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Resumo 

A presente dissertação aborda o desperdício alimentar do Grupo Jerónimo Martins, mais 

concretamente, na divisão de Frutas e Vegetais do Pingo Doce. Na revisão da literatura, foram 

sugeridas algumas boas práticas associadas ao desperdício alimentar na distribuição, nomeadamente 

a existência de embalagem de proteção e de controlo de temperatura (refrigeração). Além destas, 

foram referidas características dos alimentos e práticas associadas ao aumento do desperdício nas 

frutas e vegetais, nomeadamente o grau de perecibilidade dos alimentos e a disposição amontoada. 

O principal objetivo desta dissertação consiste na avaliação da influência destas variáveis no 

desperdício alimentar da divisão de Frutas e Vegetais do Pingo Doce. Através de análises estatísticas, 

evidenciou-se a influência do grau perecibilidade, mas não foi possível evidenciar a influência da 

embalagem de proteção. Quanto ao controlo de temperatura, foi possível evidenciar o seu impacto no 

desperdício alimentar, embora seja oposto ao esperado, pois os produtos refrigerados apresentam 

desperdício superior aos não refrigerados. Por fim, foi analisado o desperdício alimentar dos produtos 

refrigerados e não refrigerados nos cinco tipos de lojas Pingo Doce, não se evidenciando diferenças 

estatisticamente significativas.  

 

Keywords: perda e desperdício de alimentos; sustentabilidade; divisão de frutas e vegetais; análises 

estatísticas 
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Abstract 

This dissertation addresses the food loss and waste at Jeronimo Martins Group, more precisely, in the 

Fruits and Vegetables division of Pingo Doce. In the state of the art, some good practices associated 

with food loss and waste were stated, namely the existence of protective packaging and temperature 

control (refrigeration). In addition, food characteristics and bad practices associated with food loss and 

waste on fruits and vegetables were mentioned, more precisely the food perishability and the piled 

display. The main goal of this work was to study the influence of those variables on the already 

mentioned division of Pingo Doce. Through statistical analysis, the influence of the perishability degree 

was evidenced, unlike for protective packaging, where no evidences were found. For temperature 

control, there are evidences of its influence, although it is the opposite to what was expected, since 

refrigerated products present a higher food loss and waste than non-refrigerated ones. Lastly, the food 

waste of refrigerated and non-refrigerated products was analyzed in the five Pingo Doce store types, 

but no statistically significant differences were found. 

 

Keywords: food loss and waste; sustainability; fruits and vegetables division; statistical analyses  
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Capítulo 1 – Introdução 

Este capítulo compreende uma breve contextualização e motivação para o problema da dissertação, 

seguida pelos objetivos e metodologia de resolução. Por fim, apresenta-se a estrutura deste trabalho. 

1.1. Contextualização e motivação do problema 

A economia mundial começou por ser construída sobre um modelo linear de consumo que consiste 

em extrair, transformar, produzir, utilizar e descartar. No entanto, este modelo está cada vez mais a 

ser ameaçado pela disponibilidade limitada de recursos naturais (Leitão, 2015). De acordo com a 

World Wide Fund for Nature (WWF), o consumo está a evoluir na direção oposta à disponibilidade de 

recursos naturais desde 1970, sendo atualmente, 1,6 vezes superior à capacidade de regeneração 

anual (McRae et al., 2016), o que reforça a necessidade de mudanças profundas na direção da 

sustentabilidade. Segundo Murray et al. (2017), a economia circular representa a tentativa mais 

recente de integração da atividade económica e bem-estar ambiental duma forma sustentável. Esta 

alternativa transforma os bens em fim-de-vida em recursos, fechando os ciclos e minimizando o 

desperdício de recursos materiais e energéticos (Stahel, 2016). 

Além do consumo excessivo de recursos, existe um elevado desperdício e geração de resíduos, 

nomeadamente alimentares. A Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) estima 

que um terço da produção mundial de alimentos destinados ao consumo humano (cerca de 1,3 biliões 

de toneladas) é perdida ou desperdiçada anualmente (Gustavsson et al., 2011), quando um quarto 

deste valor seria suficiente para alimentar os 870 milhões de pessoas com fome no mundo (FAO, 2018). 

Estes dados reforçam a necessidade de produzir de forma mais eficiente e reduzir as perdas e 

desperdício alimentar em todas as fases da cadeia de abastecimento. 

Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), onde se inclui a meta 12.3. Esta meta consiste na redução de 50% do desperdício 

alimentar per capita no retalho e consumo, assim como na diminuição das perdas alimentares na 

produção e cadeias de abastecimento até 2030 (UN General Assembly, 2015). O 

The Consumer Goods Forum (CGF) também aprovou uma resolução semelhante para a diminuição do 

desperdício alimentar para metade até 2025 (CGF, 2017). No mesmo ano, a Comissão Europeia 

aprovou o Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC), onde o desperdício alimentar surge como 

um dos domínios prioritários (COM, 2015). 

Tendo em consideração as consequências sociais, ambientais e económicas das ineficiências que 

resultam no desperdício alimentar e geração de resíduos, o Grupo Jerónimo Martins aderiu à resolução 

do CGF, assumindo publicamente que vai reduzir o desperdício alimentar em 50% até 2025 no negócio 
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da distribuição alimentar, isto é, nas cadeias Pingo Doce, Recheio, Biedronka (Polónia) e Ara 

(Colômbia). Desta forma, adotou o Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard 

(FLW Standard) para contabilizar, monitorizar e reportar o desperdício alimentar anual, tendo por base 

o ano de referência de 2016, para o qual já foi calculado o valor total de desperdício em quilogramas 

(Grupo JM, 2018a). 

Assim, o presente trabalho resulta da necessidade do Grupo explorar os resultados do inventário de 

desperdício, nomeadamente na divisão de frutas e vegetais do Pingo Doce. 

1.2. Objetivos do trabalho 

O problema em estudo foi proposto pelo Academic Thesis Programme do Grupo Jerónimo Martins, 

com o objetivo de explorar os resultados do inventário de desperdício alimentar para o ano de 2016, 

de forma a identificar as áreas de ação prioritárias para a melhoria na direção do compromisso de 

redução assumido. Nesse sentido, foi escolhida a divisão de Frutas e Vegetais por representar X% do 

desperdício alimentar global das lojas Pingo Doce.  

Na revisão da literatura surgem algumas práticas e características dos produtos que têm influência no 

desperdício alimentar. De acordo com o Grupo, as que se enquadram na divisão de Frutas e Vegetais 

são o grau de perecibilidade do alimento, a existência de embalagem de proteção e a refrigeração. 

Assim, pretende-se realizar um estudo confirmatório da influência dessas variáveis no desperdício na 

divisão de Frutas e Vegetais do Pingo Doce. Além destas, o empilhamento dos frutos e vegetais 

também é sugerido na revisão da literatura como uma prática associada ao desperdício alimentar. 

Porém, como não existe informação disponível acerca da disposição dos produtos em loja, optou-se 

por uma abordagem baseada na área das lojas. 

1.3. Metodologia da dissertação 

A estrutura metodológica que será seguida na abordagem ao problema em estudo encontra-se 

representada na figura 1. 

 

Figura 2 – Etapas da metodologia da dissertação de mestrado. 

1. A primeira etapa consiste na revisão do estado da arte, de forma a construir uma base teórica para 

abordar o caso de estudo. Visto que o desperdício alimentar se constitui como uma dimensão da 

economia circular, a revisão da literatura pretende relacionar estas temáticas com os desafios da 

1. 

Revisão da 
literatura

2. 

Caraterização do 
problema

3. 

Recolha e 
tratamento de 

dados

4. 

Análise de 
resultados  

5.

Conclusões e 
trabalhos futuros
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sustentabilidade, bem como identificar causas e boas práticas para o combate ao desperdício de 

alimentos, que deverão ser consideradas na abordagem ao problema em estudo. 
 

2. A etapa seguinte consiste em avaliar a informação existente acerca do desperdício alimentar no 

negócio da distribuição do Grupo Jerónimo Martins, nomeadamente, os resultados do inventário 

realizado com a metodologia do FLW Standard, de forma a identificar a empresa do Grupo onde 

será realizado um estudo exploratório dos dados existentes, bem como a respetiva área e divisão.  
 

3. A terceira etapa compreende a recolha e tratamento dos dados relevantes para abordar o problema 

definido na etapa anterior. 
 

4. A quarta etapa consiste na análise estatística dos dados recolhidos. 
 

5. Na quinta etapa, apresentar-se-ão as conclusões e limitações deste estudo e possíveis 

desenvolvimentos futuros. 

1.4. Estrutura da dissertação 

A estrutura do presente trabalho está organizada de acordo com os seguintes capítulos: 

• Capítulo 1 – este capítulo consiste numa breve contextualização do tema da dissertação, 

identificação dos objetivos, apresentação da metodologia e organização do presente trabalho; 
 

• Capítulo 2 – este capítulo compreende uma revisão do estado da arte, que incide na economia 

circular e na perda e desperdício de alimentos; 
 

• Capítulo 3 – neste capítulo é apresentado o grupo empresarial no qual o caso de estudo será 

realizado, as práticas de responsabilidade corporativa e os compromissos assumidos relativamente 

ao desperdício alimentar. Por fim, é definido o problema em estudo e a metodologia para o 

abordar; 
 

• Capítulo 4 – este capítulo compreende a recolha e tratamento dos dados do desperdício alimentar 

do Pingo Doce para o ano de 2016, começando por uma reorganização da estrutura dos dados, de 

forma a facilitar as análises posteriores. Depois, são apresentadas as etapas necessárias para obter 

estes valores desagregados por lojas Pingo Doce; 
 

• Capítulo 5 – este capítulo consiste no estudo estatístico do impacto das variáveis sugeridas na 

revisão da literatura como causas prováveis do desperdício alimentar do Pingo Doce. Inicialmente, 

foi estudada a influência destas variáveis no desperdício global do Pingo Doce e, perante os 

resultados inesperados, optou-se por analisar o desperdício dos produtos refrigerados nas lojas; 
 

• Capítulo 6 – neste capítulo são apresentadas as conclusões finais da dissertação, seguidas pelas 

limitações e oportunidades para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 - Estado da arte 

Este capítulo compreende o estado da arte, consistindo numa revisão da temática da economia circular 

e da perda e desperdício de alimentos, de forma a construir uma base teórica para o caso de estudo. 

2.1. Economia Circular  

2.1.1. Origens teóricas 

A origem do conceito de economia circular (EC) não pode ser reportada a uma única data ou autor, 

sendo o resultado da influência de várias escolas de pensamento (EMF, 2013a). 

Uma das escolas de pensamento da EC é o design regenerativo, associado à ideia de que todos os 

sistemas agrícolas podem ser adaptados de forma regenerativa, isto é, os próprios processos devem 

renovar ou regenerar as fontes de energia e os materiais que consumiram (EMF, 2013a). 

Outra escola de pensamento é a performance economy (EMF, 2013a), cujos objetivos são a criação de 

riqueza, emprego e a redução do consumo de recursos materiais e energéticos. O functional service 

economy é parte integrante destes novos modelos de negócio, focando-se na venda de desempenho 

(serviços e resultados), em vez de produtos (Stahel, 2010). 

O cradle-to-cradle baseia-se numa filosofia de design em que todos os materiais envolvidos em 

processos industriais ou comerciais são nutrientes biológicos ou técnicos (EMF, 2013a), sendo esta 

distinção para diferenciar os materiais que podem reentrar no ambiente, dos materiais que devem ser 

mantidos em ciclos industriais fechados (Lieder & Rashid, 2016).  

Outra escola de pensamento é a ecologia industrial, que se foca no estudo dos fluxos de materiais e 

energia através dos sistemas, procurando criar processos em ciclo fechado onde o desperdício serve 

de input e, desta forma, eliminam-se os subprodutos (EMF, 2013a). Opera em 3 níveis: factory level 

(ênfase na produção mais limpa, como por exemplo a redução do desperdício e emissões), inter-firm 

level (ênfase nas colaborações e sinergias entre empresas vizinhas para alcançar vantagens 

competitivas, como por exemplo, o desenvolvimento de eco parques onde existe troca de materiais, 

energia, água e produtos secundários) e, por fim, o global level que está relacionado com perspetivas 

sociológicas (Lieder & Rashid, 2016).  

A blue economy promove novos modelos de negócio com a motivação subjacente de combinar os 

problemas ambientais com soluções científicas baseadas em processos físicos do mundo natural 

(Lieder e Rashid, 2016). Insiste em soluções determinadas pelo ambiente local e pelas características 

físicas/ecológicas, colocando ênfase na gravidade como principal fonte de energia (EMF, 2013a). e 

usando sistemas em cascata para gerar cash-flow a partir do desperdício (Lieder & Rashid, 2016).  
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A biomimicry baseia-se  em 3 princípios: natureza como modelo (estuda os modelos da natureza e 

imita as suas formas, processos, sistemas e estratégias para resolver problemas humanos), natureza 

como medida (utiliza padrões ecológicos para avaliar a sustentabilidade das inovações) e natureza 

como mentora (ver e valorizar a natureza com base no que se pode aprender com ela, em vez do que 

se pode extrair dela) (EMF, 2013a). 

Por fim, a permaculture é identificada como outra escola de pensamento com influência no conceito 

de EC. Inclui elementos dos sistemas agroflorestais (cultivo florestal, alley cropping, quebra-ventos), 

agricultura de conservação (árvores como fertilizantes naturais, plantio direto e solo não compactado), 

agricultura orgânica (inputs orgânicos e reciclagem de nutrientes no local) e agricultura tradicional 

(coleta de água da chuva e infiltração da água nos solos), melhorando a alimentação, ao mesmo tempo 

que reduz o consumo de água, melhora a qualidade do solo e restaura a biodiversidade (EMF, 2013a). 

Vários autores identificaram estas escolas de pensamento como as influências teóricas mais relevantes 

(Lieder & Rashid, 2016; Geissdoerfer et al., 2017; Homrich et al., 2018). Desta forma, a EC pode ser 

considerada um umbrella concept, ou seja, um conceito que cria uma relação entre ideias 

pré-existentes, focando-se nas características comuns (Blomsma & Brennan, 2017; Merli et al., 2018). 

2.1.2. Conceito de economia circular 

O atual sistema linear de consumo baseado na extração, produção, utilização e descarte, enfrenta 

crescentes restrições relacionadas com a disponibilidade de recursos.  

Apesar dos passos consideráveis na melhoria da eficiência, qualquer sistema baseado no consumo 

linear implica perdas elevadas ao longo da cadeia de valor (EMF, 2013b). A EC vai além da eficiência, 

extraindo valor a partir de materiais já mobilizados na economia (Diário da República, 2017), ou seja, 

é uma alternativa que transforma os bens em fim-de-vida em recursos, fechando os ciclos e 

minimizando os resíduos (Stahel, 2016). Contudo, o conceito de EC ainda está sujeito a diferentes 

interpretações (Blomsma & Brennan, 2017; Kirchherr et al., 2017; Murray et al., 2017), necessitando 

de desenvolvimento para consolidar a sua definição, limites, princípios e práticas (Merli et al., 2018). 

Entre as várias conceptualizações de EC, os sistemas em ciclo fechado são a característica mais comum 

(Murray et al., 2017; Merli et al., 2018; Homrich et al., 2018). Geralmente, incluem estratégias de 

reciclagem, remanufactura ou reutilização no fim-de-vida útil (Rashid et al., 2013), tendo como 

objetivo excluir a entrada de novos recursos, eliminar os resíduos, emissões e fugas nos sistemas 

(Geissdoerfer et al., 2017). Na reciclagem tradicional, os materiais são transformados em 

matérias-primas de grau inferior (Korhonen et al., 2018) através de processos que implicam perdas 

elevadas de energia (EMF, 2013b). Os ciclos de reutilização, renovação e remanufactura consomem 

menos recursos e energia (Korhonen et al., 2018),  além de reduzirem a velocidade de rotação dos 
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produtos e materiais, desde a produção até à reciclagem (Stahel, 1994). Por isso, a reutilização deve 

ser privilegiada, seguindo-se a renovação e reparação, depois a remanufactura e, por fim, a reciclagem 

(Korhonen et al., 2018; Stahel, 2013), que apenas deve ser favorecida em relação à combustão e 

deposição em aterro (Korhonen et al., 2018).  

No entanto, para que possam ocorrer vários ciclos de utilização, o design dos produtos deve 

contemplar essa característica (Lieder & Rashid, 2016), ou seja, uma melhor conceção pode tornar os 

produtos mais duráveis ou mais fáceis de reparar, modernizar ou refabricar (COM, 2015). Entre os 

princípios básicos de design definidos pela Ellen MacArthur Foundation (EMF), encontram-se a 

otimização para os ciclos de desmontagem e reutilização, e a distinção entre componentes duráveis e 

consumíveis de um produto. Enquanto os produtos consumíveis devem ser constituídos por 

ingredientes biológicos que podem voltar à biosfera, os duráveis devem ser desenvolvidos com vista à 

reutilização, produzidos com energia renovável e preferencialmente inseridos em mercados de 

leasing, arrendamento ou partilha (EMF, 2013b). 

Para estimular a implementação da EC, são necessários conhecimentos abrangentes sobre  a criação 

de modelos de negócio circulares (Lewandowski, 2016). No entanto, estes são pouco mencionados nas 

publicações de EC (Lieder & Rashid, 2016; Kirchherr et al., 2017), embora estejam a aumentar, 

possivelmente devido à definição de EC da EMF (Kirchherr et al., 2017). Esta fundação tem como 

missão acelerar a transição para uma EC, apresentando-a como um sistema industrial que é 

restaurativo e regenerativo por intensão e design. Acrescenta, ainda, que a EC substitui o conceito de 

fim-de-vida, promove o uso de energias renováveis, a eliminação de químicos tóxicos que impedem a 

reutilização e tem como objetivo eliminar os resíduos através do desenvolvimento avançado de 

materiais, produtos, sistemas e modelos de negócio (EMF, 2013b). Vários autores 

(Geissdoerfer et al., 2017; Lieder & Rashid, 2016; Homrich et al., 2018; Merli et al., 2018) referem esta 

definição de EC, afirmando que é a mais reconhecida (Geissdoerfer et al., 2017), ou que é a mais 

disseminada por empresas e outros praticantes (Homrich et al., 2018).  

Em termos de implementação, a EC pode ocorrer em três níveis: micro, meso e macro (Su et al., 2013; 

Ghisellini et al., 2016; Kirchherr et al., 2017). O nível micro refere-se, individualmente, aos 

consumidores e empresas (Ghisellini et al., 2016). Neste nível, os produtores agrícolas e as empresas 

são encorajados a adotar práticas de produção mais limpas e eco-design, que consiste na incorporação 

sistemática de aspetos ambientais no design de processos de produção e de produtos finais. 

Relativamente aos consumidores, deve ser promovido o consumo verde, visto que facilita a adoção de 

serviços e produtos que respeitam o ambiente. O nível meso está relacionado com simbioses 

industriais e agrícolas (Su et al., 2013), o que inclui práticas como a partilha de infraestruturas e a 

reutilização de resíduos de uma empresa por outra, convertendo-os em recursos 
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(Circular Economy Portugal, 2018). O nível macro ocorre à escala da cidade ou região, envolvendo 

redes de cooperação mais complexas e extensas entre indústrias e parques industriais. Visto que a 

complexidade aumenta com o nível, as práticas de EC nos níveis micro e meso são mais comuns do 

que no nível macro (Su et al., 2013). 

