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Resumo 

No Brasil, um terço dos alimentos são perdidos ou desperdiçados ao longo da cadeia 

produtiva, tal quantia seria o suficiente para reduzir a 5% os níveis de fome no país. Este 

artigo tem por objetivo demonstrar a importância do empreendedorismo social como 

alternativa para redução do desperdício de alimentos, aliando a geração de renda de 

comunidades em vulnerabilidade socioeconômica. O estudo de caso visa apresentar as 

iniciativas do Projeto Fiero, descrevendo de que forma são desenvolvidos seus Mínimos 

Produtos Viáveis e os critérios de seleção para sua linha de produtos. Os resultados indicam 

que pode-se aliar o empreendedorismo social ao combate ao desperdício, gerando renda e 

destinando adequadamente esses alimentos. 

Palavras-chave: empreendedorismo social; sustentabilidade; desperdício; perda.  

 

Abstract 

In Brazil, a third of the food is lost or wasted during the productive chain, this quantity would 

be enough to reduce to 5% the level of hunger of the country. This paper has the objective to 

demonstrate the importance of social entrepreneurship as an alternative to the reduction of 

food waste, allying income generation to socio-economic vulnerable communities.  This case 

study aims to show the initiatives of Project Fiero, describing in which way Minimum Viable 

Products and selection criteria for the product line are developed. The results show that we 

can ally social entrepreneurship to fight waste, generating income and destining properly 

these foods. 

Keywords: social entrepreneurship; sustainability; waste; loss. 
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INTRODUÇÃO 

No contexto mundial, um terço de tudo que é produzido anualmente se perde ou é 

desperdiçado, o que equivale a 1.300 bilhões de toneladas de alimentos, o suficiente pra 

alimentar dois bilhões de pessoas (FAO, 2019). No Brasil, onde a fome e a miséria são 

considerados problemas de saúde pública, a quantidade de alimentos desperdiçados 

diariamente poderia alimentar cerca de 10 milhões de pessoas (GALIAN, SANTOS, 

MADRONA, 2016). 

Segundo a FAO (2019), as perdas de alimentos referem-se as perdas que ocorrem 

entre o produtor e o mercado, nas fases de produção, pós-colheita, armazenamento e 

transporte; já o desperdício, está relacionado ao descarte de alimentos seguros e nutritivos, 

que ainda podem ser aproveitados para consumo humano, e isso se dá, principalmente, devido 

ao comportamento de vendedores e consumidores finais. As perdas correspondem a 54% e 

desperdícios a 46% da quantidade de comida que vai para o lixo no Brasil, gerando grande 

impacto na sustentabilidade de sistemas alimentares, reduzindo a disponibilidade de 

alimentos, gerando menos recursos para produtores e aumentando o preço para os 

consumidores (BENITEZ, 2019; NAÇÕES UNIDAS, 2017). 

Cerca de 14 milhões de pessoas são afetadas pela fome, no Brasil. Com os alimentos 

que se perdem no âmbito das vendas, ou seja, em supermercados, feiras livres, armazéns e 

demais pontos de venda, são desperdiçadas 22 bilhões de calorias, o que seria suficiente para 

reduzir a fome a níveis inferiores a 5%. (BENITEZ, 2019). 

Os padrões de consumo alimentar atuais não são sustentáveis, visto que o desperdício 

de alimentos está associado a forma que valorizamos e consumimos os alimentos, que é 

influenciado por questões estéticas, culturais e sociais, que não seguem uma linha ecológica e 

econômica (SILVA, 2016). Alimentos que estão “fora do padrão” estético são comumente 

desperdiçados pelos consumidores, que rejeitam as frutas e legumes por serem “feias” ou por 

apresentarem manchas, mesmo apresentando-se aptas para consumo.  
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Nas feiras livres, estima-se que 20% de tudo que é disposto para venda é desperdiçado. 

Em Belém, capital do Estado do Pará, devido à falta de conhecimento dos feirantes sobre o 

manuseio adequado de alimentos, a qualidade dos produtos oferecidos nas feiras locais é 

diminuída e muitos destes são descartados mais rapidamente, principalmente na etapa de 

armazenamento, em que os alimentos são guardados em caixas de papel na própria barraca 

(TEIXEIRA, COUTINHO, 2010).  

