao gestor que necessita de uma ferramenta 

que auxilie na melhora do desempenho da empresa perante os problemas ambientais. 
 

Quadro 3 - Três tipos de logística reversa. 
 

Tipos Descrições 

Logística Reversa 
de pós-venda 

Trata do fluxo logístico e das informações logísticas correspondentes de bens de 
pós-venda, sem uso ou com pouco uso, que são devolvidos. Nessa categoria 
incluem-se erros nos processamentos dos pedidos, garantia dada pelo fabricante, 
defeitos ou falhas no funcionamento do produto, avarias no transporte, 
mercadorias em consignação, liquidação de estação de vendas, pontas de estoque 
etc. Trata-se de produtos que podem retornar ao ciclo de negócios agregando-lhes 
valor comercial, serem enviados à reciclagem ou para um destino final na 
impossibilidade de reaproveitamento. 

Logística Reversa 
de pós-consumo 

Operacionaliza o fluxo físico e as informações correspondentes de bens de 
consumo descartados pela sociedade, em fim de vida útil ou usados com 
possibilidade de reutilização, e resíduos industriais que retornam ao ciclo de 
negócios ou ao ciclo produtivo pelos canais de distribuição reversos específicos. 
Esses produtos de pós-consumo poderão originar-se de bens duráveis ou 
descartáveis que poderão sofrer: 
1. Reuso – normalmente em mercado de segunda mão até atingir o “fim da vida 
útil”; 
2. Desmanche – após o produto ser desmontado, componentes poderão ser 
aproveitados ou remanufaturados; 
3. Reciclagem – onde os materiais constituintes são reaproveitados e se 
constituirão em matérias-primas secundárias retornando ao ciclo produtivo. 
No caso de não haver nenhuma dessas possibilidades mencionadas, o produto 
deverá ter um “destino final” em aterros sanitários, lixões ou sofrerem incineração. 

Logística Reversa 
de embalagem 

Apesar de enquadrar-se na logística reversa de pós-venda ou pós-consumo, sua 
importância faz com que seja classificada numa categoria separada. Com a 
distribuição a mercados cada vez mais afastados, verifica-se um incremento com 
gastos de embalagem o que repercute no custo final do produto – dependendo do 
tipo de produto e de distribuição têm-se a embalagem primária, secundária, 
terciária, quaternária, e a de quinto nível que é a unidade conteinerizada ou 
embalagens especiais para envio à longa distância. Existe uma tendência mundial 
de se utilizar embalagens retornáveis, reutilizáveis ou de múltiplas viagens, tendo 
em vista que o total de resíduos aumenta a cada ano, causando impacto negativo 
ao meio ambiente. 

Fonte: Adaptação dos autores.de Liva et al (2003). 
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Considera-se que a logística é uma ferramenta da gestão responsável por 

gerir recursos, equipamentos e informações para a execução das atividades de uma 

empresa. Essa ferramenta bem manipulada dá suporte ao transporte, movimentação de 

materiais, armazenagem, processamento de pedidos e gerenciamento de informações. 

Entretanto, o aprofundamento dessa ferramenta pura não é foco desse trabalho. Verifica-se 

que logística reversa tende somente a ajudar ao gestor que necessita de uma ferramenta 

que auxilie na melhora do desempenho da empresa perante os problemas ambientais. 

 

2.4 Utilizando a Logística reversa como uma estratégia de competitividade 

 

Diversos são os fatores citados em literatura sobre os possíveis aspectos da 

crescente utilização da logística reversa em empresas, como: o volume de resíduos 

sólidos que cresce a cada ano, as matérias-primas que se tornam cada vez mais 

escassas, a sensibilização da sociedade quanto à preocupação e preservação do meio 

ambiente contra o desperdício e o aumento de consciência ecológica dos consumidores, 

os quais esperam que as empresas reduzam os impactos negativos de sua atividade ao 

meio ambiente. Esses são alguns dos fatores que impulsionam os empreendimentos a se 

utilizarem da Logística Reversa visando a obter uma imagem institucional 

“ecologicamente correta” (LACERDA, 2002; RODRIGUES et al, 2002). 

Os consumidores estão, cada vez mais, exigindo um nível de serviço mais 

elevado das empresas e estas, como forma de diferenciação e fidelização dos clientes 

estão implantando e investindo na logística reversa. (CHAVES et al, 2005). Devido à 

atenuante preocupação ambiental, a legislação ambiental brasileira está se direcionando 

no sentido de tornar as empresas cada vez mais responsáveis por todo ciclo de vida de 

seus produtos tornando-se responsáveis pelo seu destino após a entrega dos produtos 

aos clientes e do impacto que estes produzem no meio ambiente. 