2.1.3. Relação entre a economia circular e a sustentabilidade 

O conceito de sustentabilidade mais aceite na literatura surgiu no relatório Our Common Future 

(WCED, 1987), onde foi definida como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das gerações seguintes satisfazerem as suas. Os três pilares da 

sustentabilidade, pessoas, lucro e planeta, foram particularmente relevantes para a disseminação do 

conceito. Após o World Summit de 2002, ficaram conhecidos como o equilíbrio entre o desempenho 

económico, ambiental e social (Geissdoerfer et al., 2017). 

Alguns estudos de revisão sistemática sobre EC, nomeadamente, os estudos de Merli et al. (2018) e 

Homrich et al. (2018), identificaram que as perspetivas ambiental e económica são, geralmente, 

consideradas em conjunto. No entanto, há autores que afirmam que a EC prioriza o sistema económico 

e, consequentemente, beneficia o ambiente (Geissdoerfer et al., 2017), enquanto outros consideram 

que coloca o ambiente em primeiro lugar, reconhecendo a necessidade de um contexto económico 

favorável (Sauvé et al., 2016). O foco na prosperidade económica é mais frequente nas definições de 

praticantes, ao contrário da literatura académica cujo foco é o ambiente (Kirchherr et al., 2017). De 

modo semelhante, Stahel (2013) refere que o campo político já começou a compreender as vantagens 

da EC, mas que o foco ainda está na promoção do crescimento na produção ou em assuntos singulares, 

como as soluções ambientais, faltando uma visão holística que inclua as questões económicas, sociais 

e ambientais em simultâneo. 

Além da prioridade dada a um dos pilares da sustentabilidade, vários autores identificam a falta da 

dimensão social nas definições de EC (Murray et al., 2017; Sauvé et al., 2016; Geissdoerfer et al. 2017; 

Kirchherr et al., 2017; Homrich et al., 2018; Merli et al., 2018). Apesar da sociedade beneficiar das 

melhorias ambientais e de alguns complementos, como o aumento do emprego 

(Geissdoerfer et al., 2017), existem aspetos sociais nas conceptualizações de desenvolvimento 

sustentável que não estão presentes na EC, nomeadamente a igualdade social (Murray et al., 2017).  

Apesar da relação controversa com os três pilares, ao reduzir a dependência de recursos, a EC melhora 

a capacidade das gerações presentes e futuras satisfazerem as suas necessidades, constituindo-se 

como uma estratégia de sustentabilidade fraca. Esta é uma estratégia mais flexível do que a 

sustentabilidade forte, pois propõe que o capital natural seja parcialmente substituído, mantendo-se 

um dado nível de produção com cada vez menos capital natural e cada vez mais capital humano 
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(Sauvé et al., 2016). Assim, a execução da EC promete reconciliar a prosperidade e a sustentabilidade, 

ultrapassando os trade-offs entre o crescimento e a proteção de recursos (EMF, 2013b). 

2.1.4. Orientações da UE 

2.1.4.1. Plano de Ação para a Economia Circular na UE 

Em 2015, a Comissão Europeia adotou o Pacote de Economia Circular para estimular a transição da 

Europa para uma EC, com o objetivo de despertar a competitividade global, promover o crescimento 

económico sustentável e criar emprego (COM, 2015). Este Pacote consiste na revisão das propostas 

sobre resíduos (diretivas relativas a embalagens e resíduos de embalagens, resíduos, veículos em 

fim-de-vida, resíduos de pilhas e acumuladores, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e 

deposição de resíduos em aterro), assim como num Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC), 

que apresenta linhas estratégicas para a produção, consumo, gestão de resíduos e conversão de 

resíduos em recursos na União Europeia (EU). Nos domínios prioritários, o PAEC identifica a 

necessidade de aumentar a reciclagem dos plásticos, o combate ao desperdício alimentar, valorização 

das matérias-primas essenciais, gestão dos resíduos de construção e demolição, assim como a 

promoção da utilização eficiente de recursos de base biológica, incluindo a orientação e divulgação 

das melhores práticas sobre a utilização de biomassa em cascata e o apoio à inovação na bioeconomia 

(COM, 2015). 

No mesmo ano, a ONU definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para alcançar até 

2030, de forma a completar o que não foi atingido pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Os 

17 ODS traduzem-se em 169 metas para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar a paz 

e prosperidade para todos (UN General Assembly, 2015). Desta forma, as estratégias do PAEC são úteis 

para alcançar os ODS até 2030, com destaque para o ODS 12, que consiste em garantir padrões 

sustentáveis de consumo e produção (COM, 2015).  

2.1.4.2. Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal 

Em 2017, o Conselho de Ministros aprovou o PAEC em Portugal e determinou a promoção e supervisão 

pela Comissão Interministerial do Ar, das Alterações Climáticas e da Economia Circular (CA2), assim 

como a criação de um Grupo de Coordenação (Diário da República, 2017). 

Uma das funções do CA2 é a disseminação do conhecimento produzido, nacional e internacionalmente, 

nomeadamente através do portal Eco.nomia (Diário da República, 2017). Este portal consiste num 

repositório de conhecimento para instituições públicas, empresas e comunidade, e numa plataforma 

de interação para o desenvolvimento de novos projetos de EC (Eco.nomia, 2018). 
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O PAEC está organizado em três níveis de ação: macro, meso e micro. O nível macro usa o mesmo 

racional do PAEC da UE (produto, consumo, resíduos/matérias-primas secundárias), partindo de sete 

ações estruturais, cujas orientações deverão avançar até 2020. Findo esse ano, deverá ocorrer uma 

avaliação e revisão que pode implicar ajustes, alterações ou novas ações. No nível meso, as ações do 

PAEC consistem em orientações que podem ser apropriadas pelos setores visados e complementadas 

com outras iniciativas desenvolvidas pelos mesmos. Por fim, o foco no nível micro são as regiões e as 

estratégias de aceleração para a EC que melhor se adequam ao perfil socioeconómico 

(Diário da República, 2017). 

2.2. Perda e desperdício alimentar 

2.2.1. Tendências 

O desperdício alimentar tem ganho uma atenção crescente por parte dos políticos, meios de 

comunicação e público em geral (Baptista et al., 2012). 

Na política mundial, a preocupação com a Perda e Desperdício de Alimentos (PDA) está presente no 

ODS 12, nomeadamente na meta 12.3, definida pelas Nações Unidas em 2015. Esta meta, para alcançar 

até 2030, consiste na redução do desperdício alimentar per capita mundial para metade nos níveis do 

retalho e consumo, assim como na redução das perdas alimentares ao longo da produção e cadeia de 

abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita (UN General Assembly, 2015).  

Em 2012, o Parlamento Europeu solicitou uma resolução para medidas urgentes de redução do 

desperdício de alimentos para metade até 2025, bem como para a melhoria do acesso à alimentação 

dos cidadãos carenciados (European Parliament, 2012). Este apelo ocorreu após um estudo sobre o 

desperdício de alimentos dos Estados-Membros da UE, onde se estimou, com base nos dados de 2006 

da EUROSTAT e em informações nacionais disponíveis, que existe um desperdício de 179 kg por 

habitante (Monier, 2010).  

Em 2015, a UE apresentou o desperdício alimentar como um dos domínios prioritários do PAEC, 

comprometendo-se a apoiar o cumprimento do ODS relativo ao desperdício alimentar e a maximizar 

o contributo dos intervenientes na cadeia de abastecimento alimentar. Desta forma, a Comissão 

pretende desenvolver uma metodologia comum da UE para medir o desperdício alimentar, definir 

indicadores aplicáveis e criar uma plataforma onde os Estados-Membros e as partes interessadas no 

cumprimento da meta 12.3 dos ODS possam partilhar as melhores práticas e avaliar os progressos. A 

Comissão também irá tomar medidas para clarificar a legislação da UE relativa aos resíduos, géneros 

alimentícios e alimentos para animais, facilitar a doação de alimentos, bem como a utilização de restos 

e subprodutos provenientes da cadeia alimentar na produção de alimentos para animais, sem 
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comprometer a segurança dos alimentos. Por fim, a Comissão compromete-se a analisar vias para a 

melhoria da indicação da data pelos intervenientes na cadeia alimentar e respetiva compreensão pelos 

consumidores, com destaque para o rótulo “consumir de preferência antes de” (COM, 2015). 

Em Portugal, no seguimento da declaração de 2016 como o ano nacional de combate ao desperdício 

alimentar (Diário da República, 2015), e com vista à definição de medidas nacionais de combate a este 

problema, foi criada a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA). A missão da 

CNCDA consiste em promover a redução do desperdício alimentar através de uma abordagem 

integrada e multidisciplinar. Entre outros deveres da CNCDA, encontra-se a elaboração da Estratégia 

Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (ENCDA) e respetivo Plano de Ação de Combate ao 

Desperdício Alimentar (PACDA) (Diário da República, 2016).  

Tal como no PAEC da UE, o desperdício alimentar também surge, em 2017, no nível macro do PAEC 

em Portugal. A “Ação 4 – Alimentar sem sobrar: produção sustentável para um consumo sustentável” 

tem como objetivos conhecer e monitorizar a realidade nacional em matéria de desperdício alimentar 

na cadeia de valor, diminuir a produção de resíduos orgânicos e aumentar a produtividade da cadeia, 

sobretudo dos setores ligados à indústria alimentar, o que contribui para a conservação dos recursos 

naturais. Por fim, tem como objetivo contribuir para a educação do produtor/consumidor. Ainda neste 

nível de ação, ficou definido que a CNCDA deve considerar a integração das orientações do PAEC em 

complemento às ações a serem desencadeadas no âmbito da ENCDA e respetivo PACDA (Diário da 

República, 2017). 

Em 2018, o Conselho de Ministros aprovou a ENCDA com a visão “Desperdício alimentar zero: 

Produção sustentável para um consumo responsável”. A ENCDA encontra-se estruturada em três 

objetivos estratégicos (prevenção, redução e monitorização) que se desagregam em nove objetivos 

operacionais, materializados no PACDA com 14 medidas de natureza transversal e multidisciplinar 

(Diário da República, 2018). Os nove objetivos operacionais e as 14 medidas estão disponíveis para 

consulta no Anexo A – Os 9 objetivos operacionais da ENCDA, as 14 medidas do PACDA e respetivas 

interações. 

2.2.2. Definições 

Atualmente, não existe um consenso em relação ao que é considerado perda ou desperdício de 

alimentos e, por isso, os estudos divergem nas respetivas definições (Stenmarck et al., 2016). 

De acordo com a FAO (2013), a perda de alimentos refere-se à diminuição da quantidade (i.e., massa) 

ou qualidade (i.e., valor nutritivo) dos alimentos que se destinam ao consumo humano e resulta de 

ineficiências na cadeia de abastecimento ou desastres naturais. Por sua vez, o desperdício de alimentos 

consiste no descarte de comida, quer esteja apta para o consumo humano ou fora de validade 
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(FAO, 2013). Ao contrário da perda de alimentos, este desperdício pode ser evitado 

(Baptista et al., 2012).  

De forma a agregar os dois conceitos, a perda e desperdício de alimentos (PDA) refere-se ao 

decréscimo, em massa, de toda a comida que se destinava ao consumo humano, podendo ocorrer em 

todos os estados da cadeia de abastecimento (desde a produção ao consumo), independentemente 

da causa (Timmermans et al., 2014). 

As partes não comestíveis dos alimentos são as componentes associadas a um alimento que não se 

destinam a ser consumidas por humanos, como por exemplo, os ossos, cascas e caroços. No entanto, 

o que é considerado não comestível varia entre os usuários, muda ao longo do tempo e é influenciado 

por diversas variáveis, incluindo a cultura, fatores socioeconómicos, disponibilidade, preço, avanços 

tecnológicos, comércio internacional e geografia (Hanson et al., 2016). Desta forma, alguns estudos 

incluem as partes não comestíveis dos alimentos na contabilização da PDA (e.g. Monier, 2010) 

enquanto outros descontam essas partes nas suas contabilizações (e.g. Gustavsson et al., 2011). 

2.2.3. Previsões e estimativas 

Entre 2009 e 2050, é esperado um crescimento populacional superior a um terço, sendo que a maioria 

deverá ocorrer nos países em desenvolvimento (FAO, 2009). Na presença dum sistema alimentar que 

é ineficiente em termos de desperdício, existe a necessidade de aumentar a produção para satisfazer 

o consumo (FAO, 2014). De acordo com as projeções para 2050, a produção de alimentos terá de 

aumentar cerca de 70% (FAO, 2009). 

Apesar da crescente preocupação com o futuro do sistema de produção de alimentos, os estudos 

revelam elevadas lacunas de dados no conhecimento global da PDA e, mesmo quando existem dados, 

estão associados a elevados níveis de incerteza (Gustavsson et al., 2011). Esta incerteza pode ser 

explicada pelo facto dos dados disponíveis resultarem de diversas fontes de informação que divergem 

na definição do que é considerado desperdício alimentar, ou diferentes métodos de quantificação que 

afetam as estimativas (Stenmarck et al., 2016). Basta que existam diferentes classificações, definições, 

pressupostos ou metodologias para que os estudos sejam diferentes (Baptista et al., 2012). 

Por motivos de coerência, foi dado destaque às estimativas globais da FAO 

(e.g. Gustavsson et al., 2011) ou a estudos que se baseiam no mesmo (e.g. Lipinski et al. (2013)), visto 

que, até à data, o único estudo sobre a distribuição do desperdício alimentar em Portugal inclui valores 

de referência desse estudo e segue a sua metodologia. 
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2.2.3.1. Estimativas globais 

De acordo com a FAO, um terço dos alimentos produzidos anualmente para consumo humano são 

perdidos ou desperdiçados globalmente, o que equivale a cerca de 1,3 biliões de toneladas 

(Gustavsson et al., 2011). Em termos calóricos, este desperdício equivale a 24% dos alimentos 

produzidos (Lipinski et al., 2013). 

As estimativas dos alimentos desperdiçados por categoria dependem, assim, da forma de 

contabilização da PDA. Enquanto a estimativa da PDA em peso não distingue as categorias de 

alimentos, visto que um quilograma de fruta significa o mesmo que um quilograma de carne, as 

estimativas em calorias permitem realizar essa distinção, refletindo o valor energético dos alimentos 

que poderiam ter sido consumidos (Lipinski et al., 2013).  

Na figura 2, encontram-se representadas, para cada categoria de alimento, a PDA global em peso e em 

calorias (valor absoluto e face à produção). Em termos calóricos, os dados apresentados permitem 

uma comparação direta entre a PDA em valor absoluto e face à produção. Enquanto as raízes e 

tubérculos, frutos e vegetais e peixe e marisco têm uma PDA inferior a 15%, a respetiva PDA face à 

produção apresenta valores muito superiores, o que reforça a necessidade de avaliar criticamente a 

forma de contabilização da PDA dos estudos existentes. 

 

Figura 2 – Distribuição da PDA por categoria de alimento, em peso, calorias e face à produção (2009). 
Fonte: Adaptado de Lipinski et al. (2013). 

 

Em termos de localização geográfica, 56% da PDA ocorre nos países desenvolvidos (América do Norte, 

Oceânia, Europa, China, Japão e Coreia do Sul) e 44% nos países em desenvolvimento. Em relação ao 

que é produzido, a PDA é superior na América do Norte (42%), seguindo-se a Ásia Industrializada (25%), 

África Subsariana (23%), Europa (22%), Norte de África e Ásia Central e Ocidental (19%), Sul e Sudeste 

Asiático (17%) e, por fim, América Latina (15%) (Lipinski et al., 2013).  

Nos países de baixo rendimento, o desperdício está maioritariamente relacionado com a perda de 

alimentos, ocorrendo no início e no meio da cadeia de abastecimento, devido a limitações técnicas, 

financeiras e de gestão das colheitas, armazenamento, infraestruturas e embalamento desadequados. 
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Por isso, a perda de alimentos anual no Sul e Sudeste Asiático e na África Subsariana é cerca de 900 kg 

por habitante, o triplo da Europa e América do Norte (280 a 300 kg por habitante) 

(Gustavsson et al., 2011).  

Nos países de médio ou elevado rendimento, o desperdício ocorre maioritariamente devido à falta de 

coordenação entre os intervenientes da cadeia de abastecimento, ou ao comportamento dos 

consumidores. Enquanto o desperdício de alimentos anual por habitante na Europa e América do 

Norte se encontra entre 95 e 115 kg, no Sul e Sudeste Asiático e na África Subsariana está entre 

6 e 11 kg (Gustavsson et al., 2011). 

Desta forma, os esforços de redução da PDA nos países em desenvolvimento devem focar-se nos níveis 

iniciais da cadeia de abastecimento, enquanto nos países desenvolvidos devem incidir nas fases mais 

próximas do consumo (Lipinski et al., 2013). 

2.2.3.2. Estimativas e causas da perda e desperdício de alimentos em Portugal e na Europa  

Em 2012, foi publicado o Projeto de Estudo e Reflexão sobre o Desperdício Alimentar (PERDA), o 

primeiro e único estudo português que estimou o volume de perdas e desperdício alimentar nas várias 

fases da cadeia de abastecimento em Portugal (Baptista et al., 2012). 

O PERDA foi realizado com recurso a fluxos de massa e com base nas Estatísticas Agrícolas do Instituto 

Nacional de Estatística (INE). A metodologia da FAO foi seguida neste estudo, assim como alguns 

valores de referência para ultrapassar lacunas de informação (Baptista et al., 2012). 

Desta forma, o PERDA estimou que 17% das partes comestíveis dos alimentos produzidos para 

consumo humano foram perdidos ou desperdiçados em Portugal, o que equivale a cerca de 1 milhão 

de toneladas. Em termos anuais, estas estimativas equivalem a 97 kg de PDA por habitante 

(Baptista et al., 2012), sendo inferiores às estimativas para a Europa, cujo valor anual é 280 kg por 

habitante (Gustavsson et al., 2011). 

Relativamente aos níveis da cadeia de abastecimento portuguesa, a PDA é mais elevada no início, com 

cerca de 332 mil toneladas perdidas na produção, e no final, com cerca de 298 mil toneladas 

desperdiçadas na distribuição e 324 mil toneladas no consumo. Quanto à categoria de alimentos, cerca 

de 75% da PDA é constituída por produtos hortícolas, cereais, frutos e lacticínios (Baptista et al., 2012). 

Na figura 3 encontra-se representada a PDA de cada categoria de produto em relação ao respetivo 

fluxo de entrada (kg) nos vários níveis da cadeia de abastecimento da Europa. Tal como em Portugal, 

é nas fases de produção e consumo que se verificam PDA superiores.  
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Figura 3 – PDA na Europa em relação às entradas (kg) em cada nível da cadeia de abastecimento. 
Fonte: Adaptado de Gustavsson et al. (2011). 

