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Resumo
Objetivo – Monitorar a logística do setor de FLV num hipermercado da cidade de Taubaté, SP, verificar o fluxo logístico e identificar
pontos inadequados que proporcionaram perda de qualidade das FLV e avaliar o estabelecimento de acordo com a RDC 275 de 2002.O
surgimento dos primeiros supermercados ocasionou problemas de armazenamento, exposição de venda e perdas de FLV. A qualidade
das FLV depende do fluxo logístico e de boas práticas de fabricação, a fim de evitar danos e manter a qualidade dos mesmos. 
Métodos – Pesquisa de observação qualitativa com uso de checklist para o monitoramento da logística e avaliação higiênico-sanitário
realizando um paralelo entre as referências e o resultado. Resultados – Verificou-se que o hipermercado estudado realiza o planejamento
logístico, evitando o acúmulo de mercadorias e visando frescor dos produtos, além de realizar procedimentos de controle no recebimento,
armazenamento e exposição. Porém, possuem algumas falhas na estrutura e nos processos de armazenamento e vendas, o que contribui
na antecipação da perda de qualidade e na diminuição da vida de prateleira do produto. Conclusão – O hipermercado encontra-se dentro
da conformidade e com alta adequação, de acordo com RDC 275 de 2002, que determina uma alta adequação de acordo com a legislação
e evita riscos de contaminação dos alimentos e intoxicação alimentar aos consumidores.

Descritores: Logística; Agência nacional de vigilância sanitária

Abstract
Objective – Monitor the logistics of the FLV sector in a hypermarket in the city of Taubaté, SP, check the logistical flow and identify
inappropriate points that caused loss of quality of the FLV and evaluate the establishment according to RDC 275 of 2002. The emergence
of the first supermarkets caused problems with storage, sales exposure and FLV losses. The quality of the FLV depends on the logistical
flow and good manufacturing practices, in order to avoid damage and maintain their quality. Methods – Qualitative observation
research using a checklist for monitoring logistics and hygienic-sanitary evaluation, and a parallel between references and the result
was performed. Results – It was found that the studied hypermarket carries out logistical planning, avoiding the accumulation of goods
and aiming at product freshness, in addition to carrying out control procedures on receipt, storage and exhibition. However, they have
some flaws in the structure and in the storage and sales processes, which contributes to anticipating the loss of product quality and re-
ducing the product's shelf life. Conclusion – The hypermarket is in compliance and with high suitability, according to RDC 275 of
2002, which determines a high suitability according to the legislation and avoids risks of food contamination and food poisoning to
consumers.

Descriptors: Logistics; National health surveillance agency

Introdução
Com o crescimento populacional, houve a necessi-

dade de adequar o modo de venda de vários produtos,
o que proporcionou um aumento de demanda em um
único estabelecimento, os supermercados, gerando
perda de qualidade em produtos1, de modo a destacar
a importância da logística pelo fato de estar diretamente
ligado ao propósito de organização e vendas dos pro-
dutos, a fim de evitar perdas e prejuízo2.

Com isso, o gerenciamento adequado e a adoção de
uma logística eficiente são fundamentais, em todo o
processo de distribuição de FLV, a fim de evitar danos
e manter a qualidade dos produtos, exigindo cuidados
maiores em aspecto de manipulação, ambiente clima-
tizado e mão de obra especializada3. 

Para garantir a distribuição de alimentos seguros, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem como
uma de suas atribuições à fiscalização com vistas a

promover as Boas Práticas de Fabricação (BPF) na pro-
dução e manipulação de alimentos, com auxilia da
RDC 275 de 20024. Essa ferramenta é eficaz por possi-
bilitar avaliar de forma preliminar as condições do es-
tabelecimento, diagnosticando as inconformidades e
delineando as ações de correção a fim de adequar os
requisitos e reduzir os riscos que possam comprometer
os alimentos e a saúde dos consumidores5.

O objetivo deste estudo foi verificar o fluxo logístico
do hipermercado e identificar os pontos inadequados
que proporcionem perda de qualidade das FLVs, ava-
liando o estabelecimento de acordo com a RDC 275
de 2002.

Métodos
Foi empregada como método uma pesquisa de ob-

servação qualitativa da logística do hipermercado lo-
calizado em Taubaté – SP e realizada uma pesquisa 
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bibliográfica mais aprofundada sobre os assuntos des-
tacados referentes ao tema, incluindo análise crítica,
interpretação literária e compreensão de textos legais. 