A pressão exercida pelas alterações no mercado tem exigido das empresas 

um esforço no sentido de aumentar sua competitividade para manter-se nos negócios, e é 

neste sentido que a logística se insere por ser considerada um tipo de atividade que se 

torna uma vantagem competitiva para as empresas devido à sua importância no 

estabelecimento de um vínculo maior com o cliente. A logística reversa se destaca como 

uma destas atividades e deve ser mais bem compreendida. 
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Porém, em pesquisa realizada por Nhan et al. (2003) em relação ao contexto 

da logística reversa no Brasil, 82% dos respondentes, ou seja, a grande maioria dos 

pesquisados considera que a logística reversa é um processo pouco aplicado pelas 

empresas no país. O restante dos entrevistados (18%) respondeu que a logística reversa 

é medianamente aplicada, não havendo resposta dizendo ser um processo bastante 

aplicado ou não aplicado. Considerando que a aplicação desta ferramenta ainda é restrita 

no Brasil, o que se reflete na existência limitada de referências sobre o tema bem como 

ainda um grande desconhecimento do assunto por parte da sociedade. 

Ainda segundo Nhan et al. (2003), das empresas que aplicam a logística 

73% são grandes empresas e o restante dos entrevistados considerou (27%) que sua 

aplicação se dá em médias empresas. Nenhum dos respondentes assinalou que a 

aplicação acontece em pequenas empresas. 

Conforme Sarian (2003) vários aspectos da Logística Reversa relativos às 

empresas podem ainda ser considerados como tendências, existindo um vasto campo a 

ser explorado no Brasil. As empresas interessadas devem buscar um tipo de estratégia 

que se torne a base de vantagem que a diferencie das concorrentes. Uma empresa deve 

criar e sustentar uma vantagem competitiva a partir do conhecimento aprofundado na sua 

estrutura do determinado setor de atuação, para que, através da elaboração e 

implementação de uma estratégia, ela consiga atingir uma posição competitiva favorável 

que a impeça das ameaças de entrantes, do poder de negociação dos fornecedores, do 

poder de negociação dos compradores, da pressão dos produtos substitutos e da 

intensidade da rivalidade entre os concorrentes já existentes (PORTER, 1986; CHAVES 

et al., 2002). 

Para ser visualizada e compreendida, a vantagem competitiva não pode ser 

analisada sob o ponto de vista da empresa como um todo, pois ela se origina nas 

atividades segmentadas como produção, projeto, marketing, logística, dentre outras. 

Então, pode-se afirmar que a logística contribui para o sucesso das organizações não 

somente por propiciar aos clientes a entrega precisa de produtos, mas também por 

promover suporte ao produto após sua venda ou consumo. Tais iniciativas têm trazido 

consideráveis retornos para as empresas, justificando os investimentos realizados e 

estimulando novas iniciativas (LACERDA, 2002). 
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2.5 As Atividades de Varejo no Brasil 
 

O setor varejista vem crescendo fortemente nos últimos anos e esse 

crescimento tem gerado força para a evolução da forma de se comercializar os produtos 

(VARANI e SOUZA, 2002). Talvez esse crescimento se concretizasse pelos seguintes 

fatos: início da estabilidade em 1994 ou a consolidação do real, pela globalização, pelas 

fusões entre empresas ou até mesmo pela maturidade do mercado e dos consumidores, 

já que esses foram alguns dos fatos que marcaram a economia brasileira e tiveram 

reflexos nos processos gerenciais das empresas. As principais mudanças operacionais do 

varejo demonstram que o segmento buscou ganhos de produtividade, oferecendo um 

serviço de melhor qualidade, otimizando a integração e o relacionamento entre 

fabricantes e fornecedores, reduzindo custos e ampliando a rentabilidade (BERNARDINO 

et al., 2006). 

Pode-se dizer que o varejo é um conjunto de organizações interdependentes 

envolvidas no processo de disponibilizar um produto ou serviço para uso ou consumo. 

São atividades envolvidas na venda de bens e serviços para o consumo pessoal do 

consumidor final, e podem ocorrer sem a necessidade da venda acontecer em uma loja, 

ou seja, a mesma pode acontecer pelo telefone, correio, Internet ou outros meios 

(COUGHLAN et al., 2002; PARENTE, 2000; KOTLER 2000). No quadro 4, podem-se 

observar algumas funções básicas dos varejistas. 