Relativamente ao consumo, estes dados confirmam a tendência de desperdício observada nos países 

desenvolvidos, onde os alimentos são descartados mesmo que ainda se encontrem em condições de 

serem consumidos (Gustavsson et al., 2011). Uma das causas associadas a este desperdício é a falta de 

conhecimento acerca dos rótulos de validade dos alimentos. Enquanto o “consumir até” está 

relacionado com questões de segurança alimentar, não devendo ser ultrapassado, o “consumir de 

preferência até” está relacionado com questões de qualidade, sendo a data até à qual o alimento 

mantém as suas características específicas, ou seja, o alimento pode ser consumido após essa data 

(Timmermans et al., 2014). Outras causas da PDA nesta fase são a falta de planeamento das compras 

por parte dos consumidores, acabando por comprar mais do que necessitam (Gustavsson et al., 2011), 

as porções confecionadas em excesso, a falta de aproveitamento desses “restos”, o armazenamento 

dos alimentos e a dimensão do agregado familiar. Relativamente ao armazenamento, o frigorífico e o 

congelador ajudam a preservar os alimentos, embora possam ter um papel inverso na medida em que 

os alimentos guardados podem ficar esquecidos. Quanto à dimensão do agregado familiar, verifica-se 

que as famílias com filhos têm uma PDA mais elevada (Baptista et al., 2012). 

Em relação à produção, o estudo da FAO não distingue a produção total da fração de alimentos que se 

destina diretamente ao consumo humano, o que pode resultar em estimativas incorretas para as 

perdas na produção e pós-colheita (Kummu et al., 2012). Não obstante, as perdas na produção podem 

estar relacionadas com causas naturais, tais como geada ou elevados níveis de precipitação, enquanto 

o desperdício ocorre por falta de coordenação entre os atores da cadeia de abastecimento. Neste 

último, o desperdício nas empresas que integram organizações de produtores é minimizado, visto que 

beneficiam de um melhor ajuste entre a oferta e a procura, além dos excedentes ou produtos 

defeituosos serem diretamente encaminhados para doação. Em Portugal, os setores do arroz e do 
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milho destacam-se pelo elevado grau de organização, sendo que 60% das empresas do setor do arroz 

e 47% do setor do milho integram organizações de produtores, enquanto no setor hortofrutícola 

apenas 24% das empresas integram essas organizações (Sales et al., 2015).  

Quanto à categoria de alimentos, a figura 3 permite verificar que os frutos e vegetais e as raízes e 

tubérculos são as categorias que apresentam PDA mais elevados ao longo de toda a cadeia de 

abastecimento. Além das perdas naturais na produção de raízes e tubérculos e de frutos e vegetais, os 

requisitos em relação ao calibre têm um impacto direto na PDA desta fase. Relativamente aos outros 

níveis da cadeia de abastecimento, a PDA destes alimentos está associada ao facto de se tratarem de 

produtos mais perecíveis e, consequentemente, com uma gestão de inventário mais difícil 

(Baptista et al., 2012). Para a preservação destes alimentos, o controle da temperatura é essencial, 

sendo os armazéns frigoríficos a melhor opção, embora acarretem custos de investimento e 

funcionamento consideráveis (Timmermans et al., 2014).  

2.2.4. Distribuição alimentar 

A distribuição alimentar é um elo importante da cadeia alimentar, aproximando os bens do cidadão e 

transportando-os, desde a origem e zonas de produção, até aos locais de comercialização e consumo 

(Governo de Portugal, 2014).  

A identificação das causas da PDA é essencial para encontrar soluções de redução e requer uma 

perspetiva integrada ao longo da cadeia de abastecimento, pois a PDA que ocorre num nível específico 

da cadeia pode ser causada por ações doutros níveis a montante, assim como as ações nesse nível 

podem causar PDA a jusante (Timmermans et al., 2014). 

Assim, são apresentadas nesta secção algumas causas de PDA que ocorrem ou são causadas pela fase 

de distribuição, bem como boas práticas associadas.  

2.2.4.1. Causas da perda e desperdício de alimentos 

Nos países desenvolvidos, existe uma tendência de globalização e centralização do sector alimentar, 

provocando um alongamento das cadeias, que distancia cada vez mais o produtor do consumidor. Esta 

situação tem implicações ao nível da PDA, pois dificulta a comunicação e previsão das preferências do 

consumidor e respetivo planeamento da produção, podendo resultar numa acumulação excessiva de 

inventário (Baptista et al., 2012). 

A previsão da procura é um assunto complexo e é influenciado por fatores como o clima e a 

sazonalidade, bem como fatores diretamente associados à distribuição, que é o caso do lançamento 

de novos produtos, das campanhas de marketing e das promoções (Baptista et al., 2012). Assim, os 

produtores, devido ao receio de não satisfazerem as quantidades acordadas, produzem quantidades 
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superiores à procura (Gustavsson et al., 2011). Por outro lado, a distribuição exige elevados padrões 

de qualidade relacionados com o peso, calibre, forma ou aparência dos produtos frescos, o que implica 

que parte da produção seja rejeitada, resultando em desperdício alimentar (Stuart, 2009). O poder 

negocial da Grande Distribuição também permite que o risco de não venda dos produtos passe para 

os produtores, apoiando assim uma política de excesso de inventário por parte do distribuidor 

(Baptista et al., 2012). 

Recentemente, a distribuição tem aderido à valorização dos frutos e vegetais que não estão de acordo 

com os padrões estéticos através das embalagens “pronto a consumir”, onde os frutos e vegetais já 

estão cortados e lavados. No entanto, o desperdício destes produtos também é elevado 

(Timmermans et al., 2014). 

Nos produtos perecíveis, as perdas na distribuição são mais elevadas quando não estão em vigor 

medidas como as embalagens de proteção, controle da temperatura e humidade, ou exibição que 

limite o manuseamento pelos consumidores. Geralmente, as frutas e vegetais em diferentes estádios 

de maturação são empilhadas juntas para dar opções de escolha ao consumidor. Este procedimento 

tem associada uma PDA elevada, pois os produtos que ficam no fundo acabam por ficar danificados 

pelo peso dos produtos no topo, a mistura de produtos em diferentes estádios de maturação encurta 

a vida útil dos produtos com estádio de maturação mais atrasado e, à medida que os consumidores 

manuseiam e escolhem os alimentos, danificam os restantes (Timmermans et al., 2014). 

Uma outra causa para o desperdício alimentar associada à distribuição consiste nas quantidades em 

exposição e na ampla gama de produtos e marcas na oferta, o que aumenta a probabilidade dos 

produtos passarem a data de validade antes de serem vendidos (Gustavsson et al., 2011). O recurso a 

descontos é uma forma eficaz de escoar produtos que se encontram próximos do fim do prazo de 

validade. Porém, devido a esse curto prazo, nalguns casos apenas se transfere o desperdício da 

distribuição para o consumidor final. Adicionalmente, as campanhas “leve dois, pague um” também 

podem resultar em desperdícios do lado do consumidor, pois este acaba por comprar mais do que 

necessita (Baptista et al., 2012). 

2.2.4.2. Boas práticas 

Considerando as causas ou ocorrências da PDA ao nível da distribuição, as possíveis abordagens de 

redução consistem em: 

• Estimular a comercialização de proximidade, valorizando a produção local 

(Governo de Portugal, 2014) e melhorar a coordenação entre a distribuição e os fornecedores 

através da partilha de informação (Baptista et al., 2012); 
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• Melhorar a previsão da procura e criar parcerias para gerir a variabilidade sazonal 

(Hanson & Mitchell, 2017); 

• Transportar adequadamente e planear a logística (Governo de Portugal, 2014); 

• Gerir adequadamente o inventário, nomeadamente através da política de armazenamento 

“first-in, first-out” (Governo de Portugal, 2014); 

• Manusear os produtos de forma adequada para evitar a deterioração das embalagens 

(Governo de Portugal, 2014); 

• Promover o redimensionamento das embalagens face às necessidades dos agregados familiares 

e padrões de consumo, e promover a venda a granel de forma adequada 

(Governo de Portugal, 2014); 

• Revisão das políticas de promoção (Hanson & Mitchell, 2017); 

• Promover a rotatividade dos produtos nos expositores, garantindo que os produtos com prazos 

de validade mais próximos sejam colocados à frente dos restantes (Governo de Portugal, 2014); 

• Promover locais específicos para venda de produtos em risco de desperdício 

(Diário da República, 2018); 

• Promover a alteração das práticas de informação da validade dos produtos 

(Hanson & Mitchell, 2017); 

• Promover a venda de produtos cosmeticamente “imperfeitos” (Hanson & Mitchell, 2017); 

• Facilitar o aumento da doação de alimentos (Hanson & Mitchell, 2017; 

Diário da República, 2018); 

• Fornecer informação sobre o armazenamento e preparação dos alimentos 

(Hanson & Mitchell, 2017); 

2.2.5. Impactos gerais da perda e desperdício de alimentos 

Os estudos existentes sobre o desperdício alimentar têm incertezas elevadas devido às distintas 

metodologias e definições do que é considerado desperdício alimentar. Independentemente dessas 

incertezas, o volume de desperdício alimentar representa uma parte importante dos alimentos que 

são produzidos e é inegável o impacto ambiental associado, pois recursos como o solo, energia e água 

são usados ao serviço desse desperdício (Baptista et al., 2012). Além destes recursos, perde-se o valor 

económico dos alimentos e são libertadas emissões desnecessárias (Gustavsson et al., 2011). 

De acordo com a FAO (2013), a produção de comida que não chega a ser consumida ocupa cerca de 

1,4 biliões de hectares de solo, o equivalente a 30% da área mundial de cultivo. Relativamente ao 

consumo de água, estima que são utilizados 250 km3, o equivalente à descarga anual do rio Volga.  
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Nos sistemas de produção alimentar, os gases de efeito de estufa (GEE) são as emissões mais 

importantes. Geralmente, nos produtos vegetais e nos animais monogástricos, o dióxido de azoto 

(N2O) é o GEE mais relevante, enquanto nos ruminantes, o principal gás emitido é o metano (CH4) 

(Sonesson et al., 2010). O impacto dos vários tipos de alimentos nas emissões de GEE depende do 

volume e método de produção. Por exemplo, a pegada carbónica dos vegetais decorre do elevado 

volume de PDA, enquanto na carne, decorre das práticas de produção (FAO, 2013). Geralmente, os 

produtos de origem animal, como a carne e os lacticínios, têm uma emissão de GEE por quilograma 

superior aos vegetais. Relativamente ao peixe e marisco, a correlação entre a energia usada e os 

impactos ambientais é elevada, principalmente para as capturas em ambiente selvagem, onde as 

principais emissões são de dióxido de carbono (CO2) devido ao combustível das embarcações de pesca. 

Relativamente ao transporte de alimentos, os impactos são consideráveis e, no fim dos ciclos, os 

alimentos que terminam nos aterros também contribuem para as emissões de GEE, pois a degradação 

de matéria orgânica em condições anaeróbias liberta CH4 (Sonesson et al., 2010). Deste modo, a PDA 

gera, anualmente, 8% dos GEE, ou seja, comparando este valor com o top 20 de países emissores de 

GEE, a PDA global estaria em terceiro (FAO, 2015). Além destes, existem outros impactos no ambiente 

causados pela produção de alimentos, como a desflorestação, a perda de biodiversidade ou a 

degradação dos serviços prestados pelos ecossistemas (Sonesson et al., 2010). 

Como já referido nas definições de perda de alimentos e desperdício alimentar, a perda decorre de 

ineficiências no início da cadeia de abastecimento, enquanto o desperdício consiste em perdas 

evitáveis e ocorre maioritariamente nos países desenvolvidos. Relativamente aos países de elevada 

riqueza, o respetivo desperdício contribui diretamente para a fome no mundo, pois quer sejam ricos 

ou pobres, todos os países compram alimentos no mesmo mercado global. Desta forma, quando os 

países compram alimentos que acabam por desperdiçar, estão a retirar alimentos do mercado global 

e a contribuir para o aumento do preço dos mesmos, tornando-os menos acessíveis para os países 

mais pobres (FAO, 2013). 

Adicionalmente, existem fortes argumentos económicos para a redução da PDA. Em 2012, o custo 

económico global da PDA foi aproximadamente 936 biliões de dólares (FAO, 2015). No mesmo ano e 

na UE, estima-se que foi cerca 143 biliões de euros, com 98 biliões de euros associados ao desperdício 

das famílias (Stenmarck et al., 2016). Apesar destas estimativas, a redução da PDA ainda não está a ser 

suficientemente implementada pelos países, cidades e empresas. Uma das razões consiste nos setores 

públicos e privados não estarem conscientes da dimensão do problema, pois os custos associados à 

PDA podem estar “enterrados” no custo das atividades, ou por considerarem que a redução da PDA 

não compensa o investimento necessário. No entanto, um estudo da Champions 12.3, que analisou 

cerca de 1200 infraestruturas de mais de 700 empresas em 17 países, revela que 99% das empresas 
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obtiveram um retorno positivo no investimento em estratégias de redução da PDA. Neste estudo, 

metade das infraestruturas obtiveram um rácio de custo-benefício de 14:1, ou seja, por cada unidade 

de investimento conseguiram um retorno de 14 unidades monetárias. As empresas de retalho 

obtiveram rácios custo-benefício entre 5:1 e 10:1 e o segmento que obteve rácios custo-benefício 

superiores foram os restaurantes (Hanson & Mitchell, 2017). 

Assim, a redução da PDA tem impactos positivos para os três pilares da sustentabilidade, pois implica 

poupanças financeiras para os agricultores, empresas e famílias, permite alimentar um maior número 

de pessoas e aliviar a pressão sobre o ambiente (Hanson & Mitchell, 2017). 

2.2.6. FLW Standard 

O FLW Standard é o primeiro conjunto de definições globais e requisitos para as empresas, países ou 

outras entidades procederem, conscientemente e credivelmente, à contabilização, gestão e 

comunicação da sua PDA (FUSIONS, 2016). 

Embora seja possível iniciar ações de prevenção do desperdício alimentar sem informação detalhada 

acerca das quantidades desperdiçadas, a quantificação é necessária para compreender a dimensão e 

localização da PDA nas várias fases da cadeia de abastecimento e respetivas medidas de prevenção 

(Tostivint et al., 2016).  

O Food Loss and Waste Protocol (FLW Protocol) consiste numa parceria entre várias organizações que 

estavam previamente empenhadas na criação de metodologias para quantificar a PDA em 

determinadas regiões ou fases da cadeia de abastecimento. De forma a evitar o desenvolvimento de 

métodos em duplicado e facilitar a padronização global, criaram o FLW Standard, em 2016, onde 

estabelecem várias etapas que as organizações devem seguir para contabilizar e reportar a PDA. O 

objetivo do FLW Standard é facilitar a quantificação da PDA e incentivar a consistência e transparência 

dos dados relatados, permitindo que os países, cidades, empresas e outras entidades desenvolvam 

inventários da quantidade de PDA que é gerada e do destino final da mesma (Hanson et al., 2016). 

Várias organizações empenhadas na gestão da PDA desenvolveram hierarquias que classificam os 

destinos da PDA, geralmente representados num diagrama triangular invertido, onde a parte inferior 

representa o destino menos preferido, usualmente referido como “descarte”. Geralmente, o destino 

preferido é a alimentação animal, seguido pela transformação em materiais de base natural e 

processamento bioquímico. Após estes, os destinos preferíveis tendem a divergir devido a fatores 

como a legislação local, infraestruturas disponíveis e tecnologias para gerir a PDA. Assim, de forma a 

ter relevância para todos os países e setores, o FLW Standard não recomenda nenhuma hierarquia em 

particular. Não obstante, o FLW Protocol apoia a recomendação global que consiste em dar prioridade 



20 
 

à prevenção da PDA, o que inclui a redução (redução da criação de excedentes alimentares) e resgate 

de excedentes alimentares saudáveis para consumo humano (Hanson et al., 2016). 

De forma a ser universalmente aplicável, o FLW Standard é firme na definição das possíveis 

componentes de PDA e nos princípios para contabilizar e relatar. Porém, é flexível nos métodos de 

quantificação devido à disponibilidade de dados e à capacidade de medição da PDA pelas entidades. 

Para garantir a transparência, exige que as entidades relatem o método de quantificação utilizado e 

descrevam o nível de incerteza (Hanson et al., 2016). 

Inicialmente, as entidades devem definir os objetivos (etapa 1). De forma a determinar o que 

quantificar e como realizar essa quantificação, devem definir a razão. Os objetivos podem estar 

relacionados com segurança alimentar, desempenho económico, impactos ambientais, ou uma 

combinação dos mesmos (Hanson et al., 2016). 

A segunda etapa do FLW Standard consiste na revisão dos princípios para contabilizar e relatar a PDA, 

sendo que as organizações devem respeitar cinco princípios básicos (relevância, completude, 

consistência, transparência e precisão) descritos no Anexo B – Os 5 princípios básicos da etapa 2 do 

FLW Standard. Existem alguns tradeoffs entre estes princípios, por exemplo, obter um inventário de 

PDA completo pode requerer a utilização de dados de precisão inferior, assim como o desenvolvimento 

de um inventário PDA de elevada precisão poderá implicar a exclusão de componentes de precisão 

reduzida (Hanson et al., 2016). 

A terceira etapa do FLW Standard é o âmbito, que consiste em definir o que vai ser quantificado e 

inclui quatro componentes: prazo, tipo de material incluído no inventário, destino dado à PDA e limite. 

Relativamente ao prazo, não é exigida uma frequência específica para a contabilização da PDA, mas é 

recomendado um período anual para ter em conta variações sazonais e para facilitar a comparação 

entre inventários de PDA. Dependendo dos objetivos da entidade, o tipo de material incluído no 

inventário de PDA pode ser apenas alimentos, partes não comestíveis, ou ambos e, por isso, existem 

quatro formas de relatar os resultados do inventário: material combinado ou não separado, material 

combinado e desagregado em resultados separados, apenas alimentos ou apenas partes não 

comestíveis. A classificação de um material como alimento ou parte não comestível associada pode 

variar entre cadeias de abastecimento. Uma regra simples consiste em classificar uma determinada 

parte como alimento quando está incluída no produto vendido. No entanto, mesmo que uma entidade 

considere um certo tipo de material como parte não comestível associada a um alimento, deve ter em 

consideração se poderia ser aproveitada para consumo humano e considerar aplicar essa conversão 

nas suas estratégias de redução de PDA. Existem vários destinos possíveis para os alimentos e 

respetivas partes não comestíveis removidas da cadeia de abastecimento, sendo que alguns resultam 
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em valorização, enquanto outros representam descarte final. Os dez destinos mais comuns são a 

alimentação animal (desvio de material da cadeia de abastecimento para a alimentação animal), 

materiais de base natural/processamento bioquímico (converter materiais em produtos industriais), 

codigestão/digestão anaeróbica (desintegrar materiais através de bactérias na ausência de oxigénio, 

resultando em produtos como biogás e biocombustíveis), compostagem/processos aeróbicos 

(desintegrar material através de bactérias em ambientes ricos em oxigénio, resultando em material 

orgânico que pode ser usado para recuperação do solo), combustão controlada (incineração), cultivo 

do solo (aplicar material orgânico sobre ou sob a superfície da terra para melhorar a qualidade do 

solo), aterro, não colhido (deixar as culturas prontas no campo ou reincorporá-las no solo), 

descarte/lixo (abandonar material em terra ou descartá-lo no mar) e esgoto/tratamento de água 

(descartar material nos esgotos, com ou sem tratamento prévio). No caso do destino não ser nenhum 

dos anteriores, a entidade deve classificar como “outro” e descrevê-lo. Se o destino for desconhecido, 

é obrigatório reportar o caminho inicial. Relativamente ao limite, as entidades têm de definir a 

categoria de alimentos (tipo de alimentos incluídos), fase do ciclo de vida (fases da cadeia de 

abastecimento ou do ciclo de vida do alimento no qual ocorre PDA), geografia (limites geográficos 

dentro dos quais a PDA ocorre) e organização (unidade organizacional dentro da qual a PDA ocorre) 

(Hanson et al., 2016). 