O empreendedorismo social é visto como alternativa para minimizar o desperdício dos 

alimentos. Com o objetivo de  atuar com o foco em impacto social, o empreendedorismo 

social representa uma variedade de processos que visam criar e sustentar valor social em um 

negócio, através de abordagens empreendedoras e inovadoras, que aliam a preocupação social 

à sustentabilidade econômica, reconhecendo como ponto central a comunidade impactada, 

visando a criação do valor social acima de valores financeiros (SILVA, MOURA, 

JUNQUEIRA, 2015). 

Visando reduzir o desperdício de alimentos, a nível internacional, alguns países 

possuem iniciativas que possuem o intuito de vender os alimentos que seriam descartados por 

estarem fora dos padrões estéticos por um valor mais baixo, cerca de 30%. Em Lisboa, o 

projeto de empreendedorismo social Fruta Feia conseguiu evitar o desperdício de 1.615 

toneladas de alimentos (FRUTA FEIA, 2019). No Brasil, encontram-se projetos que visam 

reduzir tal desperdício, a exemplo disso o aplicativo Comida Invisível, que conecta doadores 

(supermercados, restaurantes, hotéis, empórios) a receptores (ONG’s, Bancos de Alimentos, 

Fundações, pessoas físicas), com o objetivo de destinar corretamente alimentos que iriam para 

o lixo (COMIDA INVISÍVEL, 2019). Outra iniciativa é a do Projeto Fiero, do Time Enactus 

UFPA, que desenvolve uma linha de produtos com alimentos que seriam descartados por 

critérios estéticos, entretanto, ainda ideais para consumo, gerando renda para feirantes locais. 

OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é mostrar a importância do empreendedorismo 

social para a redução do desperdício de alimentosnas feiras livres de Belém/PA, através do 

Projeto Fiero, realizando o aproveitamento de alimentos e gerando renda para pessoas em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

Nesse contexto, através das ações do Projeto Fiero, visa-se incentivar a prática da 

alimentação saudável, promover o aproveitamento integral de alimentos tanto em produtos, 

quanto no cotidiano da população paraense.  
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METODOLOGIA 

O presente artigo consiste em um estudo de caso, de caráter qualitativo, com o 

objetivo de identificar potenciais produtos que possam ser elaborados de forma artesanal, 

aliando o senso comum ao saber científico, buscando usar barreiras tecnológicas para 

aumentar a qualidade e tempo de prateleira dos produtos, seguindo as Boas Práticas de 

Manipulação de Alimentos. Os alimentos utilizados na elaboração dos produtos seriam 

descartados por estarem esteticamente feios. As elaborações foram realizadas durante os 

meses de abril a agosto de 2018. 

O Projeto é desenvolvido com feirantes do Restaurante do Complexo do Mercado de 

São Brás, localizado em Belém-PA. O Complexo do Mercado de São Brás é uma construção 

histórica erguida durante a Belle Époque, foi inaugurado em 21 de maio de 1911. Sua 

construção se deu em função da grande movimentação comercial gerada pela ferrovia 

Belém/Bragança e para a ampliação do abastecimento na capital, constituído de 5 setores, 

dentre estes: mercado de peixe e carne, marcenaria, artesanato, feira e restaurante (IBGE, 

2019).Após 100 anos de sua inauguração, o Complexo encontra-se abandonado pelo poder 

público e pela população local, reduzindo drasticamente a renda dos feirantes do Complexo.  

PROJETO FIERO 

Visando atender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) nº 02, “Acabar 

com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 

sustentável”; nº 08, “Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos” e; nº 12, “Assegurar 

padrões de produção e de consumo sustentáveis”, o Projeto Fiero, do Time Enactus UFPA, 

visa reduzir o desperdício de alimentos nas feiras livres de Belém/PA através do 

aproveitamento de alimentos que seriam descartados por estarem esteticamente feios, 

entretanto, ainda apropriados para consumo.  

