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APRESENTAÇÃO
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APRESENTAÇÃO
O presente relatório traz as principais atividades desenvolvidas pela ONG Banco de
Alimentos no ano de 2019, em harmonia com a sua política de transparência e com
o objetivo de oferecer informações relevantes a seus diversos públicos de interesse,
incluindo investidores sociais, doadores, parceiros, público beneficiado, voluntários,
órgãos de assistência social e sociedade em geral.
Marcado por um ano de fortalecimento da organização e do assessoramento social, a
ONG Banco de Alimentos colheu bons frutos que beneficiaram milhares de pessoas
em situação de vulnerabilidade social na Cidade de São Paulo. Cerca de 20 mil
crianças, adolescentes, adultos e idosos, atendidos por 41 entidades sociais da região
Metropolitana de São Paulo, tiveram suas refeições complementadas e enriquecidas
pelos alimentos distribuídos pela ONG. Para a nossa alegria, foram mais de 470
toneladas de alimentos, em perfeitas condições de consumo, que teriam, em sua
maioria, o lixo como destino – mas que, em vez disso, ajudaram a alimentar e nutrir a
quem precisa. As entidades contaram, ainda, com atividades socioassistenciais para
que desenvolvam, junto às pessoas atendidas, o protagonismo social.
Outra boa notícia é a entrada de novos doadores e investidores sociais que vieram
somar nossos esforços em 2019. Com a sinergia gerada por esses apoiadores,
ampliamos a proposta de contribuir na criação de um mundo mais sustentável, com
menos desperdício – seja dos produtos destinados à alimentação, seja dos recursos
utilizados em sua elaboração.

Ao longo do ano, fortalecemos nossa longa e frutífera parceria com o Centro
Universitário São Camilo (São Paulo, SP). Com grande potencial de impacto social,
nossas atividades de Educação Nutricional e Conscientização têm como objetivo,
respectivamente, aumentar o nível de conhecimento de membros de entidades
sociais apoiadas sobre boas práticas de manipulação e o aproveitamento integral dos
alimentos e expandir a consciência da sociedade em geral sobre a gravidade que
representam os temas da fome e do desperdício de comida. Educar e conscientizar,
sabemos, são ações capazes de conduzir àquelas transformações que desejamos nutrir
nos comportamentos e atitudes da sociedade em relação à manipulação, preparo e
descarte de alimentos.
A Colheita Urbana, ação do primeiro pilar de atuação da organização, ganhou um
reforço para agregar inteligência e eficiência com a chegada de um Coordenador
de logística. No mesmo sentido, o setor de Mobilização de Recursos passou a contar
com duas novas profissionais que irão fortalecer o relacionamento com doadores
financeiros e de expandir os horizontes de captação da organização visando um
crescimento robusto e consistente da organização.
Todas nossas ações visam minimizar os impactos da Fome e a Redução do
Desperdício de Alimentos. Que, cada vez mais, um número muito maior de pessoas
passe a despertar sua consciência para estes problemas e mudem a forma de pensar,
agir e estar na sociedade pois, no final das contas, é do planeta, é de todos nós.

Boa leitura!
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PALAVRA DA
PRESIDENTE

Acredito que a inteligência social é o caminho para se mudar esta realidade. Se
existem fomes é porque não estamos usando a nossa inteligência da melhor maneira
possível. Quando digo inteligência social , estou me referindo ao conceito de uma
forma expandida para a sociedade de uma forma geral, que leva em consideração

Fiz uma análise dos meus últimos 21 anos

todas as camadas e partes que a compõe, que são correlacionadas e devem estar

como empreendedora social e, além da

integradas conscientemente, no sentido de criar um tecido social saudável para todos

alegria dos resultados do nosso trabalho,

que participam dele. Toda inteligência, econômica, politica, jurídica qualquer que seja,

os quais terão a chance de conhecer neste

deve estar sempre a serviço da coletividade entregando o melhor resultado social,

relatório, grande frustração se abateu

através do uso inteligente das ferramentas que possuem e do poder que exercem.