A quarta etapa do FLW Standard consiste em decidir como quantificar a PDA, tendo em conta que é 

obrigatório reportar a quantidade física de PDA expressa em peso. O FLW Standard não requer que se 

utilize um método de quantificação em particular, visto que este é influenciado pelos objetivos e 

âmbito do inventário de PDA, recursos humanos e financeiros disponíveis, assim como o acesso direto 

à PDA física. Inicialmente, as entidades devem avaliar se existe informação disponível apropriada para 

o inventário de PDA antes de investirem tempo e recursos a recolher novos dados. Se a entidade 

considerar os dados existentes são apropriados, deve refletir sobre dois aspetos. O primeiro é se o 

âmbito dos dados existentes está de acordo com o inventário de PDA que vai ser desenvolvido e o 

segundo consiste em avaliar a incerteza desses dados. Caso a entidade considere que não existem 

dados prévios disponíveis, o FLW Standard destaca 10 métodos adequados (mas não obrigatórios) para 

a quantificação da PDA, sendo que 7 destes são métodos de medição ou aproximação e 3 são métodos 

de inferência (Hanson et al., 2016). 

A quinta etapa consiste em reunir e analisar os dados. No âmbito (etapa 3), a entidade definiu o tipo 

de material incluído no inventário de PDA. Nesse sentido, se decidir distinguir os tipos de material 

removidos da cadeia de abastecimento (apenas alimento, apenas partes não comestíveis ou material 

combinado e desagregado em resultados separados), a entidade é obrigada a descrever as fontes ou 

abordagens utilizadas para classificar um material como alimento ou parte não comestível. À partida, 
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a abordagem que apresenta maior precisão consiste em separar o material fisicamente, mas apresenta 

desvantagens relacionadas com o consumo de recursos (temporais, humanos e financeiros). A segunda 

abordagem consiste em utilizar fatores de conversão para realizar a separação (em peso) entre o 

alimento e a parte não comestível do mesmo (Hanson et al., 2016). 

Após a recolha de dados, a sexta etapa compreende o cálculo dos resultados do inventário. O 

FLW Standard requer a contabilização da quantidade física de PDA expressa em peso, embora seja 

possível utilizar, adicionalmente, outros termos ou unidades de medida para transmitir impactos 

ambientais, conteúdo nutricional ou implicações financeiras e, ainda, fatores de normalização para 

gerar métricas como, por exemplo, a PDA per capita (Hanson et al., 2016). 

A sétima etapa consiste em avaliar a incerteza dos cálculos do inventário de PDA. A identificação das 

fontes de incerteza pode auxiliar na compreensão dos passos necessários para melhorar a qualidade 

do inventário de PDA. Assim, as entidades são obrigadas a reportar uma descrição qualitativa, 

quantitativa ou ambas (se possível) da avaliação da incerteza dos resultados. A descrição qualitativa 

deve consistir numa lista das várias fontes de incerteza avaliadas ao longo do estudo e, se não for 

reportada uma estimativa quantitativa, o possível impacto nos resultados deve ser incluído 

(Hanson et al., 2016).  

A oitava etapa compreende uma revisão, que consiste num processo de garantia interno ou externo 

da precisão e consistência do inventário de PDA. Esta etapa é opcional, exceto quando a entidade 

recorreu a amostras e respetiva ampliação, realizou um rastreio da quantidade de PDA ou definiu um 

objetivo de redução (Hanson et al., 2016). 

Por fim, a nona etapa consiste em relatar o inventário de PDA e a décima etapa compreende a 

definição de metas para acompanhar o progresso no sentido da redução (Hanson et al., 2016). 

2.3. Conclusões do capítulo 2 

Neste capítulo realizou-se uma revisão do estado da arte referente à EC e ao desperdício alimentar. 

Inicialmente, o conceito de EC foi apresentado, bem como as várias escolas de pensamento com 

influência na sua criação. Depois, foi dado destaque à relação com a dimensão económica, ambiental 

e social da sustentabilidade e, por fim, foram apresentadas as orientações europeias e nacionais 

relativas à EC, nas quais o desperdício alimentar surge como uma área prioritária.  

Posteriormente, foram apresentadas possíveis definições para a perda de alimentos, desperdício 

alimentar e PDA, bem como algumas estimativas geográficas do desperdício, categorias de alimentos 

e níveis da cadeia de abastecimento onde se verificam PDA elevadas. Nesta fase, surgem as primeiras 

dificuldades na investigação da PDA, pois as diferentes definições, pressupostos, metodologias de 



23 
 

medição e incerteza dos dados disponíveis dificultam a comparação entre estudos (Baptista et al., 

2012; Timmermans et al., 2014; Stenmarck et al., 2016; Tostivint et al., 2016). 

Esta situação é uma barreira para a compreensão das causas e extensão da PDA, das soluções, 

prioridades de ação e monitorização. É por esta razão que existem, atualmente, fortes apelos para o 

desenvolvimento de protocolos globais de medição da PDA, com vista a uma harmonização de 

definições e métodos de medição para melhorar a confiabilidade, comparabilidade e transparência de 

dados (Timmermans et al., 2014). Desta forma, o FLW Standard surge como uma possível solução para 

este problema. 
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Capítulo 3 – Caso de Estudo do Grupo Jerónimo Martins 

O presente capítulo pretende contextualizar o problema em estudo, apresentando inicialmente, a 

história e estrutura do Grupo Jerónimo Martins. Devido ao impacto das atividades do Grupo e ao tema 

do projeto, são apresentados os pilares de responsabilidade corporativa. Por fim, é dado destaque ao 

desperdício alimentar da divisão de Frutas e Vegetais, onde se insere o problema em estudo, e é 

apresentada a metodologia da análise. 

3.1. História do Grupo Jerónimo Martins 

O início do Grupo Jerónimo Martins remonta a 1792, com a abertura duma loja no Chiado, onde 

inicialmente eram vendidos enchidos, vinho, farinhas e cereais, entre outros produtos. A reputação da 

loja foi crescendo durante o século XIX e, em 1920, foi comprada pelos sócios dos Grandes Armazéns 

Reunidos do Porto. Contudo, a empresa estava a enfrentar problemas financeiros devido à Primeira 

Guerra Mundial e apenas dois dos sócios, Francisco Manuel dos Santos e Elysio Pereira do Vale, 

continuaram no negócio (Feed, 2017). 

Em 1938, Francisco Manuel dos Santos confiou a liderança da empresa ao seu genro e sobrinho, Elísio 

Alexandre dos Santos, que apostou na área industrial com a produção de margarina na Fábrica Imperial 

de Margarina (FIMA). Porém, a entrada definitiva do Grupo na área da indústria só ocorreu em 1949, 

através da parceria que se manteve até 2016 com a Unilever (Feed, 2017). 

Em 1968, Alexandre Soares dos Santos assumiu a liderança do Grupo após a morte do seu pai. Na 

altura, os resultados da empresa eram dominados pela área industrial e Alexandre Soares dos Santos 

foi o primeiro a perceber que o futuro da empresa passava por desenvolver uma presença forte no 

retalho moderno. Desta forma, destaca-se o início da cadeia de supermercados Pingo Doce em 1980, 

marcando o regresso à atividade original da distribuição, assim como a entrada no setor grossista, em 

1988, com a compra de 60% do cash-and-carry Recheio que, atualmente, é detido em 100% pelo Grupo 

(Feed, 2017). 

O ano de 1995 marcou o início da expansão internacional, com a abertura da Biedronka na Polónia. 

Em 2011, também na Polónia, o Grupo lançou-se no setor das drugstores com as lojas Hebe e, em 

2013, abriu a primeira loja Ara na Colômbia. No mesmo ano, a presidência do Grupo foi atribuída a 

Pedro Soares dos Santos, filho de Alexandre Soares dos Santos (Feed, 2017). 

Na secção seguinte é dado destaque à estrutura atual do Grupo, incluindo o ano de início das unidades 

de negócio do retalho especializado e da área agroalimentar. 
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3.2. Estrutura do Grupo 

O Grupo Jerónimo Martins é um grupo internacional, sediado em Portugal, com atividade na área 

alimentar, retalho especializado e, recentemente, na produção agro-alimentar. O Grupo está presente 

em Portugal, na Polónia e na Colômbia, contando em 2017 com mais de 100 000 colaboradores, 16 276 

M€ em vendas e resultado líquido de 385 M€. (Grupo JM, 2018b). 

3.2.1. Distribuição Alimentar 

A principal área de negócio do Grupo é a distribuição alimentar, que representa mais de 95% das 

vendas e tem como compromisso desenvolver soluções alimentares a preços competitivos, em 

localizações de proximidade, com eficiência operacional, excelência nos frescos e marcas próprias de 

qualidade (Grupo JM, 2018b). O Grupo reconhece os diferentes mercados e tendências de consumo 

das localizações onde atua, adaptando os modelos de negócio às respetivas necessidades.  

Em Portugal, é líder nos segmentos de supermercados e cash-and-carry com as cadeias Pingo Doce 

(PD) e Recheio, respetivamente. Na Polónia, é líder na distribuição alimentar com a cadeia de discount 

Biedronka e, na Colômbia, está presente no retalho alimentar com as lojas de proximidade Ara (Grupo 

JM, 2018b). Na Tabela 1, estão expressas as insígnias da distribuição alimentar do Grupo, com o 

respetivo segmento, país, número de lojas e vendas em 2017 (Grupo JM, 2018c). 

Tabela 1 – Unidades de negócio da distribuição alimentar do Grupo Jerónimo Martins. 

Insígnias Segmento País Lojas Vendas (M€) 

Pingo Doce Supermercados Portugal 422 3 667 

Recheio Grossista Alimentar Portugal 43 942 

Biedronka Lojas de discount Polónia 2 823 11 075 

Ara Lojas de proximidade Colômbia 389 405 

 

3.2.2. Jerónimo Martins Agro-Alimentar 

A Jerónimo Martins Agro-Alimentar (JMA) tem como missão proteger e assegurar o acesso, de forma 

sustentável, às fontes de abastecimento de produtos diferenciadores, garantindo a satisfação das 

necessidades internas do Grupo em condições de custo, eficiência e qualidade competitivas 

(Grupo JM, 2018c). 

Esta área de negócio iniciou-se em 2015, com a aquisição da fábrica da Cooperativa Serraleite, que 

marcou o começo da produção de leite UHT e natas de marca própria para as cadeias Pingo Doce e 
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Recheio (Grupo JM, 2017a). Durante o ano de 2017, a fábrica melhorou o nível de eficiência na 

produção de leite processado, com aumento do respetivo volume de produção, assegurando 55% das 

necessidades de leite UHT e natas de Marca Própria. A construção de uma nova fábrica, em Portalegre, 

já foi iniciada, estando a sua conclusão planeada para 2018 (Grupo JM, 2018c). 

A exploração de engorda de bovinos Angus também teve início em 2015. Os centros de criação, ou 

unidades de engorda, compram os animais a produtores e alimentam-nos até à idade de abate, com o 

objetivo final de vender a carne, de qualidade superior e com preços competitivos, às companhias do 

Grupo (Grupo JM, 2017a). Em 2017, a eficiência operacional da unidade de Manhente (Barcelos) foi 

reforçada e foram adquiridas duas novas unidades nas regiões Centro e Alentejo, perfazendo um total 

de 3 unidades de exploração (Grupo JM, 2018c). 

Em 2016, a JMA lançou o projeto de Aquacultura, que engloba uma parceria na Ilha da Madeira para 

a produção de dourada e uma concessão no Porto de Sines para a produção de robalo, através da 

constituição da Sociedade Seaculture (Grupo JM, 2017a). Em 2017, foi iniciada a produção de dourada 

na unidade instalada na Madeira (em parceria com a empresa local Marismar) e iniciou-se o 

fornecimento de robalo pela Seaculture (Grupo JM, 2018c). 

3.2.3. Retalho Especializado 

O retalho especializado é uma área de negócio do Grupo, que se iniciou em 1990 com a abertura da 

Hussel, especialista na comercialização de chocolates e confeitaria, presentemente com uma rede de 

24 lojas (Grupo JM, 2018b). 

Em 2002, surgiram os quiosques de café Jeronymo no interior das lojas do grupo, que evoluíram para 

uma rede de coffee-shops, atualmente com 21 pontos de venda. Na Polónia, o retalho especializado 

do Grupo é na área da cosmética com a cadeia Hebe, contando com 153 lojas (incluindo a rede de 

farmácias Apteka Na Zdrowie) e 2 500 marcas exclusivas (Grupo JM, 2018b). 

3.3. Responsabilidade Corporativa do Grupo 

O Grupo JM reconhece o impacto das suas atividades, por isso, o crescimento, desenvolvimento e 

gestão dos seus negócios são baseados em cinco pilares de responsabilidade corporativa 

(Grupo JM, 2017b). 

O pilar da promoção da saúde pela alimentação materializa-se em duas estratégias, garantir a 

segurança alimentar e fomentar a qualidade e diversidade da dieta. No âmbito da primeira estratégia, 

o grupo procura lançar novos produtos nutricionalmente equilibrados, menos processados e 

orientados para necessidades dietéticas específicas, assim como reformular os produtos existentes 
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para diminuir o sal, o açúcar e as gorduras. Para garantir a segurança alimentar, o Grupo aposta no 

investimento contínuo, na certificação e na monitorização dos processos através de técnicos internos 

de qualidade e segurança alimentar, assim como auditores externos para a implementação de 

procedimentos adequados (Grupo JM, 2017b). 

O pilar do respeito pelo ambiente baseia-se na política ambiental do grupo, que estabelece três áreas 

prioritárias de gestão: 

1. A preservação da biodiversidade consiste no desenvolvimento de estratégias de gestão dos 

riscos e impactos associados à dependência dos ecossistemas. Um exemplo concreto de um 

projeto nesta área é a avaliação dos potenciais riscos das espécies de pescado mais vendidas 

pelo Grupo.  

2. O combate às alterações climáticas baseia-se em quatro áreas de atuação: cálculo da pegada 

carbónica, racionalização dos consumos de água e energia, redução dos impactos ambientais 

dos processos logísticos e gestão dos gases de refrigeração.  

3. A gestão de resíduos consiste em projetos de valorização dos mesmos, assim como em 

projetos de ecodesign de embalagens, ações de combate ao desperdício alimentar, entre 

outras atividades. Na valorização, incluem-se os resíduos de clientes recolhidos pelas lojas do 

Grupo (pilhas, REEE, óleos alimentares usados, tinteiros, cápsulas, tampas, rolhas e caricas).  

(Grupo JM, 2017b). 

O terceiro pilar consiste em “comprar com responsabilidade” e está mais direcionado para a cadeia de 

abastecimento. Sempre que possível, o Grupo opta por fornecedores locais com o objetivo de 

potenciar a sustentabilidade socioeconómica das localizações em que atua, assim como reduzir a 

pegada carbónica dos produtos comercializados. O relacionamento com fornecedores é outro aspeto 

deste pilar, consistindo no desenvolvimento de relações duradouras e de cooperação, como por 

exemplo, o acompanhamento técnico relativamente à qualidade, o apoio na otimização de processos 

e a garantia de escoamento do produto. O grupo realiza, também, auditorias de qualidade e segurança 

alimentar, assim como auditorias ambientais aos fornecedores de perecíveis e de marca própria. O 

Grupo privilegia os fornecedores que utilizam métodos de produção com menor consumo de recursos 

naturais e menores impactos nos ecossistemas. Além dos aspetos referidos, não colabora com 

fornecedores que não cumprem as disposições legais e os acordos nacionais e internacionais 

relativamente aos Direitos Humanos e do Trabalhador (Grupo JM, 2017b). 

O quarto pilar, “apoiar as comunidades envolventes”, consiste em contribuir ativamente para a 

superação dos desafios socioeconómicos das comunidades onde o Grupo está presente, focando-se 

essencialmente nos grupos mais vulneráveis, ou seja, crianças, jovens e idosos. Este apoio é realizado 
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através da doação de produtos alimentares e de ajudas monetárias a instituições de solidariedade, 

especialmente às que combatem o abandono escolar e a exclusão social (Grupo JM, 2017b). 

O quinto pilar definido pelo Grupo, “ser um empregador de referência”, materializa-se em programas 

de atração e retenção de talentos, respeito pelos Direitos Humanos e do Trabalhador, medidas de 

segurança no trabalho, desenvolvimento de canais de comunicação eficazes com os colaboradores e 

em políticas de remuneração equitativas e alinhadas com o mercado. Ainda neste pilar, insere-se a 

área de Responsabilidade Social Interna do Grupo, que visa a melhoria da qualidade de vida dos 

colaboradores e das suas famílias em três dimensões: saúde, educação e bem-estar 

(Grupo JM, 2017b). 

As práticas, metas e certificações obtidas em 2016 nos cinco pilares definidos pelo Grupo estão 

disponíveis para consulta no Anexo C – Destaques na responsabilidade corporativa em 2016. 

3.4. Desperdício alimentar 

3.4.1. O desperdício alimentar e os cinco pilares do Grupo 

A gestão de resíduos é uma área prioritária do Grupo no pilar do ambiente. Esta gestão baseia-se na 

redução e no encaminhamento dos resíduos para valorização, o que contribui para a diminuição da 

utilização de recursos naturais e, consequentemente, para a crescente substituição de um modelo de 

consumo linear por um modelo de economia circular (Grupo JM, 2017a). 

Visto que o desperdício alimentar é uma das causas da criação de resíduos, é importante utilizar as 

mesmas estratégias para a sua gestão, ou seja, a redução e a valorização. Exemplos concretos de 

valorização alimentar no Grupo são a compra ou o aproveitamento de vegetais não calibrados para 

incorporar em produtos de 4ª gama (vegetais cortados e lavados prontos a utilizar), sopas e refeições 

prontas, ou para vender diretamente ao canal HoReCa a um preço reduzido através das lojas Recheio. 

Em 2016, destaca-se o aproveitamento de mais de 3 300 toneladas de fruta e legumes não calibrados 

para incorporar noutros produtos vendidos pelo Grupo e mais de 10 000 toneladas para o canal 

HoReCa (Grupo JM, 2017c). Em 2017, registou-se um aumento superior a 2% face ao ano anterior, com 

cerca de 13 600 toneladas aproveitadas (Grupo JM, 2018c). 