Para a observação foi utilizado: um check-list para
verificar o procedimento logístico e outro check-list de
segurança alimentar adaptado com 119 itens avaliados
e com base na legislação RDC 275 de 2002. Após uti-
lização do check-list, foi feita a análise do supermer-
cado e sua adequação com a resolução conforme por-
centagem dos itens atendidos, sendo: Alta adequação
(>76 %), Média adequação (51 a 75%) e Baixa ade-
quação (< 50%).

Resultados 
A pesquisa foi realizada num hipermercado de Tau-

baté-SP, onde foi possível observar o fluxo logístico de
segunda a sexta das 7 ás 15 horas. Momento onde
ocorre maior movimentação da logística e de funcio-
nários, durante duas semanas, no mês de Janeiro de
2020, como mostra a figura 1.

O hipermercado possui procedimentos padrões de
logística que englobam: planejamento de compra, re-
cebimento, movimentação de mercadorias e armaze-
namento. 

Existe um Centro de Distribuição Matriz (CDM) lo-
calizado em Itapevi – SP, onde é avaliada a qualidade
dos produtos, e posteriormente, são distribuídos para
as outras unidades do hipermercado.

A distribuição das FLV ocorrem em caminhões fe-
chados e climatizados, com temperatura em torno de
15-18° C. As entregas são realizadas de segunda a sá-
bado uma vez que o CDM não possui expediente no
domingo. O objetivo desse processo é manter o abas-
tecimento diário, a qualidade padronizada dos produtos
e estoque baixo, proporcionando produtos mais frescos
aos clientes. 

Em relação aos hortícolas de folha, o fornecimento
ocorre diretamente por um fornecedor local para a
venda diária, pois a loja não possui estoque destes.
Esses são entregues em caixas de polietileno encaixá-
veis, em caminhões fechados e não refrigerados. Esses
produtos são encaminhados diretamente para a área
de venda, sem passar por uma higienização ou refrige-
ração prévia, as caixas depois de esvaziadas e reutili-
zadas.  

O transporte das FLV é feito nas horas mais frias do
dia. Esse processo foi estabelecido pelo setor de segu-
rança alimentar para auxiliar na conservação dos pro-
dutos, para evitar oscilações bruscas de temperatura e
prevenir perdas na qualidade e acúmulo de mercadorias
distintas no ato de recebimento. 

O recebimento ocorre em local apropriado e clima-
tizado. O funcionário responsável realiza o procedi-
mento de verificação junto com o outro especializado
do setor, que avalia a qualidade e quantidade dos pro-
dutos, com auxilio da nota fiscal. Na avaliação veri-
fica-se que todos os produtos estão dentro das adequa-
ções de comercialização e caso não esteja, o
hipermercado não permanece com os produtos. 

Após a conferência, as FLVs são transportadas para a
câmara climatizada, com temperatura aproximada de
15°-18°C, para armazenagem. 

As câmaras climatizadas são higienizadas diaria-
mente, para evitar acúmulo de resíduos. Os paletes são
organizados de modo que não encostem à parede. Isso
auxilia no fluxo de ar resfriado no local, já que o eva-
porador da câmara permanece ligado 24 horas por dia.
Os funcionários realizam o processo de “Primeiro que
Vence Primeiro que Sai” (PVPS) e reagrupam vertical-
mente os produtos em paletes de madeira com extrema
atenção no empilhamento máximo. 

O setor de FLV possui um peso de venda de 15% do
total das vendas mensal. Assim, área de venda é cuida-
dosamente montada, os produtos são expostos em tem-
peratura ambiente e por um layout que separa FLV com
a finalidade de facilitar a visibilidades do cliente no
momento da compra e gerar um aspecto de qualidade
e frescor. Os balcões são estruturados com caixas de
polietileno encaixáveis e em cima de paletes pretos de
polietileno para evitar contato direto com o piso. 

Os vegetais folhosos são expostos em caixas de po-
lietileno verdes, sem empilhamento e separados por
placas de madeira. Esse modo de exposição propicia
uma boa visibilidade do produto ao cliente e auxilia
na vida de prateleira dos produtos reduzindo os danos
mecânicos, porém a separação de madeira não é muito
adequada, pois gera acúmulo de resíduos. 

As frutas e legumes são expostos em caixas de po-
lietileno, com empilhamentos opostos e, para este pro-
cesso, observou-se que abaixo das caixas de polietileno,
havia fundos falsos de isopor ou caixas de papelão
para evitar o excesso de produtos expostos e a queda
no piso. Porém, esse procedimento propicia a conta-
minação por acúmulos de resíduos na bancada e pro-
liferação de pragas. 