 
Quadro 4 - Funções básicas do varejo. 

Funções Descrições 

Fornecer uma variedade de 

produtos e serviços 

Permite que os consumidores escolham as marcas, os modelos, os 

tamanhos, as cores e os preços num único local. 

Dividir lotes grandes em 

pequenas quantidades 

Em geral o varejista adquire produtos que vêm em lotes grandes, 

comprados de um fabricante ou de um atacadista. Como o Varejista está 

interessado em atender aos indivíduos, oferece-lhes produtos e 

quantidades que não mais estão vinculadas ao lote adquirido do seu 

fornecedor. 

Manter estoques 
Essa função é essencial, porque os consumidores querem ter à mão os 

produtos quando deles necessitam. 

Fornecer serviços  Essa tarefa facilita a compra e o uso dos produtos pelos clientes. 

Fonte: Levy e Weitz (2000). Adaptação dos autores. 
 

Mais do que em todos os negócios, o varejo requer a capacidade de 

enxergar tanto o todo como o detalhe, isso é a diferença, pois ele é uma estratégia que 

requer muita tática. “Para ter sucesso nesse ramo é preciso conviver diariamente com 

essa dicotomia com naturalidade e agilidade” (BERNARDINO et al., 2006). 
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A preocupação ambiental já chegou ao varejo, e já está construindo uma 

nova relação de comércio baseada em preocupações ambientalistas e focadas na 

continuidade dos negócios. Essa estratégia está sendo formada tijolo por tijolo, centavo 

por centavo, e é demandada por um novo tipo de consumidor que se mostra mais 

preocupado com o futuro do planeta e deseja se sentir participante. A estratégia serve 

tanto para os grandes como para os pequenos varejos. “São essas lojas que estão no 

contato direto com o consumidor, e não adianta um varejo deixar de usar sacolas de 

plástico e achar que isso é suficiente para se mostrar como sustentável” (BACINA, 2009). 

O impacto ambiental no varejo é pequeno, quando comparado ao produzido 

por indústrias que usam recursos naturais ou emitem enormes quantidades de gases de 

efeito estufa. Assumindo, porém, um trabalho de mobilização e conscientização no 

consumo, muitas redes estimulam uma mudança cultural importante junto aos 

consumidores, comercializando sacolas retornáveis, disponibilizando caixas de papelão 

para acondicionar as compras, desenvolvendo sacolas plásticas mais resistentes, mais 

caras, porém mais econômicas pela utilização em menor quantidade (LARUCCIA, 2009). 

Assim, pode-se considerar que a sustentabilidade é um diferencial de 

posicionamento e competitividade, um objetivo para qualquer tipo de empresa e deve 

estar no centro do negócio. Os resultados e benefícios serão reais e crescentes, tanto 

para a empresa, como para a sociedade integrar aspectos econômicos, ambientais e 

sociais diminuindo custos (principalmente futuros), reduzindo riscos, evitando 

desperdícios e gerando lucros. 

 

2.6 Setor Supermercadista 

 

É importante começar esse tópico observando como Silveira e Lepsch 

(1997, p.06) definem o supermercado: “um varejo generalista que revende ao consumidor 

final ampla variedade de produtos, dispostos de forma departamental, no sistema de auto-

serviço”. Que essa definição de supermercado se enquadra dentro dos formatos de varejo 

com loja, onde pode ser categorizado em varejo de alimentos e varejo de mercadorias em 

geral, cada um com subcategorias. Nesse ramo incluem-se bares, mercearias, feiras 

livres, padarias, minimercados, lojas de conveniência, supermercados e superlojas, 

conforme se pode observar no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Formatos de varejo com loja 
 

Formatos Descrições 
Supermercados compactos 

ou de vizinhança 
Oferecem uma linha completa, porém com menor sortimento, de produtos 
alimentícios e possuem de dois a seis check-outs. 

Supermercados 
convencionais 

Trata de lojas de porte médio, com auto-serviço, que vendem 
principalmente itens alimentares e oferece boa variedade de produtos. 
Costumam ter 20 check-outs. 

Superlojas São supermercados de maior porte e possuem de 25 a 36 check-outs. 

Lojas de conveniência 
Essas lojas comercializam alimentos e artigos de conveniência ou 
emergenciais, em locais de acesso e visibilidade privilegiados e com 
margens de lucros mais altas. 