Com estas medidas, o Grupo contribui para a redução do desperdício a montante das suas operações, 

ao mesmo tempo que garante que estes produtos, cujo perfil nutricional é igual aos produtos 

calibrados, são integrados na cadeia de valor, chegando ao prato dos consumidores (Grupo JM, 2018c). 

Estas medidas de economia circular contribuem não só para o pilar “respeitar o ambiente”, como 

também para os pilares “promover a alimentação saudável” e “comprar com responsabilidade”, sendo 
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a contribuição para este último pilar essencial na medida em que se garante o escoamento dos vegetais 

não calibrados do fornecedor.  

Um outro movimento para eliminar o desperdício alimentar consiste na doação de alimentos e está 

associado ao pilar “apoio às comunidades envolventes”. O Grupo realiza doações apenas a Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS), sendo já uma prática rotineira nas cadeias PD, Recheio, 

Biedronka e Ara, estimando-se o equivalente a 10,7 mil toneladas doadas em 2017 (Grupo JM, 2018c). 

Os alimentos doados consistem, principalmente, em excedentes alimentares, desde que se encontrem 

em condições de segurança alimentar. Por vezes, podem ser detetados defeitos nas embalagens ou na 

rotulagem, o que impede que os produtos sejam vendidos, podendo ser doados se for possível garantir 

as condições de segurança alimentar. O Grupo assume que os produtos que não têm data de validade 

não podem ser doados, assim como os produtos não rotulados que contêm alergénios, ou com o rótulo 

numa língua estrangeira. Desta forma, é necessário dar formação aos colaboradores das lojas para que 

consigam identificar corretamente os bens alimentares que devem ser destinados à doação a 

instituições, o que se insere no pilar “ser um empregador de referência” (Grupo JM, 2018a). 

Assim, é possível concluir que, apesar do combate ao desperdício alimentar estar diretamente 

associado à gestão de resíduos do pilar ambiental (evitando que estes se formem), a aplicação de 

conceitos de EC produz benefícios para todos os pilares do Grupo. 

3.4.2. Contabilização do desperdício alimentar 

O Grupo considera que, enquanto especialista alimentar, o combate ao desperdício de comida é um 

desígnio. Por isso, no âmbito do The Consumer Goods Forum (CGF), assumiu o compromisso de 

redução de 50% do desperdício alimentar gerado pelas suas atividades até 2025, tendo 2016 como 

ano de referência (Grupo JM, 2018d).  

De forma a medir o desperdício alimentar e acompanhar a sua evolução na direção do compromisso 

assumido, o Grupo decidiu proceder à sua contabilização com base nas dez etapas do 

Food Loss and Waste Standard (FLW Stantard) (Grupo JM, 2018a). 

3.4.2.1. Etapas do FLW Standard 

Na primeira etapa do FLW Standard, o Grupo estabeleceu que o principal objetivo é o cálculo do 

desperdício alimentar, com início no ano de referência de 2016. Posteriormente, os objetivos 

consistem em monitorizar anualmente, descobrir as causas e definir as ações de melhoria 

(Grupo JM, 2018a). 

Após a segunda etapa, que consiste na revisão da forma de contabilizar e reportar o desperdício 

alimentar, a terceira etapa consiste em definir o âmbito (prazo, tipo de material, destino e limite). 
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Relativamente ao prazo, como já referido, a contabilização do desperdício alimentar será anual. 

Quanto ao tipo de alimentos, o Grupo decidiu contabilizar apenas as partes comestíveis, podendo ser 

contabilizada a parte não comestível quando esta faz parte do alimento desperdiçado. Um exemplo 

simples é a casca da fruta que é contabilizada em conjunto com a fruta desperdiçada na sua forma 

natural, mas não é contabilizada quando o alimento está na forma de salada de frutas. Quanto ao 

destino dos resíduos alimentares, o Grupo assumiu o compromisso de, posteriormente, incluir 

informação sobre os diferentes tipos de destino dados aos resíduos alimentares. Relativamente ao 

limite do âmbito, o Grupo definiu serem todos os alimentos comercializados ou processados nas 

quatro empresas de distribuição alimentar (PD, Recheio, Biedronka e Ara) devido a esta ser a principal 

área de negócio, contabilizando mais de 95% do volume de vendas. Desta forma, o limite geográfico 

situa-se em Portugal, Polónia e Colômbia (Grupo JM, 2018a). 

Na quarta etapa, o Grupo decidiu quantificar o desperdício alimentar com base nos registos de quebra. 

Assim, na recolha e análise dos dados (quinta etapa), removeram-se os produtos não alimentares, as 

quebras que não constituem desperdício alimentar (por exemplo, doações) e foi considerado o peso 

líquido (kg) dos alimentos desperdiçados e o número de unidades. Relativamente ao requisito de 

exclusão do peso da embalagem, foi contabilizado o peso líquido do alimento conforme a informação 

do rótulo. (Grupo JM, 2018a). 

Com base nas etapas anteriores, foi calculado o inventário de desperdício alimentar, que constitui a 

sexta etapa. Relativamente à sétima etapa, avaliar a incerteza, o Grupo decidiu realizar uma análise 

qualitativa e, após concluir estas etapas, está planeada uma verificação externa (etapa oito). 

Internamente, o Grupo decidiu reportar o valor absoluto, em toneladas (etapa nove), bem como 

indicadores globais para cada uma das companhias, de forma a monitorizar o desperdício 

(Grupo JM, 2018a). 

Por fim, na décima etapa, o Grupo assumiu a meta de redução de 50% do desperdício alimentar até 

2025, tendo por base o ano de referência de 2016. Além deste, o Grupo também estabelece objetivos 

intermédios, onde atualmente se destaca o compromisso de redução de 10% do desperdício alimentar 

até 2020 e, futuramente, será estabelecido outra meta intermédia para 2023 (Grupo JM, 2018a). 

3.4.2.2. Resultados iniciais do inventário de desperdício alimentar 

O cálculo do desperdício alimentar para o ano de 2016 (ano de referência) já terminou e o Grupo 

encontra-se numa fase de análise de resultados, elaboração de relatórios internos e externos, e 

tomada de decisão acerca das ações futuras. 

Ao analisar a figura 4, verifica-se que, apesar da Biedronka ser a empresa do Grupo com maior valor 

absoluto de desperdício alimentar em peso, o valor do desperdício (em %) face ao número de lojas 
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(também em %) é superior no PD e Recheio (Grupo JM, 2018a). Este resultado também permite 

identificar a existência de uma tendência oposta entre as insígnias do Grupo em Portugal 

(PD e Recheio) e as restantes, ou seja, a distribuição do desperdício alimentar do Grupo em Portugal é 

superior à distribuição de lojas, enquanto na Biedronka e Ara, a distribuição de lojas é superior ao 

desperdício alimentar do Grupo.  

 

 

Figura 4 – Distribuição de lojas e desperdício alimentar, em 2016, pelas quatro empresas do Grupo. 

 

A tendência observada pode ser explicada pela dimensão e segmento de negócio, bem como o número 

de diferentes itens processados ou comercializados pelo PD e Recheio, em comparação com as outras 

insígnias. A figura 5 permite concluir que a maioria dos artigos comercializados ou processados pelo 

Grupo ocorre no PD e Recheio, logo a complexidade da contabilização do desperdício alimentar é 

superior nestas insígnias, bem como o nível de incerteza. Adicionalmente, o PD é a insígnia com maior 

peso de vendas na área de perecíveis, o que geralmente está associado a um desperdício alimentar 

superior. Desta forma, apesar da Biedronka e Ara apresentarem um desperdício alimentar superior 

face ao número de artigos comercializados ou processados, a complexidade associada ao PD e Recheio 

implica um estudo mais aprofundado. Pelos mesmos motivos, é esperado que a compreensão das 

causas que resultam em desperdício alimentar, bem como as medidas de ação no PD e Recheio sejam 

replicáveis às outras insígnias, resultando na redução do desperdício alimentar global do Grupo. 

Biedronka PD Recheio Ara

%  Desperdício Alimentar % Lojas
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Figura 5 – Comparação entre o número de diferentes itens comercializados ou processados pelo Grupo e o desperdício 
alimentar em 2016. 

3.5. Caraterização do problema 

3.5.1. Área e Divisão 

Considerando as atividades do Grupo em Portugal, a maioria do desperdício alimentar (em peso) 

ocorre no PD. Este valor vai ao encontro do esperado, tendo em consideração as vendas, número de 

lojas e número de itens comercializados no PD, em comparação com o Recheio (Grupo JM, 2018a). 

A contabilização do desperdício alimentar do PD inclui as lojas, armazéns e cozinhas centrais. Após 

desagregação de dados, verifica-se que a maioria do desperdício ocorre nas lojas, razão pela qual 

foram escolhidas para prosseguir a análise (Grupo JM, 2018a). 

Nas lojas, os produtos alimentares estão divididos em quatro áreas (mercearias, perecíveis 

especializados, perecíveis não especializados e bebidas). Através da análise dos dados de quebra 

alimentar das lojas PD, verifica-se que a maioria do desperdício alimentar ocorre na área de perecíveis 

especializados, conforme apresentado na figura 6 (Grupo JM, 2018a). Os procedimentos que permitem 

verificar este resultado encontram-se disponíveis para consulta no Anexo D1 – Desagregação do 

desperdício alimentar por área do Pingo Doce. 

 

Figura 6 – Desperdício por área alimentar nas lojas Pingo Doce. 

A atribuição do desperdício alimentar às respetivas divisões de perecíveis especializados permite 

verificar que a maioria ocorre nas frutas e vegetais, conforme apresentado na figura 7 e descrito 

Biedronka PD Recheio Ara

%  Desperdício Alimentar % itens comercializados

PERECIVEIS
ESPECIALIZADOS

PERECIVEIS N/ ESPEC. BEBIDAS MERCEARIA
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pormenorizadamente no Anexo D2 – Desagregação do desperdício alimentar por divisão da área de 

perecíveis especializados (Grupo JM, 2018a).  

Deste modo, o problema em estudo insere-se na divisão Frutas e Vegetais, que compreende cerca de 

X% do total de desperdício alimentar das lojas PD.  

 

Figura 7 – Desperdício alimentar por divisão de perecíveis especializados das lojas Pingo Doce. 

3.5.2. Metodologia da análise 

Após a escolha das Frutas e Vegetais como divisão em estudo, pretende-se avaliar se as variáveis que 

foram identificadas na revisão da literatura como causas prováveis de PDA têm influência nos 

resultados obtidos no PD. De acordo com o Grupo, as variáveis que se enquadram nesta divisão são o 

grau de perecibilidade do produto, a inexistência de controlo de temperatura (refrigeração) e a 

inexistência de embalagem de proteção. 

A quebra em loja é calculada pelo sistema de gestão SAP ERP a partir da comparação entre o stock, as 

vendas e as compras, conforme apresentado em (1).  

𝑄𝑢𝑒𝑏𝑟𝑎 (𝑘𝑔) = 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 (𝑘𝑔) + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 (𝑘𝑔) − 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 (𝑘𝑔) 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜: 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 (𝑘𝑔) + 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 (𝑘𝑔) = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 (𝑘𝑔)  → 𝑄𝑢𝑒𝑏𝑟𝑎 (𝑘𝑔) = 0  

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 (𝑘𝑔) + 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 (𝑘𝑔) < 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 (𝑘𝑔) → 𝑄𝑢𝑒𝑏𝑟𝑎 (𝑘𝑔) < 0 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 (𝑘𝑔) + 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 (𝑘𝑔) > 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 (𝑘𝑔)  → 𝑄𝑢𝑒𝑏𝑟𝑎 (𝑘𝑔) > 0 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Em (2) ocorre a situação ideal, não existindo desperdício, enquanto a situação descrita em (3) se traduz 

em desperdício alimentar. Em (4) ocorre uma situação irregular, visto que a soma do stock com as 

vendas não pode ser superior às compras. Estas situações podem resultar de erros nos registos de loja 

ou de alterações nas subcategorias e, por isso, serão excluídas de imediato nas análises. 

Quando existe um valor de quebra negativo (3), significa que foi desperdiçada a quantidade oposta 

(valor positivo). Por isso, a PDA (5) corresponde ao valor simétrico da quebra. 

𝑃𝐷𝐴 (𝑘𝑔) =  𝑄𝑢𝑒𝑏𝑟𝑎 (𝑘𝑔) × (−1) 

Considerando que os produtos diferem nos respetivos pesos médios, a PDA de alguns pode destacar-se 

sem que seja representativa da distribuição de PDA da divisão de frutas e vegetais. Do mesmo modo, 

o negócio do PD encontra-se organizado em 5 clusters de acordo com a área de loja, o que significa 

que existem diferenças nos fluxos movimentados. Assim, para que a PDA dos diferentes produtos e 

lojas seja comparável, escolheu-se realizar as análises com base num indicador relativo, a 

“% PDA face às vendas” (6), ou seja, o quociente entre a PDA e as vendas em quilogramas. 

% 𝑃𝐷𝐴 𝑓𝑎𝑐𝑒 à𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 =  
𝑃𝐷𝐴 (𝑘𝑔)

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 (𝑘𝑔)
 

Relativamente ao estudo das variáveis sugeridas na revisão da literatura como causas de PDA, serão 

realizados testes de inferência estatística para verificar se as tendências observadas na PDA sob essas 

circunstâncias são estatisticamente significativas. 

3.6. Conclusões do capítulo 3 

Em Portugal, o Grupo Jerónimo Martins é líder de mercado na área de distribuição alimentar, quer no 

setor de cash-and-carry com a cadeia Recheio, quer no setor de supermercados com a cadeia PD 

(Grupo JM, 2018b).  

Após a apresentação do Grupo, foi dado destaque à sua política de responsabilidade corporativa, bem 

como aos compromissos e passos dados na direção da redução do desperdício alimentar. 

Entre as características que distinguem o desenvolvimento de produtos das insígnias do Grupo, 

inclui-se a excelência nos frescos (Grupo JM, 2018b). Tendo em consideração o grau de perecibilidade 

destes produtos, inicialmente já se esperava uma PDA mais elevada na área de perecíveis 

especializados, em comparação com as restantes áreas alimentares. 

(5) 

(6) 
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Após a desagregação dos dados, verificou-se que a divisão de Frutas e Vegetais é a que se destaca 

mais, tanto dentro da área de perecíveis especializados, como em termos globais, representando X% 

do desperdício alimentar do PD. Deste modo, o problema em estudo insere-se nesta divisão. 

Por fim, foi definida a metodologia das análises a realizar. Nesta, apresentaram-se as variáveis que se 

vão estudar, bem como os motivos para analisar o valor do desperdício face às vendas, em vez do 

desperdício em quilogramas. Adicionalmente, foi definido o critério de exclusão dos valores de quebra 

positivos. 
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Capítulo 4 – Recolha e Tratamento de dados 

Conforme descrito na metodologia da análise, serão estudados alguns fatores sugeridos na revisão da 

literatura como possíveis causas de PDA, de forma a verificar a respetiva influência no desperdício da 

divisão de Frutas e Vegetais do PD. 

Assim, este capítulo começa por descrever a estrutura dos dados globais do PD e as respetivas 

reclassificações e adições que facilitam as análises pretendidas. Por fim, são apresentados os passos 

para obter os dados do desperdício e das vendas por loja, com as reclassificações e adições já definidas. 

4.1. Organização dos dados globais do Pingo Doce 

Os dados utilizados para a contabilização do inventário de PDA para o ano de 2016, com base no 

FLW Standard, encontravam-se organizados de acordo com a estrutura mercadológica do PD (figura 8). 

Por vezes, esta estrutura não é a mais adequada para as análises futuras, pelo que serão efetuadas 

algumas reclassificações.  

 

Figura 8 – Organização dos dados iniciais de acordo com a estrutura mercadológica do PD. 

No nível “Família”, as 59 categorias estão agregadas em “Frutas Frescas”, “Legumes Frescos”, 

“4ª Gama” (produtos embalados prontos a consumir), “Hortícolas de conservação” e 

“Produtos Biológicos”, onde estes últimos incluem tanto frutos como vegetais presentes noutras 

famílias. Visto que a família “Produtos Biológicos” não tem um impacto considerável na PDA da divisão 

“Frutas e Vegetais”, tal como demonstrado na figura 9, e considerando que a sua existência se deve a 

motivos comerciais e operacionais irrelevantes para a análise de PDA, esta família foi excluída e os 

respetivos produtos foram reclassificados nas restantes famílias. 

 

Figura 9 - PDA de cada família de produtos da divisão de frutas e vegetais. 

4A GAMA FRUTAS FRESCAS HORTICOLAS
CONSERVACAO

LEGUMES FRESCOS PRODUTOS
BIOLOGICOS

% PDA (kg) % PDA (face às vendas)
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Deste modo, os produtos presentes na família “Produtos Biológicos” foram atribuídos à família 

“Legumes Frescos” ou “Frutas Frescas” de acordo com a informação disponível no nível da categoria 

e, de forma a não existir perda de informação, foi criada uma coluna auxiliar no ficheiro Excel onde os 

produtos biológicos são identificados pelo número “1” e os produtos não biológicos pelo número “0”. 

Um exemplo das reclassificações encontra-se representado na tabela 2, onde as três primeiras colunas 

apresentam a classificação original, as três seguintes apresentam as respetivas reclassificações e, a 

última, permite verificar se os produtos são biológicos. 

Tabela 2 – Exemplo das reclassificações da família de produtos biológicos nas outras famílias. 

Família Categoria Subcategoria Fam_R Cat_R Subcat_R Bio 

Produtos 

biológicos 

Frutas frescas 

biológicas 

Citrinos 

biológicos 

Frutas 

frescas 

Citrinos -- 1 

Produtos 

biológicos 

Frutas frescas 

biológicas 

Maçã 

biológica 

Frutas 

frescas 

Maçã -- 1 

Produtos 

biológicos 

Frutas frescas 

biológicas 

Meloa 

biológica 

Frutas 

frescas 

Meloa Meloa 1 

Produtos 

biológicos 

Frutas frescas 

biológicas 

Morango 

biológico 

Frutas 

frescas 

Morango Morango 1 

Produtos 

biológicos 

Frutas frescas 

biológicas 

Outros frutos 

biológicos 

Frutas 

frescas 

Outros 

frutos 

Outros frutos 1 

Produtos 

biológicos 

Frutas frescas 

biológicas 

Pera 

biológica 

Frutas 

frescas 

Pera Pera 1 

No nível seguinte (categoria), além das consequentes alterações na classificação dos produtos 

biológicos apresentadas na tabela 2, foram realizadas outras reclassificações. Por exemplo, as limas 

encontravam-se agrupadas na categoria “Tropicais” e foram reclassificadas na categoria “Citrinos”. 

Através da descrição presente no nível da subcategoria, foi possível distinguir os produtos embalados 

dos produtos a granel. No entanto, esta forma de organização dos dados dificultava a análise das 

diferenças entre o desperdício dos produtos embalados e não embalados, visto que não era possível 

filtrar essa informação no Excel. Assim, atribuiu-se a mesma classificação aos produtos embalados e a 

granel no nível da subcategoria, criando-se uma nova coluna no Excel que identifica os produtos não 

embalados com o número “0” e os produtos embalados com o número “1”. Além desta alteração, as 

subcategorias com peso inferior em vendas e em desperdício dentro da mesma categoria, foram 

reclassificadas como “outros”. A tabela 3 exemplifica, para os citrinos, as reclassificações descritas 

anteriormente.  
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Tabela 3 – Reclassificação dos citrinos. 