Como são perecíveis e a rotatividade é alta, os fun-
cionários do setor realizam o procedimento conhecido
como “rodízio”. Verificam a qualidade dos produtos
expostos e retiram os que possuem perda de qualidade
ou que são impróprios para a venda. Ao termino desse
procedimento, os funcionários reabastecem os balcões
e os produtos impróprios para venda são enviados para
a área de descarte, onde ocorre a contagem e determi-
nação das causas da perda. Neste momento observou-
se que 5% à 7% do total mensal dos produtos expostos
tornam-se impróprios. Também se verificou que a maior
perda foi: folhagens, tomates, pimentão, abobrinha e
produtos orgânicos. 

E em relação à avaliação higiênico-sanitária foram
verificados 119 itens subdivididos em cinco tópicos,
sendo eles: Documentação; Produção e Transporte; Edi-
ficação e Instalação; Equipamentos e Móveis; Manipu-
lação. A figura 2 detalha os resultados finais.

O hipermercado apresentou resultado de alta ade-
quação e conformidade de acordo com a RDC 275 de
2002, com média de 90,36% de conformidade, 9,27%
de não conforme e 0,34% de não se aplicam. Com re-
sultado de 84,48% dentro da conformidade, 13,8% de
inconformidade e 1,72% de itens não aplicados para
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Figura 2. Avaliação higiênico-sanitária de acordo com RDC275 de 2002. Autor, 2020

Figura 1. Fluxo logístico. Autor, 2020



Edificação e Instalação. Os itens não conformes são:
área externa com objetos em desuso e com presença
de vetores, pisos com rachaduras e descascando na
área de recebimento, portas e lixeiras sem fechamento
automático. Obteve 88,2% dentro da conformidade e
11,2% de inconformidade em Equipamentos e Móveis,
já que os equipamentos são de inox e polietileno para
não acumular resíduos, porém, os expositores possuem
divisórias de madeira e fundos falsos de isopor que
acumulam resíduos e propiciam ambiente adequado
para pragas. O tópico Manipuladores obteve 92,31 %
dentro da conformidade e 7,69% de inconformidade.
Essas não conformidades se deram por: higienização
inadequada das mãos antes da manipulação de ali-
mentos após qualquer interrupção e depois do uso de
sanitários. 

Já Produção e Transporte obtiveram 86,95% dentro
da conformidade e 13,05% de inconformidade porque
o armazenamento ocorre em paletes de madeira, a ex-
posição com divisórias de madeira e cadeia fria não
adequada para o volume de diferentes tipos de alimen-
tos. E por fim obteve 100% dentro da conformidade na
Documentação, pois o hipermercado possuía todos os
documentos e registros de modo adequado. 

Discussão
O controle de estoques é parte vital do composto lo-

gístico, porque a função da administração de estoques
é maximizar o efeito de vendas e no ajuste do planeja-
mento, afinal, os alimentos perecíveis são sensíveis à
deterioração biológica, física ou química e podem pre-
judicar sua qualidade para consumo se não forem de-
vidamente estocados, transportados e entregues. Nesse
ponto, a logística de distribuição é ponto crucial para
a comercialização de produtos com alta qualidade6.

Assim, o varejo centraliza a distribuição dos produtos
devido ao aumento das exigências relacionadas à se-
gurança do alimento. Passou-se a negociar mais com o
distribuidor de origem que tem maior conhecimento a
respeito da produção de FLV propriamente dita e maior
conhecimento quanto às condições em que estes ali-
mentos são produzidos7. 

E de acordo com Portaria 326 de 1997 os produtos
devem ser transportados segundo as boas práticas res-
pectivas, de forma a impedir a contaminação ou proli-
feração de microrganismos e que protejam contra as
alterações ou danos. Os veículos de transporte perti-
nentes devem atender as Boas Práticas de Fabricação
(BPF), preconizadas pelo órgão competente, como: mo-
nitoramento da temperatura, higienização do caminhão
e modo de empilhamento8. Verificou-se que o trans-
porte de FLV é feito diariamente e por meio de cami-
nhões-baú fechados não climatizados e que a falta de
controle de temperatura dos produtos compromete a
qualidade e segurança, causando prejuízo pelas perdas.
Indicando assim o uso de caminhões climatizados para
preservação dos mesmos9. 