sobre mim, pois percebo que continuamos
incessantemente a produzir novas fomes

O bem é a maior inteligência e aplicá-la com esse intuito é o que nos levará para um

além das que já existiam... Tentando

mundo sem fome(s).

compreender este fato me propus a
escrever uma reflexão em forma de livro*, já
que levanto a ideia de que esta nos faltando

(*) Inteligência Social – A Perspectiva de um Mundo Sem Fome(S)

é INTELIGÊNCIA SOCIAL.
Sempre entendi a fome como metáfora de carência. Temos fome de comida e
também de moradia, educação, transporte, saúde, cultura. Nos falta uma infraestrutura

Luciana Chinaglia Quintão

social inteligente.
Zerar as fome(s) é zelar para que as pessoas tenham acesso aos seus direitos sociais, o
que deveria ser prioridade no Brasil e no mundo. Este objetivo precisa estar acima de
qualquer ideologia, interesses de grupos e individuais egoístas que nos levam para uma
realidade de faltas e de violência em vários níveis. Nossa inteligência é desperdiçada
quando destruímos ao invés de construir.
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EQUIPE

PRESIDENTE
LUCIANA CHINAGLIA QUINTÃO

ASSOCIADOS BENEMÉRITOS

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIO-

CLAUDIA ELISABETE SCHWERZ

NAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAULO DE ALMEIDA

SILVÂNIA OLIVEIRA

EMBAIXADORES

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

DANIELA GARCIA

JAQUELINE ALMEIDA

INGRID GOLDSTEIN
ROBERTO GOLDSTAJN
SECRETARIADO

CONSELHO FISCAL

RAQUEL MAZZONI

JOSÉ LUIZ LIMA

HERBERTO BERGMANN

MARI EMMANOUILIDES
SÉRGIO GOLDMAN

COORDENAÇÃO

ADMINISTRATIVO E RECURSOS
HUMANOS

NUTRIÇÃO
NATÁLIA RODRIGUES
JESSICA MORAIS
LOGISTICA
ELISVALDO DOS SANTOS
SERVIÇOS GERAIS
GEROLINA SANTANA
MOTORISTAS

CONSELHO CONSULTIVO

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO

INGRID WHALE

CECÍLIA CANTO

NOELSON PEREIRA DA SILVA

COMUNICAÇÃO

AUXILIARES

JOSÉ LUIZ LIMA
MARI EMMANOUILIDES
PAULO DE ALMEIDA

FINANCEIRO

CARLOS PARDIN

JOSÉ CARLOS GOERING

GABRIEL MONTEIRO

GILBERTO GONÇALVES

LETÍCIA MALHADO

JHEIMISON LEME
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ONG BANCO DE ALIMENTOS
SEMEIA, CULTIVA E COLHE IMPACTOS SOCIAIS
A ONG Banco de Alimentos é uma associação civil sem fins lucrativos pioneira
no combate à fome e ao desperdício de alimentos.
Fundada em 1998, a partir da visão da economista Luciana Chinaglia Quintão,
a organização deu os primeiros passos na iniciativa de coletar alimentos não
vendidos, por serem excesso de produção, ou por não atenderem a padrões
de venda, mas que encontravam-se em perfeitas condições de consumo, para
entregá-los a instituições atuantes no atendimento a pessoas em situação de
vulnerabilidade na Região Metropolitana de São Paulo (SP). Nosso trabalho
ininterrupto permitiu que alcançássemos a marca de 8 milhões de quilos de
alimentos entregues.
A ONG Banco de Alimentos contou, em 2019, com a chegada de novos
especialistas que fizeram a diferença nos impactos da organização.
Fortalecemos nosso assessoramento às entidades apoiadas, modernizamos
nossos processos da Colheita Urbana e iniciamos a implementação de um
novo sistema para receber mais doadores financeiros.
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IMPACTO GERADO POR MUITAS
MÃOS E CORAÇÕES
Baseado numa proposta simples – a de coletar o alimento nos locais onde há
sobra, para entregar onde ele falta –, o perfil de operações da ONG Banco de
Alimentos requer a colaboração de muitos doadores e apoiadores, além de
uma estrutura de transporte e esforços diários de logística. Todos esses esforços
são recompensados. Recebidos pelas instituições, os alimentos coletados
diariamente são utilizados no preparo de refeições saudáveis e saborosas,
cumprindo o relevante papel de enriquecer e complementar a nutrição de
milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social contemplando
crianças, adolescentes, adultos e idosos.
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FLUXO VIRTUOSO
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BENEFÍCIOS