Família Categoria Subcategoria Fam_R Cat_R Subcat _R Bio Embalado 

Frutas 

frescas 

Citrinos Laranja Frutas 

frescas 

Citrinos Laranja 0 0 

Frutas 

frescas 

Citrinos Laranja 

embalada 

Frutas 

frescas 

Citrinos Laranja 0 1 

Frutas 

frescas 

Citrinos Limão Frutas 

frescas 

Citrinos Limão 0 0 

Frutas 

frescas 

Citrinos Limão 

embalado 

Frutas 

frescas 

Citrinos Limão 0 1 

Frutas 

frescas 

Tropicais Limas Frutas 

frescas 

Citrinos Limas 0 0 

Produtos 

biológicos 

Frutas 

frescas 

biológicas 

Citrinos 

biológicos 

Frutas 

frescas 

Citrinos -- 1 1 

Frutas 

frescas 

Citrinos Clementina Frutas 

frescas 

Citrinos Outros 

citrinos 

0 0 

Frutas 

frescas 

Citrinos Clemenvilhas Frutas 

frescas 

Citrinos Outros 

citrinos 

0 0 

Frutas 

frescas 

Citrinos Pequenos 

citrinos 

Frutas 

frescas 

Citrinos Outros 

citrinos 

0 0 

Frutas 

frescas 

Citrinos Pequenos 

citrinos 

embalados 

Frutas 

frescas 

Citrinos Outros 

citrinos 

0 1 

Frutas 

frescas 

Citrinos Tangeras Frutas 

frescas 

Citrinos Outros 

citrinos 

0 0 

Frutas 

frescas 

Citrinos Tangerina Frutas 

frescas 

Citrinos Outros 

citrinos 

0 0 

Frutas 

frescas 

Citrinos Toranjas Frutas 

frescas 

Citrinos Outros 

citrinos 

0 0 

Além das colunas que identificam se o produto é biológico e se encontra embalado, foi criada uma 

coluna que indica se o produto é refrigerado e outra que classifica o grau de perecibilidade do produto 

numa escala de 1 a 3, onde 1 representa perecibilidade elevada, 2 representa perecibilidade média 

e 3 representa perecibilidade reduzida. Estas classificações não se encontram presentes no sistema de 

gestão do PD, tendo sido solicitadas à área de controlo de qualidade. Na tabela 4 encontra-se 

representada a nova organização dos dados para a categoria “Ervas aromáticas”. 
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Tabela 4 – Organização final dos dados para a categoria das ervas aromáticas. 

Fam_R Cat_R Subcat_R Bio Embalado Refrigerado Perecibilidade 

Legumes 
frescos 

Ervas 
aromáticas 

Coentros 0 0 1 1 

Legumes 
frescos 

Ervas 
aromáticas 

Coentros 0 1 1 1 

Legumes 
frescos 

Ervas 
aromáticas 

Hortelã 0 0 1 1 

Legumes 
frescos 

Ervas 
aromáticas 

Hortelã 0 1 1 1 

Legumes 
frescos 

Ervas 
aromáticas 

Outras 
ervas 
aromáticas 

0 0 1 1 

Legumes 
frescos 

Ervas 
aromáticas 

Outras 
ervas 
aromáticas 

0 1 1 1 

Legumes 
frescos 

Ervas 
aromáticas 

Salsa 0 0 1 1 

Legumes 
frescos 

Ervas 
aromáticas 

Salsa 0 1 1 1 

Legumes 
frescos 

Ervas 
aromáticas 

Aipo 0 0 1 2 

Legumes 
frescos 

Ervas 
aromáticas 

Ervas 
aromáticas 
vaso 

0 0 1 2 

Legumes 
frescos 

Ervas 
aromáticas 

Outras 
ervas 
aromáticas 

1 1 1 2 

Legumes 
frescos 

Ervas 
aromáticas 

Botânicos 0 1 0 3 

Legumes 
frescos 

Ervas 
aromáticas 

Chás  
e infusões 

0 1 0 3 

Legumes 
frescos 

Ervas 
aromáticas 

Louro 0 0 0 3 

Legumes 
frescos 

Ervas 
aromáticas 

Louro 0 1 1 3 

O último nível da estrutura mercadológica, o artigo, apenas difere do nível da subcategoria em aspetos 

comerciais que não são relevantes para as análises de PDA e, por isso, foi excluído.  

Após as reclassificações, os dados globais do PD para o ano 2016 ficaram organizados conforme a 

estrutura de agregação representada na figura 10. 
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Figura 10 – Estrutura dos dados após as reclassificações. 
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4.2. Organização dos dados das lojas 

Na secção anterior, os dados do desperdício alimentar já beneficiavam de um tratamento prévio do 

ficheiro de quebras com base no FLW Standard, bem como as respetivas vendas. Por isso, apenas 

houve a necessidade de reclassificar as famílias, categorias e subcategorias de forma a facilitar a 

análise, bem como adicionar as classificações de perecibilidade, refrigeração e existência de 

embalagem de proteção. A tabela 5 representa a ordenação de todos os campos da tabela Excel, com 

as respetivas descrições. 

Tabela 5 – Dados globais do PD para a divisão de Frutas e Vegetais, após organização e tratamento de dados. 

Tabela Excel: RAW DATA 

SITE Pingo Doce 

Area_Code Código numérico da área de perecíveis especializados 

Area_Desc Perecíveis especializados 

Division_Code Código da divisão de Frutas e Vegetais 

Division_Desc Frutas e Vegetais 

COD_FAMILIA Código numérico da família 

DESC_FAMILIA 
Nome da família (Frutas Frescas, Legumes Frescos, Hortícolas de 

Conservação, 4ª Gama ou Produtos Biológicos) 

COD_CATEG Código numérico da categoria 

DESC_CATEG Nome da categoria 

COD_SUB_CATEG Código numérico da subcategoria 

DESC_SUB_CATEG Nome da subcategoria 

Articles Número de artigos 

FLW_Quantity(kg) Quantidade de PDA (kg) 

Kg_Vendidos Quantidade vendida (kg) 

SUB_CAT_R Nome da subcategoria reclassificada 

CAT_R Nome da categoria reclassificada 

Família_R Nome da família reclassificada 

Embalado Indica se o produto é comercializado a granel (0) ou embalado (1) 

Bio Indica se o produto é biológico (1) ou não (0) 

Refrigerado 
Indica se o produto se encontra exposto em equipamentos de 

refrigeração (1) ou não (0) 

Perecibilidade 
Classifica o grau de perecibilidade do produto numa escala de 1 a 3, 

onde 1 é o mais perecível e 3 o menos perecível 
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Relativamente às lojas, não existia nenhum documento inicialmente disponível, pelo que foi necessário 

agregar dados de três ficheiros Excel da empresa através do software Access, nomeadamente, o 

ficheiro das vendas por loja, o da quebra por loja e o ficheiro final da secção anterior, cuja organização 

está representada na tabela 5. 

O ficheiro Excel das vendas da divisão de Frutas e Vegetais por loja encontra-se organizado em 14 

campos, conforme apresentado na tabela 6. Inicialmente, a coluna Região também incluía a 

classificação franchising, que o Grupo escolheu excluir. Deste modo, os dados apresentam o 

desperdício da divisão de Frutas e Vegetais para 392 lojas próprias PD existentes em 2016. 

Tabela 6 – Tabela Excel das vendas da divisão de Frutas e Vegetais por loja. 

Tabela Excel: vendas_loja_art 

REGIAO Nome da região do país (Norte, Centro, Sul, Madeira) 

CLUSTER_AREA Classifica as lojas em clusters de acordo com a área (m2) 

DESC_LOJA Nome da loja 

ID_LOJA Código numérico da loja 

ID_ARTIGO Código numérico do artigo 

DESC_ARTIGO Nome do artigo 

COD_SUB_CATEG Código numérico da subcategoria 

DESC_SUB_CATEG Nome da subcategoria 

COD_CATEG Código numérico da categoria 

DESC_CATEG Nome da categoria 

Article_LC (KG) Conteúdo líquido do artigo (kg) 

QTD_VEND_Sum (UMB) Quantidade vendida conforme a respetiva unidade base 

QTD_VEND_Sum (kg) 
Quantidade vendida em quilogramas, corresponde à multiplicação do 

“Article_LC (kg)” pela “QTD_VEND_Sum (UMB)” 

VENDAS_N_Sum Valor das vendas em numerário, sem IVA 

 

Na tabela 7, encontra-se representada a organização do ficheiro Excel da quebra da divisão de Frutas 

e Vegetais por loja.  Tal como no ficheiro “vendas_loja_art”, o campo “Region” incluía as lojas 

franchising, que foram excluídas de imediato. Além destas, no campo “Loss Movement” estavam 

incluídas as quebras devido a donativos, ofertas e transferência intersecções, que foram excluídas por 

não serem consideradas desperdício alimentar. No campo “Loss Reason” surgiram quebras por roubo, 

que o Grupo não considera desperdício alimentar, partindo do pressuposto que o roubo tem como 

propósito o consumo do produto, pelo que foi eliminado da análise. 
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Apesar dos dados apresentarem os campos “Loss Movement” e “Loss Reason”, só é possível 

determinar o motivo real quando o “Loss Movement” está classificado como “Quebra identificada”. 

No entanto, mesmo com esta classificação, os respetivos dados no “Loss Reason” não são 

suficientemente detalhados para prosseguir uma análise de causas de desperdício alimentar, visto que 

o motivo é conhecido, mas o que a originou é desconhecido. Deste modo, o Grupo decidiu descartar 

qualquer análise de causas com base nestes campos de dados. 

Tabela 7 – Tabela Excel da quebra da divisão de Frutas e Vegetais por loja. 

Tabela Excel: quebra_loja_art_mot 

Company Pingo Doce 

Region Nome da região do país (Norte, Centro, Sul ou Madeira) 

Store Código numérico da loja 

Store name Nome da loja 

Area Código da divisão de perecíveis especializados 

Area Name Perecíveis especializados 

Division Código da divisão de frutas e vegetais 

Division Name Frutas e Vegetais 

Article Código do artigo 

Article Name Nome do artigo 

Loss Movement 
Movimento que originou a quebra (Quebra de inventário ou Quebra 

identificada) 

Loss Reason Motivo da quebra 

UM Content Indica a unidade básica de venda: KG (quilograma) ou UN (unidade) 

Content Indica a quantidade base do artigo 

Quantity (UM Base) Quantidade de quebra do artigo lançada em loja 

Quantity (UM Content) 
Quantidade de desperdício, corresponde à multiplicação do “Content” 

pela “Quantity (UM Base) 

 

Relativamente ao campo “UM Content”, alguns artigos encontram-se representados à unidade (UN), 

o que dificulta a análise do desperdício em quilogramas, conforme exige o FLW Standard. Além disso, 

todos os “Content” apresentam o valor 1, tanto para “UM Content” à unidade (UN), como para 

quilograma (KG), tornando iguais os campos “Quantity (UM Base)” e “Quantity (UM Content)”.  

Visto que se pretende juntar as vendas e quebras dos produtos numa só tabela, e considerando que o 

ficheiro “vendas_loja_art” já apresenta a conversão para quilogramas dos produtos comercializados à 
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unidade no campo “Article_LC (KG)”, a união das tabelas resolve o problema dos conteúdos líquidos 

da quebra.  

O sistema de gestão de base dados Access foi escolhido para a realização das uniões das tabelas, visto 

que os ficheiros apresentavam um número elevado de dados que o Excel não tinha capacidade de 

tratar e, de forma a facilitar as uniões, foram criadas tabelas auxiliares no Access. 

Inicialmente, foi concebida a tabela auxiliar “Quebra_agrupada” a partir da tabela 

“quebra_loja_art_mot”. Na figura 11 apresenta-se a Vista de ‘Estrutura’ do Access para a tabela criada, 

onde se pode observar a tabela inicial a partir da qual se escolhem os campos pretendidos para a nova 

tabela e a forma de agrupar os respetivos dados. Visto que se decidiu não analisar os motivos da 

quebra, os campos “Loss Movement” e “Loss Reason” não foram considerados. Além destes, evitou-se 

colocar informação repetida para facilitar a união das tabelas futuras, como o caso dos nomes a que 

correspondem os códigos. Assim, a tabela “Quebra_agrupada” apresenta apenas os campos “Região”, 

“Store”, “Article” e “Quantity (UM Content)”. 

 

Figura 11 – Vista ‘Estrutura’ da tabela auxiliar “Quebra_agrupada”. 

 

De modo semelhante, a partir da tabela “Vendas_loja_art”, foi criada a tabela auxiliar 

“Vendas_sumário” com os campos “Região”, “CLUSTER_AREA”, “ID_LOJA”, “ID_ARTIGO”, 

“Article_LC (KG)” e “QTD_VEND_Sum (kg)”, conforme apresentados na figura 12. 
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Figura 12 - Vista ‘Estrutura’ da tabela auxiliar “Vendas_sumário”. 

Apesar dos nomes dos campos serem diferentes, as duas tabelas auxiliares apresentam os mesmos 

campos de código de loja e de artigo, pelo que se criou esta relação no Access, de forma a poder juntar 

a informação numa só tabela, a “Vendas_Quebra” (figura 13). 

 

Figura 13 - Vista ‘Estrutura’ da tabela “Vendas_Quebra”. 

A tabela criada, “Vendas_Quebra”, não apresenta a agregação dos artigos em subcategorias, 

categorias e respetivas famílias, nem os indicadores de perecibilidade, refrigeração e embalagem, pelo 

que foi necessário criar outra tabela, a “ID_reclassif_variáveis”, a partir das tabelas originais 

“RAW DATA” e “vendas_loja_art”. Estas tabelas tinham em comum o código da subcategoria, pelo que 

a tabela “ID_reclassif_variáveis” foi criada de modo semelhante às anteriores. 

A figura 14 representa a relação final entre as tabelas “Vendas_Quebra” e “ID_reclassif_variáveis” que 

permite criar a tabela “Agregação_FINAL”. 
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Figura 14 – Relação que permite criar a tabela “Agregação_FINAL”. 

 

A tabela 8 representa a organização do ficheiro Excel final para o desperdício da divisão de Frutas e 

Vegetais por loja, com origem na tabela “Agregação_FINAL” que foi exportada do Access para o Excel. 

Foi acrescentada a coluna “PDA (kg)” que representa o desperdício em quilogramas e foi calculada a 

partir dos conteúdos líquidos dos produtos e da quebra lançada em loja (7): 

 

𝑃𝐷𝐴(𝑘𝑔) = 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒_𝐿𝐶(𝑘𝑔) ×  𝑄𝑢𝑒𝑏𝑟𝑎(𝑈𝑀 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡) × (−1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 
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Tabela 8 – Tabela Excel final das vendas e desperdício da divisão de Frutas e Vegetais por loja. 

Tabela Excel: Agregação_FINAL 

REGIAO Nome da região do país (Norte, Centro, Sul ou Madeira) 

CLUSTER_AREA Classifica as lojas em clusters de acordo com a área (m2) 

ID_LOJA Código numérico da loja 

DESC_LOJA Nome da loja 

COD_CATEG Código numérico da categoria 

DESC_CATEG Nome da categoria 

CAT_R Nome da categoria reclassificada 

COD_SUB_CATEG Código numérico da subcategoria 

DESC_SUB_CATEG Nome da subcategoria 

SUB_CAT_R Nome da subcategoria reclassificada 

ID_ARTIGO Código numérico do artigo 

DESC_ARTIGO Nome do artigo 

Article_LC (KG) Conteúdo líquido do artigo (kg) 

QTD_VENDA_Sum(kg) Quantidade vendida em quilogramas 

Quebra (UM Content) Quantidade de desperdício 

PDA (kg) Corresponde ao desperdício em quilogramas 

Bio Indica se o produto é biológico (1) ou não (0) 

Embalado Indica se o produto é comercializado a granel (0) ou embalado (1) 

Refrigerado Indica se o produto se encontra exposto em equipamentos de 

refrigeração (1) ou não (0) 

Perecibilidade Classifica o grau de perecibilidade do produto numa escala de 1 a 3, 

onde 1 é o mais perecível e 3 o menos perecível 

 

4.3. Conclusões do capítulo 4 

Este capítulo começou por apresentar a organização dos dados da divisão de Frutas e Vegetais, de 

acordo com a estrutura mercadológica do Grupo. No entanto, como esta estrutura não facilitava o 

estudo da PDA para as diferentes variáveis que se pretende analisar no capítulo seguinte, foi 

necessário realizar algumas reclassificações e adições, nomeadamente: 

• Atribuição da mesma classificação às subcategorias embaladas e não embaladas e respetiva 

criação de uma coluna no Excel que permite filtrar essa informação; 
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• Adição da classificação dos produtos segundo três níveis de perecibilidade, onde o primeiro 

corresponde a perecibilidade elevada, o segundo corresponde a perecibilidade média e o 

terceiro corresponde a perecibilidade reduzida; 

• Adição da classificação dos produtos em “refrigerado” ou “não refrigerado” conforme a 

exposição em loja. 

Por fim, foi necessário agrupar a informação de três ficheiros Excel do Grupo, de forma a obter os 

mesmos dados separados pelas 392 lojas existentes em 2016 e respetivos clusters. 
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Capítulo 5 – Análise de Resultados 

Este capítulo começa por apresentar as análises do impacto das variáveis sugeridas na revisão da 

literatura como possíveis causas de PDA, nomeadamente o impacto do grau de perecibilidade do 

produto, a inexistência de embalagem de proteção e a inexistência de controlo de temperatura 

(refrigeração), pois de acordo com o Grupo, estas são as variáveis que se enquadram na divisão de 

Frutas e Vegetais do PD.  

Optou-se por uma abordagem ao nível da categoria e decidiu-se analisar as variáveis com base em 

diagramas de caixa, também designados diagramas de extremos e quartis ou boxplots, pois permitem 

visualizar a estrutura de dados relativamente à tendência central, dispersão, simetria e existência de 

outliers. Utilizaram-se, também, testes de inferência estatística para confirmar ou refutar os resultados 

encontrados, uma vez que se excluíram os dados que não cumprem os requisitos definidos em 

3.5.2 – Metodologia da análise. Estes testes foram realizados no software IBM SPSS Statistics (SPSS). 

Por fim, o desperdício dos produtos refrigerados e não refrigerados é analisado nos diferentes clusters 

nos quais estão organizadas as lojas PD. 

5.1. Análise do desperdício global das Frutas e Vegetais do Pingo Doce 

5.1.1. Impacto do grau de perecibilidade na PDA do Pingo Doce 

Esta análise pretende comprovar a influência do grau de perecibilidade das Frutas e Vegetais no 

desperdício alimentar, ou seja, pretende comprovar que as categorias de produtos classificadas com 

perecibilidade 1 (elevada) apresentam um desperdício superior, seguindo-se os produtos com 

perecibilidade 2 (média) e, por fim, os produtos com nível de perecibilidade 3 (reduzida). 