Varejo tradicional 
Esse formato de varejo inclui as lojas tradicionais especializadas, as lojas 
de departamentos e as lojas de variedades ou lojas tradicionais de 
descontos. 

Lojas de departamento 
As lojas de departamentos de linha completa operam com ampla 
variedade, profundo sortimento e bom nível de serviços ao cliente. 

Lojas tradicionais de 
desconto 

São aquelas que oferecem ampla variedade de produtos, serviço limitado 
e preços baixos. 

Lojas especializadas 
Englobam pequenos ou médios estabelecimentos, localizados em ruas, 
galerias e shopping centers. 

Especialistas de categoria 
São grandes lojas especializadas que oferecem sortimentos muito 
profundo e preços inferiores aos das lojas tradicionais especializadas. 
Esse tipo de varejo é difícil se encontrar no Brasil. 

Clubes atacadistas 
Comercializam tanto para pequenos comerciantes, como bares, trailers e 
restaurantes, no atacado, quanto para consumidores finais, no varejo. As 
lojas são amplas e o nível de serviço é bastante baixo. 

Hipermercados 

Os estabelecimentos desse formato ocupam enormes áreas horizontais, 
acima de 7.000m², costumam localizar-se nas rodovias de acesso aos 
centros urbanos ou em grandes vias de circulação, nas maiores cidades, 
exigindo amplas áreas de estacionamento. 

Lojas off-price, de ponta de 
estoque e de fábrica 

São lojas de roupas, calçados e acessórios que comercializam produtos 
de marca com a sua etiqueta original.  Os preços são bastante inferiores 
porque as mercadorias são sobras de estoques, quebras de grade ou 
fora de temporada. 

Varejo de serviços 

Nem todas as lojas vendem mercadorias tangíveis, muitos são os 
estabelecimentos cuja atividade principal ou única consiste na prestação 
de serviços, como é o caso de locadoras de vídeo, cinemas, lavanderias, 
salões de cabeleireiros, academias de ginástica, lanchonetes com 
preparo local, escolas de idiomas e muitos outros. 

Fonte: Adaptação dos autores de Bernardino et al (2006, p.46-55) e Parente (2000). 
 

É preciso muita informação para acompanhar o dinamismo do setor 

supermercadista nos últimos anos.  Há todo tipo de novidade: bandeiras, formatos, lojas, 

serviços.  Todos disputando o consumidor que evoluiu, mudou seus hábitos de compra, 

diversificou os canais, tornou-se infiel. De acordo com Pedroso (2008, p.1) “o setor 

supermercadista está em constante mudança. São fusões, aquisições, novos formatos, 

bandeiras e serviços. Tudo isso em uma disputa acirrada pelo consumidor”. 

De acordo com Merlo (2011, p.15) “uma primeira tendência iniciativa no 

setor supermercadista é o de expansão por meio de aquisições”. Atualmente o setor é 

liderado por três empresas: Grupo Pão de açúcar, Carrefour e Walmart, que juntas, 

apuraram um faturamento de R$ 272,5 bilhões em 2015. Outra tendência é o 
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desenvolvimento de práticas de sustentabilidade pelas empresas varejistas de maneira 

estratégica, com vistas a atender às demandas dos stakeholders e em especial beneficiar 

as comunidades localizadas no entorno de suas lojas (PARENTE;TEREPINS, 2009). 

Portanto, verifica-se a importância do setor supermercadista na economia 

brasileira, um setor que está em ascensão, porém que enfrenta vários desafios como a 

necessidade profissionalização da gestão, cuja origem, em geral é familiar, outro desafio 

é a carga tributária que é relativamente elevada nesse segmento e por último o fator 

sustentável que deve ser estudado diariamente, porque os gestores devem trabalhar 

estratégias antes, durante e depois da venda. 

 

3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa pode-se caracterizar como sendo de natureza qualitativa e 

quantitativa, além de ser exploratória, pois foi realizada em área na qual há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado, e descritiva, tendo em vista que busca 

descrever a realidade de um determinado fenômeno (VERGARA 2003). Esta pesquisa 

também pode ser considerada um estudo de caso, pois se escolheu para esse estudo 

duas organizações com características e particularidades bem delimitadas, o que a 

tornam realidades distintas. 