Humanos, pois fortalecemos a saúde da população;
Econômicos, pois valoriza os recursos utilizados na
produção dos alimentos; e Ambientais, pois evita-se
a emissão de gases do efeito estufa e contaminação
do lençol freático.

1

AL IME NTOS NÃO
VENDIDOS

$

Supermercados, indústrias, atacadistas,
produtores rurais e distribuidores de
alimentos.

2
3

SELE ÇÃO
Selecionamos, um a um, os alimentos doados para garantir a
segurança alimentar.

ENTREGA
Entregamos os alimentos à entidades
sociais para que preparem os alimentos para seus atendidos.

5

E CO N O MI A

O recurso economizado pelas entidades sociais, graças à doação de
alimentos, pode ser usado na compra
de medicamentos ou outros materiais
que melhoram o atendimento oferecido.

4

BEN E F I C I A DO S

Pessoas em situação de vulnerabilidade: crianças, adolescentes, adultos, idosos,pessoas
com deficiência física ou intelectual.
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IMPACTOS QUE VÃO
ALÉM DO SOCIAL
MENOS LIXO, MELHOR PARA O AMBIENTE.
Ao reduzir os impactos da fome através da redução do desperdício, a ONG
Banco de Alimentos colabora na criação de um ciclo sustentável, que se traduz
em ganhos socioambientais. Além de levar benefícios nutricionais e sociais a
quem precisa, o que reflete na melhoria dos indicadores de saúde e de inclusão
social, o aproveitamento alimentos não vendidos reduz a geração de lixo
orgânico que, quando acumulado, é tóxico ao meio ambiente e emite gases que
intensificam as mudanças climáticas globais e rejeitos que podem contaminar
grandes corpos d’água.mudanças climáticas globais.
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CONTEXTO
SOCIAL
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A s pessoas que sofrem de insegurança alimentar moderada enfrentam
incertezas quanto à sua capacidade de obter alimentos e foram forçadas a
reduzir, ao longo de um ano, a qualidade e/ou quantidade de alimentos que
consomem devido à falta de dinheiro ou outros recursos. Esta interrupção
nos padrões alimentares normais pode trazer consequências negativas para

POR DÉCADAS, O NÚMERO
DE PESSOAS COM FOME VEM
DECLINANDO

nutrição, saúde e bem-estar. Pessoas que enfrentam insegurança alimentar
grave, por outro lado, provavelmente ficaram sem comida, expostas à fome
e, no extremo, passaram dias sem comer, comprometendo sobremaneira sua
saúde e bem-estar. Vale lembrar que qualquer nível de insegurança alimentar
gera exclusão social..

ISSO NÃO É MAIS UMA VERDADE.
I nsegurança

alimentar é mais do que apenas fome

O principal indicador usado pela Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a Agricultura (FAO) para monitorar o progresso
da erradicação da fome é a prevalência de subnutrição. A prevalência
de insegurança alimentar foi inserida, pela primeira vez nesta

UMA EM CADA QUATRO PESSOAS
NO MUNDO ESTÁ EM INSEGURANÇA
ALIMENTAR GRAVE OU MODERADA

avaliação, como indicador complementar de fome. Este indicador
fornece uma perspectiva que permite guiar ações em direção à meta
de garantir o acesso a alimentos nutritivos e suficientes para todos.
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Mais de 2 bilhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar

Desaceleração econômica, desigualdade e a fome

moderada ou grave
Dados inéditos revelam que 9,2% da população mundial (ou pouco mais de 700

O impacto das desacelerações econômicas na segurança alimentar não pode ser

milhões de pessoas) foram expostas a níveis de insegurança alimentar grave

separado das causas principais da fome e da desnutrição: pobreza, desigualdade

em 2018, implicando em reduções na quantidade de alimentos consumidos na

e marginalização. O fim da fome e da desnutrição até 2030 exigirá maiores

medida em que tenham passado fome.

esforços e abordagens integradas para erradicar a pobreza extrema, garantir
trabalho decente e crescimento econômico inclusivo, além de reduzir as

Uma análise mais ampla da extensão da insegurança alimentar revela que

desigualdades.