Inicialmente, recorreu-se a tabelas dinâmicas no ficheiro Excel “RAW DATA” para distinguir a PDA das 

categorias de produtos de acordo com o respetivo grau de perecibilidade, o que resultou em 

20 categorias de nível 1, 31 categorias de nível 2 e 11 de nível 3. Algumas categorias encontram-se 

repetidas, visto que estão agrupadas subcategorias que apresentam diferentes níveis de 

perecibilidade. Por exemplo, as ervas aromáticas surgem no nível perecibilidade elevada (nível 1) 

devido a subcategorias como a salsa, surgem no nível perecibilidade média (nível 2) devido às ervas 

aromáticas em vaso e surgem no nível perecibilidade reduzida (nível 3) devido a subcategorias como 

o louro. Adicionalmente, algumas categorias foram eliminadas por não cumprirem o requisito definido 

na secção 3.5.2. – Metodologia da análise, ou seja, apresentavam um valor de quebra positivo. 

Na figura 15 estão representados os diagramas de caixa para os três níveis, sendo possível observar 

que as categorias com perecibilidade elevada (nível 1) apresentam desperdício médio superior às 
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categorias com perecibilidade média (nível 2) que, por sua vez, apresentam desperdício médio superior 

às categorias com perecibilidade reduzida (nível 3). Relativamente à mediana, também se verifica uma 

diminuição com o grau de perecibilidade. Quanto à dispersão dos dados, as categorias com nível de 

perecibilidade elevada e média apresentam um enviesamento superior, ou seja, os dados estão mais 

dispersos acima da mediana. Nas categorias com perecibilidade reduzida (nível 3) também existe um 

enviesamento superior, embora a parte central dos dados apresente um enviesamento inferior.  

Além do enviesamento superior nos dois primeiros níveis de perecibilidade, surgem alguns outliers, 

nomeadamente os grelos e as nabiças no primeiro nível e as favas e as ervas aromáticas no segundo.  

 

Figura 15 –Diagramas de caixa para o desperdício face às vendas dos três níveis de perecibilidade. 

Apesar dos resultados observados na figura 15, nomeadamente as médias e medianas dos grupos em 

estudo, é necessário recorrer a testes de inferência estatística para confirmar que o grau de 

perecibilidade é uma variável com influência no desperdício alimentar da divisão de Frutas e Vegetais 

do PD. 
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Para decidir entre testes paramétricos e não paramétricos, realiza-se o teste de normalidade 

(Reis et al., 1996), onde a hipótese nula (H0) e a hipótese alternativa (H1) são definidas como:  

• H0: Os dados apresentam uma distribuição Normal 

• H1: Os dados não apresentam uma distribuição Normal 

Assim, o teste de Normalidade foi realizado no SPSS, iniciando-se com a ferramenta “Analisar”, seguida 

por “Estatística Descritiva” e “Explorar”. Depois, escolheu-se a variável de escala “% PDA face às 

vendas” para a “Lista de Variáveis Dependentes” e a variável ordinal “Perecibilidade” para a “Lista de 

fatores”. Na figura 16 são apresentados os resultados do teste segundo o método de 

Kolmogorov-Smirnov com correção de Lillefors e o de Shapiro-Wilk.  

 

Figura 16 – Resultado do teste de Normalidade no SPSS. 

A hipótese nula (H0) é rejeitada para os grupos com perecibilidade elevada e média 

(significância < 0,05), ou seja, estes grupos não apresentam distribuição Normal, conforme se pode 

observar também nas figuras 17 e 18. Deste modo, não devem ser utilizados testes paraméricos nestes 

dois grupos. Relativamente ao grupo com nível de perecibilidade reduzida, os testes (figura 16) não 

mostram evidências que permitam rejeitar a hipótese nula (significância>0,05), o que indica que o 

grupo tem distribuição Normal, conforme sugere também a figura 19. No entanto, este grupo tem 

dimensão baixa (N=11), logo é possível que não se observem diferenças estatísticas quando estas 

existem. Não obstante, como se pretende comparar os três grupos e pelo menos dois destes não 

apresentam distribuição Normal, devem utilizar-se testes não paramétricos (Reis et al., 1996). 
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Figura 17 – Gráfico Q-Q Normal de PDA face às vendas para as categorias com perecibilidade elevada. 

 

 
Figura 18  – Gráfico Q-Q Normal de PDA face às vendas para as categorias com perecibilidade média. 

 
Figura 19 - Gráfico Q-Q Normal de PDA face às vendas para as categorias com perecibilidade reduzida. 
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O teste de Kruskal-Wallis é o teste não paramétrico adequado para comparar vários grupos 

independentes (Reis et al., 1996), logo foi escolhido para avaliar se o grau de perecibilidade (elevado, 

médio e reduzido) tem influência na PDA face às vendas das Frutas e Vegetais. Neste, a hipótese nula 

(H0) e a hipótese alternativa (H1) são definidas por: 

• H0: As amostras provêm de populações com a mesma distribuição estatística 

• H1: Pelo menos uma das k populações apresenta distribuição diferente das restantes 

Este teste foi realizado no SPSS através da ferramenta “Analisar”, seguida por “Testes não 

paramétricos” para “K amostras independentes”. Depois, escolheu-se a “% PDA face às vendas” para 

a “Lista de variáveis de teste” e a “Perecibilidade” para as “Variáveis de agrupamento”, onde se 

definiram os respetivos intervalos. Por fim, selecionou-se “H de Kruskal-Wallis”. 

 

Figura 20 – Resultado do teste de Kruskal-Wallis no SPSS. 

O resultado do teste de Kruskal-Wallis no SPSS (figura 20) não permite rejeitar a hipótese nula a 5% 

(significância > 0,05), ou seja, não há evidências estatísticas da existência de diferenças entre os grupos 

de perecibilidade no que diz respeito ao desperdício face às vendas. No entanto, a hipótese nula é 

rejeitada a 10% (significância < 0,1), o que significa que existem diferenças entre os três grupos para 

este nível de significância. 

Conclui-se, então, que o desperdício alimentar das Frutas e Vegetais do PD é influenciado pelo grau de 

perecibilidade dos produtos para um nível de significância de 10%. 
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5.1.2. Impacto das embalagens de proteção na PDA do Pingo Doce 

Após a análise da variável perecibilidade, pretende-se avaliar a influência da embalagem de proteção 

dos alimentos no desperdício alimentar das Frutas e Vegetais, ou seja, pretende-se comprovar que as 

categorias onde os produtos estão embalados apresentam um desperdício inferior às que não têm 

esta medida de proteção e limitação do manuseamento dos clientes. 

Novamente, recorreu-se a tabelas dinâmicas no ficheiro Excel “RAW DATA” para distinguir a PDA das 

categorias de produtos de acordo com a existência de embalagem de proteção. Esta organização dos 

dados resultou em 38 categorias embaladas e 40 não embaladas, o que significa que existem várias 

categorias repetidas por englobarem produtos dos dois grupos. Tal como na análise anterior, alguns 

dados foram excluídos devido a valores de quebra positivos. 

Na figura 21 encontram-se representados os diagramas de caixa para as categorias de produtos 

embalados e para as categorias de não embalados. 

 

Figura 21 – Diagramas de caixa para o desperdício face às vendas nos produtos embalados e a granel. 

Relativamente à tendência central dos dados, o desperdício nos produtos embalados e não embalados 

é semelhante, pois apresentam a mesma mediana, isto é, 50% das categorias analisadas (embalados e 

não embalados) apresentam um desperdício face às vendas igual ou inferior a Y%. Em relação ao 

terceiro quartil e ao valor máximo das categorias “Embalado” e “Não Embalado”, os grupos são 
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semelhantes. Porém, em média, as categorias não embaladas apresentam um desperdício de 2Y% face 

às vendas, enquanto as embaladas apresentam um desperdício de W%. Esta discrepância deverá 

resultar do impacto dos outliers que, no caso dos “Não Embalados”, corresponde às categorias alho 

francês, cogumelos, favas, pequenos frutos e figos. Nos “Embalados”, existem apenas dois outliers, 

que correspondem à cereja e ao pepino. 

Para verificar se os produtos não embalados apresentam um desperdício superior aos embalados, é 

necessário recorrer a testes de inferência estatística. Para decidir entre testes paramétricos e não 

paramétricos, realiza-se o teste de normalidade (Reis et al., 1996), onde a hipótese nula (H0) e a 

hipótese alternativa (H1) foram definidas como:  

• H0: Os dados apresentam distribuição Normal 

• H1: Os dados não apresentam distribuição Normal 
 

A figura 22 indica o resultado do teste de Normalidade no SPSS, através do método de 

Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors e do método de Shapiro-Wilk. A hipótese nula é 

rejeitada em ambos (significância < 0,05), ou seja, os grupos “Não Embalado” e “Embalado” não 

apresentam distribuição Normal. 

As medidas adequadas para descrever grupos que não apresentam distribuição Normal são a mediana 

e as amplitudes interquartis. Deste modo, os grupos aparentam ser semelhantes, embora seja 

necessário verifica-lo através de testes não paramétricos. 

 

Figura 22 – Resultado do teste de Normalidade no SPSS. 

O teste de Mann-Whitney é o teste não paramétrico adequado para comparar dois grupos 

independentes, pelo que foi escolhido para verificar se existem diferenças no desperdício dos produtos 

embalados e não embalados (Reis et al., 1996). Neste, a hipótese nula (H0) e alternativa (H1) são: 

• H0: As amostras provêm de populações com a mesma distribuição estatística 

• H1: As amostras não provêm de populações com a mesma distribuição estatística 

A figura 23 apresenta o resultado do teste de Mann-Whitney no SPSS, que não permite rejeitar a 

hipótese nula a 5% nem a 10%, ou seja, não há evidências estatísticas que permitam afirmar a 
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existência de diferenças no desperdício face às vendas dos produtos embalados e não embalados, em 

oposição ao sugerido na revisão da literatura. 

 

Figura 23 – Resultado do teste de Mann-Whitney no SPSS. 

Além do resultado do teste de Mann-Whitney, é importante referir que, quando surgem valores de 

quebra positiva na separação das categorias em “Embalado” e “Não Embalado” (excluídos devido ao 

critério definido na secção 3.5.2. - Metodologia da análise), o Grupo considera que se devem a 

alterações dos fluxos em loja, ao contrário do que ocorre noutras situações em que se desconhece o 

motivo. Por exemplo, os alhos fornecidos ao PD são embalados, mas quando é detetada alguma 

deterioração, as embalagens são abertas e os alhos que se encontram em condições são 

comercializados a granel. Desta forma, as contabilizações resultam numa quebra positiva nos alhos a 

granel, pois estes não foram comprados aos fornecedores neste formato. Assim, também é possível 

que existam alterações nos fluxos em loja que não são identificadas tão facilmente, pois podem existir 

categorias que, ao contrário dos alhos, são fornecidas ao PD tanto em embalagens como a granel. 

Apesar deste tipo de alterações em loja dificultarem a análise da variável embalagem, estas medidas 

promovem o combate ao desperdício alimentar. 

Assim, considera-se que a separação das Frutas e Vegetais em “Embalado” e “Não embalado” tem um 

elevado erro associado, tornando impossível retirar qualquer conclusão acerca do impacto da 

embalagem de proteção no desperdício desta divisão do PD. 
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5.1.3. Impacto da refrigeração na PDA do Pingo Doce 

Após a análise das variáveis “perecibilidade” e “embalagem”, pretende-se avaliar a influência da 

refrigeração no desperdício das Frutas e Vegetais, isto é, comprovar que as categorias cujos produtos 

são dispostos em equipamentos de refrigeração apresentam desperdício inferior às categorias onde 

não existe esta medida de controlo de temperatura. 

Novamente, recorreu-se a tabelas dinâmicas no ficheiro Excel “RAW DATA” para separar o desperdício 

das categorias refrigeradas daquelas que se encontram à temperatura ambiente. Deste modo, os 

dados ficaram organizados em 26 categorias não refrigeradas e 32 refrigeradas, sendo que algumas 

se encontram repetidas por englobarem produtos com as características dos dois grupos. 

Adicionalmente, algumas categorias foram excluídas por não cumprirem o requisito definido na secção 

3.5.2. – Metodologia da análise, ou seja, apresentavam valores de quebra positivos. 

Na figura 24, encontram-se representados os diagramas de caixa para cada um dos grupos e, ao 

contrário do esperado, as categorias de produtos refrigerados apresentam um desperdício médio 

superior aos não refrigerados, o que também ocorre com a mediana. No grupo dos produtos não 

refrigerados, o desperdício médio coincide com o terceiro quartil, o que o que sugere uma influência 

elevada dos outliers que correspondem às ervas aromáticas e à abóbora. No grupo dos produtos 

refrigerados existe um enviesamento superior, ou seja, os dados encontram-se mais dispersos acima 

da mediana e existe um outlier que corresponde à categoria de citrinos. 

 

Figura 24 – Diagramas de caixa para o desperdício face às vendas nos produtos refrigerados e não refrigerados. 

Apesar dos resultados, nomeadamente a média e mediana de cada grupo, contrariarem as 

expectativas da revisão da literatura, visto que a existência de controlo de temperatura foi sugerida 
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como uma medida de prevenção do desperdício, é necessário verificar a tendência observada através 

de inferência estatística. 

Para decidir entre testes paramétricos e não paramétricos, realiza-se o teste de normalidade 

(Reis et al., 1996), onde a hipótese nula (H0) e a hipótese alternativa (H1) foram definidas como:  

• H0: Os dados apresentam distribuição Normal 

• H1: Os dados não apresentam distribuição Normal 
 

Novamente, utilizou-se o SPSS e verificou-se que os grupos não apresentam distribuição Normal 

(figura 25), visto que a hipótese nula é rejeitada no teste de Kolmogorov-Smirnov com correção de 

Lilliefors e no teste de Shapiro-Wilk (significância<0,05). Deste modo, devem utilizar-se testes não 

paramétricos para verificar se existem diferenças entre os grupos. 

 

Figura 25 – Resultado do teste de Normalidade no SPSS. 

Mais uma vez, o teste de Mann-Whitney é o teste não paramétrico adequado para comparar dois 

grupos independentes (Reis et al., 1996), neste caso o desperdício das categorias não refrigeradas e 

refrigeradas. A hipótese nula (H0) e alternativa (H1) são: 

• H0: As amostras provêm de populações com a mesma distribuição estatística 

• H1: As amostras não provêm de populações com a mesma distribuição estatística 

Ao contrário da análise anterior, o resultado do teste de Mann-Whitney no SPSS (figura 26) permite 

rejeitar a hipótese nula a 5% (significância<0,05), o que significa que existem diferenças entre os 

grupos analisados. 

Neste caso, ao contrário do esperado, conclui-se que o desperdício face às vendas nos produtos 

refrigerados é superior ao dos produtos não refrigerados. 
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Figura 26 – Resultado do teste de Mann-Whitney no SPSS. 

 

5.2. Análise do desperdício das Frutas e Vegetais nas lojas Pingo Doce 

Apesar do Grupo considerar que as lojas PD estão corretamente dimensionadas para os fluxos de 

produtos movimentados, reconhece que as lojas de menor dimensão apresentam dificuldades 

acrescidas na gestão do espaço de armazenamento e exposição. Uma vez que a área disponível para a 

exposição de frutos e vegetais refrigerados é inferior à da zona de exposição à temperatura ambiente, 

os produtos podem encontrar-se mais amontoados, principalmente nas lojas de menor dimensão, o 

que explicaria o maior desperdício nos frutos e vegetais refrigerados. 

Este empilhamento dos frutos e vegetais também tinha sido referido na revisão da literatura como 

uma das práticas associadas à PDA na distribuição, principalmente quando se misturam produtos com 

diferentes graus de maturação. Porém, como não existem dados disponíveis acerca da disposição dos 

produtos em loja, optou-se pela abordagem baseada na área das lojas e nas respetivas diferenças 

observadas no desperdício dos produtos refrigerados. 

Na tabela 9 encontram-se representados os cinco clusters, nos quais se distribuem as 392 lojas PD 

existentes em 2016, relativamente à área de loja (m2). 
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Tabela 9 – Distribuição das lojas PD pelos respetivos clusters de área. 

Cluster Área Número de lojas 

600 Até 600 m2 55 

1000 600 m2 < Área < 1000 m2 194 

1500 1000 m2 < Área < 1500 m2 86 

2000 1500 m2 < Área < 3000 m2 48 

Hiper Área > 6000 m2 9 

 

Considerando as diferenças entre os clusters, é esperada uma diminuição do desperdício dos produtos 

refrigerados à medida que a área da loja aumenta, principalmente entre os clusters 2000 e Hiper, visto 

que o incremento de área nestes dois clusters consecutivos é bastante superior ao que ocorre nos 

restantes. Esta tendência também deverá ser observada nos produtos não refrigerados e, ainda, é 

esperada uma aproximação do desperdício médio dos produtos refrigerados e não refrigerados à 

medida que a área de loja aumenta. 

Deste modo, recorreu-se a tabelas dinâmicas no ficheiro Excel “Agregação_FINAL”, de forma a obter o 

desperdício para as categorias de produtos refrigerados e não refrigerados em cada cluster.   

A tabela 10 apresenta o número de categorias em cada cluster onde, à semelhança das análises 

anteriores, existem categorias que englobam produtos refrigerados e não refrigerados, 

encontrando-se contabilizadas nos dois grupos. Em relação ao número de categorias refrigeradas ou 

não refrigeradas entre clusters, as diferenças observadas devem-se à exclusão das que apresentam 

quebra positiva, conforme o critério definido na secção 3.5.2. – Metodologia da análise. 

Tabela 10 – Número de categorias refrigeradas e não refrigeradas em cada cluster. 

Cluster Categorias refrigeradas Categorias não refrigeradas 

600 N=32 N=26 

1000 N=32 N=25 

1500 N=31 N=27 

2000 N=32 N=25 

Hiper N=31 N=25 
 

A figura 27 apresenta os diagramas de caixa para o desperdício dos produtos refrigerados nos cinco 

clusters. Ao contrário do esperado, nos primeiros quatro clusters não se verifica uma diminuição 

considerável no desperdício médio dos produtos refrigerados à medida que a área das lojas aumenta, 

observando-se, até, um ligeiro aumento entre os clusters 600 e 1000 e um aumento mais considerável 

entre os clusters 1500 e 2000. No cluster Hiper, verifica-se uma diminuição do desperdício médio em 

relação aos restantes clusters, o que corresponde ao esperado. Em semelhança ao que ocorre com o 

valor médio, observa-se um ligeiro aumento na mediana dos clusters 600 e 1000, o que não ocorre 

entre os clusters 1000, 1500 e 2000 que apresentam o mesmo valor. Conforme esperado, o cluster 
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Hiper apresenta o valor de mediana mais reduzido. Adicionalmente, verifica-se, um enviesamento 

superior dos dados em todos os clusters, ou seja, os dados estão mais dispersos acima da mediana e 

todos os clusters apresentam outliers.  

 

Figura 27 – PDA face às vendas das categorias refrigeradas nos cinco clusters. 