A seleção dos objetos de análise (empresas) ocorreu devido à importância 

do comércio supermercadista na economia brasileira, sendo que os valores das vendas 

do setor supermercadista no Brasil em 2008 e em 2009, segundo a Associação Brasileira 

de Supermercados (2014), foram de, respectivamente, R$ 158,5 bilhões e R$ 177 bilhões, 

representando aproximadamente 5,5% e 5,6% do PIB do país nos respectivos anos.  

As empresas investigadas tratam-se de duas lojas de supermercados localizadas na cidade 

de Fortaleza/CE, ambas pertencentes a duas grandes redes varejistas atuantes no país. 

Já a amostra foi definida utilizando critério de acessibilidade, o que, segundo 

Vergara (2003), configura-se como um critério de acesso que se tenha a eles, sem o 

envolvimento de qualquer processo estatístico como pré-requisito de seleção. O processo 

de coleta de informações para a construção teórica destes estudos compreendeu uma 

pesquisa bibliográfica o que para Cervo e Bervian (1996) tem por objetivo recolher 

informações e conhecimentos prévios acerca de um problema para a qual se procura 

respostas.  
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Quanto ao procedimento de coleta de dados, foram realizadas entrevistas 

com os gestores de lojas e observação in loco. O processo de coleta de dados foi dividido 

em dois blocos, de modo que primeiro, procurou-se identificar o perfil do supermercado, 

através de entrevista junto aos gestores das lojas e o segundo consistiu em observar  

in loco a quantidade de desistência de produtos durante o processo de compra. Além 

disso, procurou-se investigar a opinião dos funcionários/repositores dos produtos nas 

gôndolas acerca do desperdício existente em relação aos produtos perecíveis. Por fim, 

procurou-se evidenciar possíveis maneiras da inserção da logística reversa no sentido de 

reduzir o desperdício proveniente desse tipo de situação. Nessa fase do trabalho é 

preciso que “para que os dados sejam livres de erros introduzidos pelos pesquisadores, 

ou por outras pessoas, é necessário supervisionar rigorosamente a equipe coletora de 

dados” (GIL, 2008, p.125). 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Os dois Supermercados estão localizados na cidade de Fortaleza/CE, 

estando o Supermercado X (nome fictício) localizado em um bairro considerado de classe 

média alta e o Supermercado Y (nome Fictício) localizado em um bairro de classe média 

baixa. Os dois supermercados ficam abertos durante 12 horas por dia, e possuem cerca 

de 20 anos no mercado. Eles têm em torno de 300 funcionários cada, e possuem cerca 

de 30 check-out cada. Ambos contam com um considerável mix de produtos. 

Para construção dos resultados, foram coletadas informações acerca do 

processo de desistência de produtos por parte dos clientes ainda no interior da loja.  

O Quadro 6 apresenta os pontos questionados com os funcionários e seus respectivos 

números. 

 
Quadro 6: Entrevista com os gestores dos Supermercados a respeito da desistência dos produtos 

dentro do supermercado. 
 

ENTREVISTA 

PERGUNTAS SURPERMECARDO X SURPERMECARDO Y 

Quantidade de funcionários na Loja. 293 267 

Quantidade de funcionários na função de 

repositores de produtos nas gôndolas. 
30 23 

Quantidade de funcionários na função de 

repositores de produtos dispensados 

dentro do supermercado em função de 

desistência de compra. 

17 11 
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Quantidade de carrinhos com produtos 

dispensados por cliente dentro dos 

supermercados por dia. 

Cerca de 90 Cerca de 60 

Quantidade de produtos descartados após 

a desistência de compra do cliente. 
6.000 /mês 

Aproximadamente 

5.000/mês 

Destinação dos produtos perecíveis 

durante o processo de desistência. 

50% lixo 

30% Empresas fabricantes 

20% Reaproveitamento 

60% lixo 

40% Empresas fabricantes 

0% Reaproveitamento 

Estratégias utilizadas de conscientização 

aos consumidores. 
Nenhuma Nenhuma 

Fonte: Pesquisa direta, 2015. 

 

A partir desses dados, verifica-se que nas lojas pesquisadas há um número 

considerável de funcionários destinados à atividade de reposicionamento de produtos 

descartados pelos clientes no interior da loja, ao longo de sua permanência no 

supermercado. 

Outro ponto observado é que a quantidade de produtos decorrentes da 

desistência de compra é consideravelmente elevada, ocasionando perdas de produtos e 

ocasionando consequentemente o custo com produtos descartados nas lojas. 