17,2% da população mundial (1,3 bilhão de pessoas), esteve em insegurança
alimentar em níveis moderados, o que significa que estas pessoas não tiveram

A desigualdade de renda está aumentando em quase metade dos países

acesso regular a alimentos nutritivos e suficientes. A combinação de insegurança

do mundo, incluindo muitos países de baixa e média renda. A desigualdade

alimentar moderada e grave eleva o total estimado para 26,4% da população

aumenta a probabilidade de insegurança alimentar grave, e a esta prevalência

mundial, totalizando cerca de 2 bilhões de pessoas.

é quase três vezes maior em países com alta desigualdade de renda em
comparação com países com baixa desigualdade de renda.
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Pobreza crescente

Problemas complexos demandam soluções integradas

O relatório do Banco Mundial aponta que a pobreza aumentou no Brasil

O crescimento econômico por si só não é suficiente para reduzir a pobreza

entre 2014 e 2017, atingindo 21% da população (43,5 milhões de pessoas).

extrema ou melhorar a segurança alimentar. A desigualdade, não apenas

O aumento da pobreza nesse período foi de 3%, ou seja, mais 7,3 milhões de

na distribuição de renda, mas também no acesso a serviços relevantes para

brasileiros passaram a viver com até US$ 5,50 por dia.

nutrição e infraestrutura social e de saúde, é fundamental para entender por
que isso acontece. No entanto, as evidências indicam que em países com

No ano de 2014, o total de brasileiros que viviam na pobreza era de 36,2

maiores níveis de desigualdade, a desaceleração econômica têm um efeito

milhões (17,9%). O quadro negativo teve início com a forte recessão que o país

desproporcionalmente negativo na segurança alimentar.

atravessou a partir do segundo semestre daquele ano, que durou até o fim de
Quanto maior a desigualdade na distribuição de ativos, como terra, água,

2016.

capital, finanças, educação e saúde, mais difícil é a participação dos menos

O CRESCIMENTO ECONÔMICO POR SI
SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA REDUZIR
A POBREZA EXTREMA OU MELHORAR A

favorecidos nos processos de crescimento econômico. Isso, então, atrasa o
progresso na redução da insegurança alimentar e da desnutrição. Grupos
socialmente excluídos e marginalizados provavelmente serão mais afetados
por crises econômicas.

SEGURANÇA ALIMENTAR
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Perda de alimentos e desperdício é uma questão global
Perda ou desperdício de alimentos? Qual a diferença? A ideia de perder ou
desperdiçar alimentos parece simples, mas na prática não existe uma definição
comum. Essencialmente, perda ou desperdício de alimentos é a diminuição da
quantidade ou qualidade dos alimentos ao longo da cadeia de produção de
alimentos.
A perda de alimentos ocorre ao longo da cadeia de suprimento de alimentos,
da colheita até a distribuição para o varejo. O desperdício de alimentos ocorre
nos níveis de varejo e consumo. Juntos, são responsáveis por fazer com que 1/3
de todos os alimentos produzidos no mundo não chegue na boca de ninguém.