Apesar de não se verificar a diminuição esperada à medida que aumenta a área das lojas, exceto no 

cluster Hiper, é necessário verificar se as diferenças entre os grupos são significativas através de testes 

de inferência estatística. 

Para decidir entre testes paramétricos e não paramétricos, realiza-se o teste de normalidade, onde a 

hipótese nula (H0) e a hipótese alternativa (H1) foram definidas como:  

• H0: Os dados apresentam distribuição Normal 

• H1: Os dados não apresentam distribuição Normal 

Os resultados do teste de normalidade no SPSS (figura 28), nomeadamente o teste de 

Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors e o teste de Shapiro-Wilk, indicam que os grupos não 

apresentam distribuição Normal (H0 é rejeitada), logo devem utilizar-se testes não paramétricos para 

realizar comparações. 
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Figura 28 - Resultado do teste de Normalidade no SPSS para o desperdício das categorias refrigeradas dos cinco clusters. 

O teste não paramétrico adequado para comparar vários grupos independentes é o teste de 

Kruskal-Wallis (Reis et al., 1996), logo foi o escolhido para avaliar se existem diferenças entre os cinco 

clusters no que diz respeito ao desperdício das categorias refrigeradas. A hipótese nula (H0) e a 

hipótese alternativa (H1) no teste de Kruskal-Wallis são definidas por: 

• H0: As amostras provêm de populações com a mesma distribuição estatística 

• H1: Pelo menos uma das k populações apresenta distribuição diferente das restantes 

O resultado do teste de Kruskal-Wallis no SPSS (figura 29) não permite rejeitar a hipótese nula a 5% ou 

10%, o que significa que as diferenças no desperdício dos refrigerados, observadas na mediana e 

quartis dos clusters, não são estatisticamente significativas. Deste modo, não existe um efeito da área 

das lojas no desperdício dos produtos refrigerados, nem mesmo para o cluster Hiper, conforme 

pretendia esta análise. 

Não obstante, é de assinalar a maior dispersão dos dados no cluster 2000. 
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Figura 29 – Resultado do teste de Kruskal-Wallis no SPSS. 

A figura 30 mostra os diagramas de caixa para o desperdício das categorias não refrigeradas nos 

diferentes clusters.  

 

Figura 30 – PDA face às vendas das categorias não refrigeradas nos cinco clusters. 
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Tal como nos refrigerados, era esperada uma diminuição no desperdício à medida que aumenta a área 

das lojas. No entanto, o desperdício médio é o mesmo para os clusters 600, 1000, 1500 e 2000, apenas 

diminuindo no cluster Hiper. Relativamente aos valores da mediana, o valor mais elevado corresponde 

ao cluster 600, o menor corresponde ao cluster Hiper e os clusters 1000, 1500 e 2000 são iguais. Deste 

modo, é necessário averiguar se as diferenças observadas, principalmente a diminuição do desperdício 

dos produtos não refrigerados no cluster Hiper, são estatisticamente significativas. 

Conforme apresentado na figura 31, o cluster 600 é o único que não apresenta distribuição Normal no 

teste de Kolmogorov-Smirnov com correção de Lillefors. Além deste, no teste de Shapiro-Wilk, o 

cluster 1000 também não apresenta distribuição Normal. Visto que se pretende realizar comparações 

entre estes grupos, e que não se verificou o critério da normalidade em todos, devem ser utilizados 

testes não paramétricos (Reis et al., 1996). 

 

 

Figura 31 - Resultado do teste de Normalidade no SPSS para o desperdício das categorias não refrigeradas nos cinco clusters. 

 

Novamente, foi realizado o teste de Kruskal-Wallis no SPSS (figura 32) e, mais uma vez, o resultado não 

permite rejeitar a hipótese nula a 5% ou 10%, ou seja, as diferenças entre os clusters não são 

estatisticamente significativas. Conclui-se, assim, que não existe um efeito da área da loja no 

desperdício dos produtos não refrigerados. 
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Figura 32 – Resultado do teste de Kruskal-Wallis no SPSS para os produtos não refrigerados nos cinco clusters. 

A figura 33 reúne os diagramas de caixa apresentados nas figuras 27 e 30, de forma a facilitar a 

comparação da evolução do desperdício das categorias refrigeradas e não refrigeradas, à medida que 

a área de loja aumenta. Inicialmente, era esperada uma aproximação entre o desperdício das 

categorias refrigeradas e não refrigeradas à medida que a área de loja aumenta, o que apenas ocorre 

no cluster Hiper. 

Assim, as análises realizadas nesta secção sugerem que a área das lojas PD não tem impacto nas 

diferenças encontradas no desperdício das Frutas e Vegetais refrigerados e não refrigerados. 
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Figura 33 – Diagramas de caixa para o desperdício dos produtos refrigerados e não refrigerados em cada cluster.



67 
 

5.3. Conclusões do capítulo 5 

Este capítulo começou por analisar o impacto de cada variável, sugerida na revisão da literatura, no 

desperdício face às vendas das Frutas e Vegetais do PD. Assim, comparou-se o desperdício entre os 

três níveis de perecibilidade dos produtos, entre produtos embalados e a granel e entre produtos 

refrigerados e não refrigerados. Analisou-se, ainda, a influência da área das lojas no desperdício 

observado, pois suspeitava-se que os produtos refrigerados pudessem estar mais amontoados nas 

lojas de menor dimensão. 

Ao contrário do esperado, a maioria dos resultados das análises não vão ao encontro do que foi 

sugerido na revisão da literatura, uma vez que: 

• Não existe evidência de que a existência de embalagens de proteção tem influência no 

desperdício alimentar das Frutas e Vegetais do PD; 

• Os produtos onde existe controlo de temperatura (refrigeração) apresentam um desperdício 

superior aos produtos dispostos à temperatura ambiente (não refrigerados). 

• Não existe evidência de que a área das lojas tem influência no desperdício dos frutos e 

vegetais refrigerados, ou não refrigerados. 

Relativamente ao impacto do grau de perecibilidade no desperdício das Frutas e Vegetais do PD, os 

resultados foram ao encontro do esperado, pois existem evidências estatísticas da sua influência para  

um nível de significância de 10%. 
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Capítulo 6 – Conclusão 

Este capítulo apresenta as conclusões finais da dissertação e as limitações e sugestões para trabalhos 

futuros. 

6.1. Conclusões finais 

O presente trabalho insere-se na temática do desperdício alimentar, com um caso de estudo do Grupo 

Jerónimo Martins. 

Uma vez que a PDA é uma dimensão da EC, a revisão da literatura começou por apresentar as suas 

origens teóricas, conceções e relação com a sustentabilidade. Referiram-se, também, as orientações 

da UE em relação a esta temática, onde o desperdício alimentar surge como um domínio prioritário. 

Depois, foram apresentadas as tendências mundiais, europeias e nacionais relativamente ao 

desperdício alimentar, onde se destaca a meta 12.3 dos ODS, o PAEC europeu e nacional, a CNCDA e 

respetiva ENCDA. Após a apresentação destas tendências, foi abordada a falta de consenso nas 

definições de perda e desperdício alimentar e nas metodologias de medição, o que resulta em elevadas 

incertezas associadas aos estudos existentes. Não obstante, os estudos sugerem que nos países 

desenvolvidos, a PDA é superior nos níveis da cadeia de abastecimento mais próximos do consumo. 

Por isso, foram apresentadas possíveis causas de desperdício na distribuição alimentar e boas práticas 

associadas. A revisão da literatura terminou com a apresentação da metodologia do FLW Standard, 

que se constitui como uma tentativa de criação de um padrão global para a medição do desperdício 

alimentar das organizações. 

Após a revisão da literatura, apresentou-se a história e estrutura do Grupo Jerónimo Martins, bem 

como os seus compromissos de responsabilidade corporativa, onde o combate ao desperdício 

alimentar está presente. Depois, destacou-se a adesão do Grupo à resolução do CGF para a redução 

de 50% do desperdício alimentar gerado pelas suas atividades até 2025 e, ainda, a escolha do 

FLW Standard para a contabilização do inventário de desperdício. Na etapa pós-contabilização do 

inventário de desperdício para 2016, o Grupo identificou a necessidade de explorar os resultados, de 

forma a identificar as ações de melhoria prioritárias na direção do compromisso de redução assumido. 

Nesse sentido, o problema em estudo foi definido para a divisão de Frutas e Vegetais, visto que 

representa X% do desperdício alimentar do PD.  

Partindo da revisão da literatura, foi possível identificar algumas práticas e características dos 

alimentos que se pensa terem impacto no desperdício alimentar. De acordo com o Grupo, as que se 

enquadram na divisão de Frutas e Vegetais do PD são o grau de perecibilidade e a existência ou 

inexistência de embalagem de proteção e de medidas de controlo de temperatura (refrigeração). Além 

destas, a revisão da literatura também referiu o empilhamento dos frutos e vegetais como um fator 
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prejudicial, mas perante a inexistência de dados acerca da disposição dos frutos e vegetais em loja, 

optou-se por estudar esta variável tendo em consideração a área das lojas. 

Os dados do inventário de desperdício alimentar de 2016 foram disponibilizados para a realização 

deste trabalho. Porém foi necessário reorganizá-los e adicionar a classificação do grau de 

perecibilidade, da existência de refrigeração e, para a análise das lojas, foi necessário agregar os dados 

de diferentes ficheiros da empresa através dos softwares Excel e Access. 

Na primeira etapa das análises estatísticas realizadas no software SPSS, comparou-se o desperdício 

dos produtos nos três níveis de perecibilidade, entre os produtos embalados e não embalados, e entre 

os refrigerados e não refrigerados. Relativamente ao grau de perecibilidade dos produtos, só foi 

possível evidenciar o seu impacto no desperdício alimentar para um nível de significância de 10%. Nos 

produtos embalados e não embalados, não se evidenciaram diferenças estatisticamente significativas 

e ainda se verificou que existem incertezas elevadas nestes dados. Inesperadamente, evidenciou-se 

que os produtos refrigerados têm um desperdício superior aos não refrigerados. Perante estes 

resultados, a etapa de análise seguinte focou-se nas diferenças no desperdício dos produtos 

refrigerados e não refrigerados nos cinco clusters de lojas PD, visto que a área disponível para a 

exposição de frutos e vegetais refrigerados é inferior à da zona de exposição à temperatura ambiente, 

o que sugeria que os produtos pudessem encontrar-se mais amontoados, principalmente nas lojas de 

menor dimensão. No entanto, os resultados da análise não apresentam evidências da influência da 

área das lojas no desperdício alimentar. 

Assim, esta dissertação contribui para o conhecimento detalhado da realidade associada ao 

desperdício alimentar da divisão Frutas e Vegetais do PD, a nível do impacto da perecibilidade, 

embalagem de proteção, refrigeração e área de loja. A análise estatística realizada mostrou, ainda, que 

as medidas de prevenção relacionadas com a refrigeração não estão a ter os efeitos pretendidos na 

redução do desperdício alimentar. 

6.2. Limitações e trabalhos futuros 

As principais limitações deste trabalho estão diretamente relacionadas com os dados utilizados. 

O FLW Standard incentiva as empresas a iniciar a medição do seu inventário de PDA com os dados que 

têm disponíveis, e o Grupo escolheu realizá-la com base nas quebras que ocorreram em 2016. Esta 

decisão foi tomada mais recentemente, o que significa que em 2016, a preocupação no lançamento 

da quebra estava direcionada para as perdas financeiras. Deste modo, o rigor na contabilização dos 

quilogramas desperdiçados de cada artigo poderá estar comprometido, conforme evidenciam os 

valores de quebra positivos. Para efeitos de medição do desperdício, estes erros não são tão 
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problemáticos, pois o FLW Standard apenas exige que se reporte o valor total em quilogramas. Assim, 

o registo da quebra de um artigo como quebra de outro não deverá provocar alterações significativas 

no valor total do desperdício, em quilogramas, do PD. 

No entanto, para avaliar os fatores que se julga que influenciam o desperdício alimentar, 

principalmente o impacto da embalagem de proteção, estes erros de registo limitam as conclusões das 

análises realizadas. 

Além destas limitações nos registos de quebra, a classificação nos três graus de perecibilidade dos 

alimentos (elevada, média e reduzida) corresponde a uma classificação qualitativa das subcategorias, 

baseada na experiência do departamento de qualidade ao nível da subcategoria. Uma classificação 

mais rigorosa e ao nível do artigo poderá permitir retirar conclusões mais sólidas acerca do impacto 

do grau de perecibilidade dos alimentos.  

Por fim, sugere-se que o Grupo melhore a forma de contabilização do inventário de desperdício 

alimentar, de modo a reduzir as incertezas e permitir uma nova avaliação das variáveis que foram 

analisadas nesta dissertação. Não obstante, o Grupo deverá estar atento ao desperdício dos frutos e 

vegetais refrigerados. Uma vez que não se evidenciou a existência de diferenças quando se 

desagregaram os dados ao nível dos clusters (ou seja, área da loja), o empilhamento na área de 

refrigerados não deverá ser o motivo para o resultado inesperado nestes produtos. Assim, sugere-se 

uma verificação da regulação da temperatura dos equipamentos de refrigeração das lojas, bem como 

a observação das operações nas várias fases da cadeia de abastecimento destes produtos, uma vez 

que o desperdício nesta fase pode ocorrer por práticas aplicadas em fases anteriores. 
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Anexos 

Anexo A – Os 9 objetivos operacionais da ENCDA, as 14 medidas do 

PACDA e respetivas interações 

 

Figura A1 – Objetivos operacionais da ENCDA e respetiva interação com as objetivos estratégicos. 
Fonte : Diário da República (2018). 

Tabela A1 – As 14 medidas do PACDA, respetiva entidade responsável e interações com os objetivos operacionais. 
Fonte: Adaptado de Diário da República (2018). 

Medida Entidade que executa 

Interação com os 
objetivos operacionais 
(grau de intensidade 
superior) 

Interação com os 
objetivos operacionais 
(grau de intensidade 
inferior) 

1 - Rever e difundir guidelines 
de orientação de segurança 
alimentar com vista ao 
combate ao desperdício 

ASAE/DGAV OP1, OP3 OP5, OP6, OP7 

2 - Promover ações de 
sensibilização junto do 
consumidor 

DGC e Entidades 
parceiras 

OP1, OP2 OP4, OP5, OP7 

3 - Desenvolver ações de 
sensibilização para a população 
em idade escolar 

Agrupamentos de 
Escolas DGEstE 

OP1, OP2, OP3 OP4, OP5, OP7 

4 - Desenvolver ações de 
formação específicas para 
diferentes segmentos da 
cadeia 

DGAV/ASAE OP3 
OP1, OP2, OP4, OP5, 
OP7 
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Medida (cont.) 
Entidade que executa 
(cont.) 

Interação com os 
objetivos operacionais 
(grau de intensidade 
superior) (cont.) 

Interação com os 
objetivos operacionais 
(grau de intensidade 
inferior) (cont.) 

5 - Publicar regularmente 
painel de estatísticas dos níveis 
de desperdício alimentar, 
incluindo a criação no portal 
das estatísticas oficiais de uma 
área dedicada a este tema 

INE OP4 OP3, OP7, OP8, OP9 

6 - Divulgar boas práticas 
(guidelines e casos de sucesso) 

GPP/DGC OP4 
OP1, OP2, OP3, OP5, 
OP6, OP7, OP9 

7 - Promover o 
desenvolvimento de processos 
inovadores 

IAPMAI OP5 
OP3, OP4, OP6, OP7, 
OP9 

8 - Facilitar e incentivar o 
regime de doação de géneros 
alimentícios 

ASAE/DGAV OP6 
OP1, OP3, OP5, OP7, 
OP9 

9 - Melhorar a articulação e 
envolvimento da administração 
do Estado na regulação 
europeia e internacional 

GPP/APA/INE/DGAV/
ASAE 

OP6 
OP3, OP4, OP5, OP7, 
OP8, OP9 

10 - Implementar plataforma 
colaborativa que permita 
identificar disponibilidades por 
tipo de géneros alimentícios 

GPP/APA OP7 
OP3, OP4, OP5, OP8, 
OP9 

11 - Promover locais 
específicos para venda de 
produtos em risco de 
desperdício 

DGAE/DGAV com 
parceiros do retalho 
agroalimentar 

OP7 
OP1, OP3, OP5, OP6, 
OP8, OP9 

12 - Desenvolvimento da 
metodologia para o cálculo do 
desperdício alimentar nas 
diferentes fases da cadeia 

INE OP8, OP9 OP4, OP5, OP7 

13 - Desenvolver projetos 
piloto na área da saúde e 
nutrição 

Nutricionistas do 
PNPAS 

OP8, OP9 
OP1, OP2, OP3, OP4, 
OP5, OP7 

14 - Elaborar relatórios 
periódicos para apresentação à 
tutela e divulgação geral 

GPP OP8, OP9 OP3, OP4, OP7  
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Anexo B – Os 5 princípios básicos da etapa 2 do FLW Standard 

Os 5 princípios básicos para contabilizar e relatar a PDA são: 

• Relevância: está relacionado com a apresentação do relatório de inventário de PDA num 

formato de fácil compreensão pelo utilizador a que se destina; 

• Completude: consiste em assegurar que o relatório inclui toda a PDA definida no âmbito 

(etapa 3), justificando as razões para qualquer exclusão.  

• Consistência: utilização de métodos consistentes para o acompanhamento da PDA ao longo 

do tempo. Na existência de alterações nos dados, âmbito, abordagens de quantificação ou 

outros dados, é necessário apresentar documentação; 

• Transparência: consiste na divulgação de premissas relevantes e na referência dos métodos e 

fontes de informação para o inventário de PDA; 

• Precisão: consiste em assegurar que a quantificação da PDA tem incertezas reduzidas, de 

forma a permitir a tomada de decisão com confiança. 
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Anexo C – Destaques na responsabilidade corporativa em 2016 (Jerónimo Martins, 2016) 
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Figura B1 – Desagregação do desperdício alimentar do Pingo Doce por área. 

Anexo D – Desagregação do desperdício alimentar por área e divisão do Pingo Doce 

Anexo D1 – Desagregação do desperdício alimentar por área do Pingo Doce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Com base no ficheiro Excel do desperdício alimentar do Pingo Doce, recorreu-se à ferramenta “Tabela dinâmica”, de forma a avaliar o desperdício 

alimentar em cada área. Nos campos da tabela dinâmica, escolheu-se a “Área Descrição”, para a qual foram somados todos os valores correspondentes ao 

peso dos alimentos desperdiçados. Por motivos de confidencialidade, os valores são apresentados em percentagem. 
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Figura B2 – Desagregação do desperdício alimentar pelas divisões da área dos perecíveis especializados do Pingo Doce. 

Anexo D2 – Desagregação do desperdício alimentar por divisão de perecíveis especializados do PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Após a identificação de 71% do desperdício alimentar do Pingo Doce na área dos perecíveis especializados, criou-se uma folha Excel com o filtro de 

“Área Descrição” apenas ativo para os “perecíveis especializados”. Para avaliar o desperdício alimentar nas várias divisões de perecíveis especializados, 

recorreu-se, novamente, à ferramenta “Tabela Dinâmica
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