Foi observado que as FLV, tanto de alta quanto de
baixa perecibilidade são entregues em caixas de plástico

e de madeira, como meio de conservação das caracte-
rísticas originais do produto3. A portaria SVS n° 326 de
1997, instrui que o recipiente que é utilizado nos di-
versos processos produtivos não deve construir risco à
saúde e que, os recipientes que são reutilizados, devem
ser fabricados de material que permita a limpeza e de-
sinfecção completa. Assim, a desinfecção deve ser feita
antes e após o contato com alimentos8.

O processo de conferência dos produtos adquiridos
no supermercado ocorre no ato da entrega pelo forne-
cedor. Quando os produtos chegam, é lançada a nota
fiscal do fornecedor antes que os produtos sejam des-
carregados, a fim de conferir se estão de acordo com o
pedido10. 

A RDC 216 de 2004 diz que lotes das matérias-pri-
mas, ingredientes ou embalagens vencidas reprovadas
ou com prazo de validade vencido devem ser imedia-
tamente devolvidos ao fornecedor e, na impossibili-
dade, devem ser devidamente identificados e armaze-
nados separadamente e deve ser determinada a
destinação dos mesmos11.

As FLV devem ser armazenadas por tipo, para os
quais se consideram a fragilidade, tolerância de tem-
peratura e umidade do ar, para preservar a qualidade e
frescor9. 

O supermercado deve evitar a utilização de materiais
que não possam ser higienizados ou desinfetados ade-
quadamente, como, madeira, a menos que a tecnologia
utilizada imprescindivelmente controle e demonstre a
fonte de contaminação2.

A qualidade é prioridade na exposição de venda, de
hora em hora e a banca é reabastecida e verificada se
há algum produto estragado no meio. A fim de prevenir
perdas, o repositor recebe treinamentos de como os
produtos FLV devem ser colocados nas bancas. O pro-
duto é sensível ao toque humano e consequentemente,
isto acelera o processo de deterioração do produto.
Deste modo, é necessária que haja o recolhimento do
produto a mesma velocidade que há a reposição dele12. 

E dentre as principais causas das perdas pós-colheita
estão os supermercados e consumidores que geram
10% do total da cadeia de produção de hortifrútis.
Neste momento, verificou-se que a maior quantidade
de perda está nos produtos com danos mecânicos e
produtos muito maduros, fora do padrão de venda13.

A importância da adequação às normas, bem como
da avaliação higiênico-sanitárias, por se tratar de su-
permercados, locais indispensáveis na vida das pessoas
por fornecer todos os produtos necessários para nutrição
humana identificou que o controle nos serviços de ali-
mentação é um constante desafio e que de todos os re-
quisitos necessários no combate ou prevenção da con-
taminação alimentar, o manipulador de alimentos
representa um papel fundamental, pois com a aplicação
do checklist comprovou-se que a rede conta com 70%
de conformidade e uma média de não conformidade
de 30%, correspondentes a deficiência nos itens: orga-
nização do estoque das câmaras frias, registro de con-
trole da temperatura das câmaras e organização dos
produtos vencidos e violados14.
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A RDC 275 recomenda que os atributos avaliados
tenham porcentagens de conformidade maiores que
76% com o objetivo de minimizar cada vez mais os
riscos das toxi-infecções alimentares5.

Dentre os 8 supermercados estudados, nenhum su-
permercado conseguiu atingir 76% de conformidade.
Dois supermercados obtiveram 51-75% de conformi-
dade e 6 supermercados não atingiram nem 50% das
conformidades15. 

Conclusão
Verificou-se que o hipermercado estudado realiza o

monitoramento do fluxo logístico com planejamento
de compras, visando frescor dos produtos. Porém, pos-
sui falhas na estrutura e nos processos, como: piso de
área de recebimento descascado, utilização de paletes
de madeira no depósito, exposição de produtos folhosos
em temperatura ambiente, divisórias de separação e
fundos falsos de matérias não indicados e também o
excesso de manipulação de mercadorias de funcioná-
rios e clientes que auxiliam diretamente na antecipação
da perda de qualidade e na diminuição da vida de pra-
teleira dos produtos.

Assim, as providências a serem realizadas são: treinar
os funcionários para tomarem os devidos cuidados na
movimentação, investir na capacitação dos funcionários
e conscientizar os clientes sobre o modo adequado de
manipulação com intuito de diminuir a perda. Investir
em paletes e divisórias de polietileno para evitar acú-
mulo de resíduos e pragas..

Com a avaliação higiênico-sanitária observou-se que
hipermercado obteve um resultado de alta adequação
de acordo com RDC 275 de 2002, o que determina
um alto padrão de boas práticas de fabricação e que
evita riscos de contaminação dos alimentos.
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