
A lógica perversa 
do desperdício 

lertar para a necessidade de 
u m o lhar b e m mais a m p l o 
sobre a prevenção de perdas, 
muito além do impacto eco
nômico, do valor monetário 

que custa este ou aquele produto, tem 
sido o desafio do professor do Provar/ 
FIA George R. Stein nos últimos anos. 

Na verdade, o que ele defende é aliar 
ao programa de prevenção de perdas a 
responsabilidade social e ambiental -
dever de todo empresário que se quer 
em dia com questões críticas que desa
f iam o planeta, sejam mudanças climá
ticas e esgotamento de recursos natu
rais e desmatamento, seja a prática de 

trabalho escravo ou in fant i l , aumento 
da pobreza ou o desperdício que deixa 
de dar ao mais pobre u m a alimentação 
adequada ou mesmo o básico para seu 
sustento. "O varejista não pode exercer 
sua responsabilidade social empresarial 
sem u m a atuação efetiva em prevenção 
de perdas", analisa. 

Ele lembra que a origem da prevenção 
de perdas como prática para melhoria de 
resultados através da redução das perdas 
sempre teve um foco inicial predominan
temente econômico, interdependente de 
qualquer aspecto social ou ambiental . 



O resultado desse modelo 
tem sido evidenciado pelos 
impactos e desequilíbrios 
globais relacionados à m u 
dança de cl ima, escassez de 
recursos, pobreza e conf l i 
tos sociais, entre outros. E, 
à medida que os consumi
dores começam a conside
rar esses impactos sociais e 
ambientais para decidir suas 
compras, os impactos eco
nômicos diretos da redução 
de perdas se tornam pouco 
relevantes. 

Só por aí já é possível 
perceber que o varejista que 
atua em prevenção de per
das somente c o m foco es
tritamente econômico está 
perdendo a oportunidade de 
alcançar benefícios maiores 
para seu negócio, sua marca, 
seus resultados. "Bem mais 
consciente e com acesso fá
c i l a informações, o consu
midor vota com a carteira", 
diz Stein. 

C o m o elo entre oferta e demanda, 
cabe ao varejo a responsabilidade de, no 
mínino, oferecer alternativas para o con
sumidor exercer o consumo responsável. 
Vale lembrar que há aproximadamente 
dois anos, um relatório do Greenpeace 
p e r m i t i u saber onde desembarcavam 
produtos oriundos do gado engordado 
em fazendas sediadas em áreas desmata-
das - seja a carne, a gordura ou mesmo 
o couro que entra no tênis de grandes 
fabricantes e no banco de carros impor
tados. Os supermercados responderam 
bem à pressão da mídia, declarando mo
ratória à compra da carne de gado prove
niente de fornecedores que praticavam o 
desmatamento. 

Mochila ecológica 
De um lado, o fato de não perder e ter 

o cuidado com a origem da carne traz 
benefícios que vão além do fator econô
mico ; de outro, mesmo que essa carne 
não seja furtada, não se perca na mani 
pulação ou não se deteriore, o simples 
fato de estar na loja já traz impactos ao 
ambiente, como a produção de gases de 
efeito estufa na criação do gado. 

Obviamente que os esforços de co
mercial izar somente produtos bovinos 
de origem certif icada são desperdiça
dos caso ocorra u m a perda física dos 
itens. Então, se o supermercadista se 
esmerou em garantir a qual idade da 
carne, e , por um descuido qualquer, 
u m a parte dela acabou se perdendo 
na loja, além do prejuízo f inanceiro , 
terá de computar o prejuízo socia l e 
ambiental . "É simplória e equivocada 
a lógica ' joguei 1 qui lo de contrafilé no 
l ixo , perdi 17 reais', avalia Stein. 

Segundo ele, entra nessa conta a 
chamada "mochi la ecológica", o que o 
produto traz na bagagem em termos de 
recursos naturais. Por exemplo, quan
to esse qui lo de carne perdido traz de 
"água v i r tua l " - aquela usada, por exem
plo, para irrigar a soja que entrou na 
ração que o an imal comeu, a água que 
ele bebeu em três anos, que é o tempo 
de cálculo do gado para abate. "O estudo 
Waterfootprint (em português, pegada 
d'água) aponta que 1 q u i l o de carne 
perdido significa 15,5 m i l litros de água 
jogados fora. Some a isso, ainda, a perda 
social , ou seja, o valor dos nutrientes 

que deixaram de beneficiar alguém em 
um determinado período." 

Em outro exemplo, o professor Stein 
enumera os impactos ambiental, social 
e econômico da perda de uma caixa com 
12 ovos: são desperdiçados os 135 litros 
de água gastos para produzi-los, u m a 
família acabou ficando sem um compo
nente nutritivo de refeição básica e, por 
f im, uma dúzia que não será vendida e, 
portanto, não gerará receita. "A prática 
de prevenção de perdas no varejo é, sem 
dúvida, a grande contribuição do empre
sário para o desenvolvimento sustentá
vel , com exercício da responsabilidade 
empresarial, rumo a um futuro econo
micamente viável, socialmente justo e 
ambientalmente sustentável." (J.G.) 
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