
E-mail para contato: bortnowska@yahoo.com IES: ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS

Autor(es): Beatriz Ingryd Vasconcellos; Douglas Ricardo Vogel; Katarzyna Bortnowska

Palavra(s) Chave(s): logística reversa, gastronomia, restaurantes

Título: LOGÍSTICA REVERSA: ANÁLISE DOS RESTAURANTES DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Curso: Gastronomia

Saúde

RESUMO

A logística reversa se compromete com a recuperação e com o gerenciamento de equipamentos, produtos, componentes e materiais. Este 
processo agrega, por exemplo, a simples revenda, o processo de remanufatura ou reciclagem, e pode acrescentar valor em relação aos aspectos 
ambientais, competição de mercado e imagem corporativa. Sabe-se que os restaurantes contribuem para graves problemas ambientais, tanto 
pela degradação do solo, como pela poluição do ar e até mesmo a saúde pública. Portanto, há necessidade de mudanças de cultura, estilo de 
pensamento e até de valores. Mesmo que a logística reversa seja uma prática usual na indústria, o setor gastronômico ainda não a explora. Assim, 
o objetivo da pesquisa é de analisar o processo de logística reversa nas atividades dos restaurantes de Florianópolis. O trabalho foi realizado em 
24 estabelecimentos localizados em três rotas gastronômicas distintas: Coqueiros, Sambaqui e Ribeirão da Ilha. Do ponto de vista metodológico, 
foi desenvolvido um questionário com 18 perguntas semiestruturadas que contemplam os temas: conhecimentos sobre a logística reversa, 
fornecedores, óleo de fritura, lixo, reaproveitamento/reutilização, compostagem, embalagens, sobras, horta no restaurante e treinamento dos 
funcionários. Como resultados, percebe-se uma carência no conhecimento sobre a logística reversa por parte dos responsáveis pelos 
estabelecimentos, considerando que apenas 17% dos inquiridos conhecem este conceito. Sobre os fornecedores dos restaurantes, apenas 62% se 
preocupam com retorno pós-venda, enquanto um número ainda menor, 54%, com retorno pós-consumo. A respeito das embalagens utilizadas 
nos estabelecimentos, 88% são descartáveis, altamente poluentes, e 75% destas não são reaproveitadas de nenhuma forma. Apesar deste dado 
tão negativo, 85% dos restaurantes que utilizam óleo para frituras, afirmam ter parceria com uma cooperativa de reciclagem para elaboração de 
sabão e/ou biodiesel. Outro dado ainda mais positivo está na separação do lixo, onde 96% dos restaurantes o realizam, apesar de apenas 12% 
possuírem uma noção superficial sobre a quantidade semanal produzida, e nenhum realize o controle de pesagem. Sobre as sobras de alimentos, 
54% são descartadas e apenas 11% são destinadas para a compostagem. Embora 83% dos estabelecimentos não possuam horta, 25% planejam 
implementar uma futuramente, o que ajuda a reduzir custos e gera diversos benefícios. Observa-se ainda que o número de funcionários com 
treinamento em higiene e boas práticas de manipulação de alimentos é bom, já que 92% dos restaurantes treinam os seus colaboradores nestes 
quesitos.Conclui-se que são necessárias mais pesquisas acadêmicas que tratem da logística reversa em outros segmentos de mercado além da 
indústria, bem como se fazem importantes incentivos governamentais aos restaurantes quea praticam. Vê-se também a necessidade de fiscalizar 
os parâmetros que já foram estabelecidos no Plano Nacional de Resíduos Sólidos a respeito da logística reversa e da gestão de resíduos. Por parte 
dos gestores dos restaurantes, torna-se necessária uma maior conscientização sobre o uso e reciclagem de embalagens, sobre a gestão das sobras 
de comida e o seu reaproveitamento por meio da compostagem, que poderia ser aproveitada ainda em uma horta do restaurante.Em geral, é 
possível perceber alguma preocupação por parte da maioria dos gestores em sustentabilidade, porém apenas naquilo que já é exigido ou 
fiscalizado pela lei.Com esta pesquisa espera-se que os restaurantes se tornem mais responsáveis pelos seus resíduos e apliquem a gestão 
ambiental, especificamente a logística reversa, de forma plena, como filosofia da empresa.
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