O Projeto visa difundir o empreendedorismo social tanto no âmbito acadêmico, quanto 

na comunidade onde atua. Os feirantes participam da elaboração dos produtos e o lucro 

gerado pela venda destes, torna-se uma renda complementar para eles. Além disso, os 

feirantes participam de capacitações realizadas pelo Projeto, sobre vestimenta adequada, 

gestão financeira, atendimento ao público, boas práticas de manipulação, aproveitamento 

integral de alimentos, entre outras, melhorando a qualidade do serviço oferecido para seus 

clientes. Além disso, o Projeto promove ações que difundem o aproveitamento de alimentos 
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na elaboração de sobremesas e pestos, a exemplo disso, elaboração de pestos com ervas 

locais, sorvete e geleias regionais. 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

Para prospectar quais alimentos seriam desenvolvidos pelo projeto, foi realizada uma 

pesquisa para identificar quais alimentos são frequentemente desperdiçados nas feiras livres 

de Belém. De acordo com as respostas obtidas, os alimentos identificados foram: banana, 

manga, acerola, mamão, tomate, batata e verduras em geral.  

 Com base nos alimentos identificados como desperdiçados com maior frequência, 

foram desenvolvidos por membros do projeto em parceria com profissionais da áreaMínimos 

Produtos Viáveis (MVP’s), que consistem em quatro etapas: prospecção do produto; produção 

da amostra; teste de prateleira e elaboração da receita final. 

 Na primeira etapa, de prospecção do produto, foram selecionadas receitas que 

tivessem como matéria prima, alimentos que são frequentemente desperdiçados por critérios 

estéticos. Na segunda etapa, de produção da amostra, são seguidos os protocolos de Boas 

Práticas de Manipulação, evitando a contaminação dos produtos. Na terceira etapa, de teste de 

prateleira, os MVP’s ficam em observação para visualizarmos se houve degradação dos 

produtos. Na última etapa, de elaboração final, são realizados os ajustes necessários para que 

o produto tenha o sabor e tempo de prateleira desejáveis para o consumidor final.  

Foram elaborados 26 protótipos, dos quais incluem-se geleias, pestos, temperos, 

maionese, ketchup e doces. Notou-se que alimentos que passaram pelo processo de cocção e 

tiveram em sua composição grande quantidade de açúcar, apresentam maior tempo de 

prateleira, visto que o açúcar atua como conservante em alimentos e a cocção reduz a 

atividade de água nestes (água do alimento disponível para reagir com microrganismos e para 

participar de reações). 

Com base nos MVP’s desenvolvidos no projeto, optou-se que a linha de produtos seria 

composta por geleias. O produto escolhido para compor a linha de produtos do projeto foi a 

Geleia de Pimenta com Laranja, que obteve 96,1% de aceitação pelo público consumidor. A 

geleia de fruta é o produto obtido através da cocção de frutas com açúcar, água e concentrado 

até obter consistência gelatinosa e que são classificadas de acordo com sua proporção de 

frutas e açúcar (BRASIL, 1978). Além de apresentar boa aceitação sensorialmente, possuem 

elevado tempo de prateleira e possuem baixo custo de produção.  
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Com a elaboração de produtos saudáveis e sustentáveis, o Projeto atende a um público 

amante da gastronomia local; com restrições alimentares, a exemplo de intolerantes a lactose, 

celíacos, vegetarianos e veganos. Ainda com o enfoque na sustentabilidade, o Projeto 

promove o reaproveitamento de potes de vidro, através da logística reversa, na qual os 

clientes podem devolver os potes adquiridos na compra anterior, recebendo desconto no valor 

da compra atual, evitando o descarte inadequado da embalagem do produto. Desta forma, o 

Projeto Fiero disponibiliza para seus consumidores um produto de alto valor agregado, 

sustentável e a um preço acessível. 

Diante dessas iniciativas, o Projeto Fieroé reconhecido pelo Ministério do Meio 

Ambiente, através do “Edital de Chamada Pública n° 01/2018 - Boas Práticas no Combate à 

Perda e ao Desperdício de Alimentos 2018”, como uma das cinco melhores iniciativas de todo 

o Brasil da categoria produção (BRASIL, 2018). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A perda e o desperdício de alimentos podem ser evitados em todas as etapas da cadeia, 

entretanto, na etapa de vendas, visualiza-se maior efetividade em sua redução a partir da 

sensibilização dos vendedores e consumidores finais. Alternativas para prevenção do 

desperdício já são encontradas em poucas redes de supermercado, necessitando serem 

difundidas também para pequenos vendedores, como feirantes, que podem obter renda através 

da conscientização de seu consumidor e desta forma, reduzir o grande número de alimentos 

que vão para o lixo todos os dias. Iniciativas como a do Projeto Fiero são medidas que podem 

vir a reduzir o grande desperdício de alimentos presente no nosso cotidiano.  
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