Percebe-se que cerca de 60% dos produtos perecíveis tem como destinação 

final o lixo. Acerca dessa realidade, vê-se a necessidade de aplicação de práticas de 

gestão de resíduos sólidos por parte das organizações pesquisadas, tendo em vista o fato 

de que esta área de conhecimento possibilita aos gestores a capacidade de um melhor e 

mais eficiente gerenciamento desses resíduos. 

Conforme salienta Lopes (2006), a gestão dos resíduos sólidos, 

independente da sua origem, representa um conjunto de procedimentos e ações 

baseados em normas técnicas, econômicas e legais e ainda em características regionais, 

para coletar transportar, tratar e dispor os resíduos de forma adequada, dando-lhes um 

encaminhamento seguro tanto ambiental quanto sanitário. 

Acerca da realidade estudada, percebe-se que em ambas as lojas 

pesquisadas não existem nenhuma ação de conscientização por parte dos gestores, no 

sentido de conscientizar os clientes que desistem de suas compras a colocarem os 

produtos de natureza perecível em suas respectivas gôndolas, evitando assim o risco de 

deterioração, bem como a necessidade constante de reposição dos itens por parte de 

funcionários responsáveis, exclusivamente, por essa atividade. 
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O apelo visual da publicidade dos mais variados tipos de produtos no 

supermercado também pode vir a ser um fator de contribuição para que os clientes 

venham a ter esse tipo de comportamento nas lojas de supermercado, uma vez que se 

sentindo instigados ao consumo, esses ponham em seus carrinhos produtos que quando 

bem observados e avaliados podem ser rejeitados antes da compra, gerando no interior 

da loja um acúmulo de produtos colocados de modo indiscriminado nos mais diversos 

locais. O resultado disso é um aumento na quantidade de resíduos produzidos e a 

dificuldade na destinação adequada desses materiais, que podem ser responsáveis por 

impactos ambientais quando não manejados ou geridos de forma satisfatória, conforme 

salienta Viana (2011). 

Esse problema, apesar de pouco observado, ou mesmo visto como um fator 

de custo para as lojas de supermercado precisa ser devidamente estudado pelos 

profissionais responsáveis pelo gerenciamento desses recursos. Preocupa o fato de que 

um bom percentual dos produtos perecíveis descartados pelos clientes no interior da loja 

(50% no Supermercado X e 60% no Supermercado Y) transforma-se em lixo, ou seja, 

esses produtos antes mesmo de serem comercializados ou consumidos são descartados, 

aumentando a preocupação com a destinação adequadas desses resíduos, bem como 

evidenciando um notório fator de custo a ser evitado pelas lojas. 

Diante dessa realidade, torna-se essencial desenvolver estratégias que 

minimizem esses desperdícios, levando os clientes a terem um comportamento mais 

consciente e racional na compra e/ou descarte desses produtos ainda no interior da loja. 

Isso traria benefícios não apenas no sentido da redução dos custos com produtos 

descartados por parte das lojas, mas, sobretudo no sentido da redução dos resíduos 

sólidos produzidos por essas organizações. 

 

5. CONCLUSÕES 

Os supermercados analisados evidenciam uma realidade preocupante em 

torno do desperdício decorrente de produtos descartados pelos clientes no interior da loja. 

Conforme aponta um dos gestores de uma das lojas pesquisadas, estima-se que cerca de 

40 carrinhos cheios de produtos são abandonados diariamente pelos clientes durante o 

processo de compra, e com isso gerado um quantitativo de descarte de cerca de 6.000 

produtos/mês dentro do supermercado e desses, cerca de 60% ainda são destinados a 

lixões. 

Um dos grandes problemas enfrentados de forma generalizada pela 

sociedade, mesmo que seja por ela produzida, é o lixo, fruto de diversos malefícios e 

inúmeros benefícios quando reutilizado, reciclado ou beneficiado.  
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Conclui-se que existe certo desconhecimento por parte das unidades 

pesquisada acerca dos benefícios do uso da logística reversa, quando esta previne a 

perda total do produto perecível. Percebe-se ainda a falta de ações de conscientização  

in loco com os clientes, cujo principal objetivo seria evitar o processo da desistência de 

compra, ou sendo este necessário que fosse feita a reposição do produto em sua 

respectiva gôndola, haja vista as consequências desse tipo de comportamento no tocante 

ao aumento dos custos com desperdício por parte de cada loja, bem como o aumento no 

número dos resíduos sólidos descartados por essas organizações. 
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