Impacto no meio ambiente
A perda e o desperdício de alimentos são consequência do mau uso de
recursos e insumos e geram impactos ambientais negativos. Prevê-se que uma
população crescente e rendas crescentes levem ao aumento da demanda por
produtos agrícolas, colocando mais pressão sobre os recursos naturais.
Reduzir a perda e o desperdício de alimentos é crucial. Além de melhorar o uso
de recursos naturais, contribuirá diretamente para reduzir as emissões de Gases
de Efeito Estufa ( GEE) por unidade de alimento consumida. Isso ocorre porque
mais alimentos chegam ao consumidor para um determinado nível de recursos
utilizados.
18
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QUAIS
IMPACTOS
GERAMOS
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IMPACTO SOCIAL
No ano de 2019 a ONG Banco de Alimentos distribuiu centenas de
toneladas de alimentos e intensificou esforços nas linhas de ações
direcionadas ao seu melhor aproveitamento, com foco na educação
nutricional e na conscientização sobre o desperdício. As atividades
dirigidas à educação e conscientização tem grande potencial de gerar
impacto social, uma vez que favorecem seguridade da garantia de direitos,
mudanças positivas e sustentadas nos hábitos de manipulação, preparo e
consumo de alimentos.
Somada a estas ações, a organização fortaleceu trabalho em conjunto
com as entidades sociais apoiadas no sentido de promover maior
Assessoramento Social. A ONG Banco de Alimentos se caracteriza por aliar
ações mitigatórias relacionadas à fome e ao desperdício de alimentos sem
negligenciar medidas que promovam o protagonismo social de milhares
de pessoas.
21

ASSESSORAMENTO
E PILARES DAS AÇÕES

As ações de Assessoramento Social acontecem de forma transversal em todos
os pilares em que a organização atua indo além da entrega de alimentos. Têm
como objetivo o fortalecimento das ações realizadas em conjuntos com as
entidades parceiras visando assegurar os direitos relativos à Assistência Social,
Saúde e Educação, compondo o conjunto das ofertas e atenções da política
pública de assistência social, articuladas à rede socioassistencial.
1 O PILAR

ALIMENTA

A organização arrecada alimentos não vendidos, mas próprios para o consumo,
no comércio e na indústria para distribuir gratuitamente a 41 entidades sociais
na cidade de São Paulo.

2 O PILAR

EDUCA

Desenvolve atividades de educação nutricional com equipe de cozinha das
entidades sociais visando um menor desperdício e melhor aproveitamento dos
alimentos doados pela ONG. Assessoramos pessoas atendidas e corpo técnico
dessas entidades sociais visando a promoção de melhores hábitos alimentares
e correta manipulação dos alimentos.
3 O PILAR

CONSCIENTIZA

O desperdício de alimentos acontece em todas as cidades do Brasil e
causa um enorme impacto ambiental quanto a emissão de gases de efeito
estufa. Desenvolvemos conteúdos para palestras, workshops e redes sociais
que mostram caminhos possíveis para que cada pessoa desperdice menos
alimentos dentro de casa.
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SINERGIA NA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Os estagiários de Nutrição acompanham

Todas as atividades são desenvolvidas

e ajudam na manutenção da Colheita

sob a coordenação de uma nutricionista

Uma parceria firmada desde 2001 entre a ONG Banco de Alimentos e o Centro

Urbana; participam do Programa de

da ONG e a supervisão de uma docente

Universitário São Camilo (São Paulo, SP) proporciona a estudantes do último

Orientação Alimentar; produzem oficinas

responsável do Centro Universitário São

ano de graduação do curso superior de Nutrição a oportunidade de trabalhar

culinárias e desenvolvem trabalhos

Camilo.

com problemas reais dentro da área de Saúde Coletiva. O estágio curricular,

científicos dentro da área de Saúde

com duração de dois meses, permite aos estudantes desenvolver atividades nos

Coletiva.

três pilares de atuação da ONG Banco de Alimentos.
“NUTRIÇÃO É UM DIREITO HUMANO, PODER SE ALIMENTAR E SE NUTRIR. ADORAMOS
COMER E QUEREMOS FAZER COM QUE AS PESSOAS TENHAM UM RELACIONAMENTO
SUPER POSITIVO COM OS ALIMENTOS. NAS OFICINAS CULINÁRIAS QUE OFERECEMOS
ÀS COZINHEIRAS DE ENTIDADES SOCIAIS, BUSCAMOS EXPLORAR A QUESTÃO
MAIS SUSTENTÁVEL DO ALIMENTO, PODEMOS CONSUMI-LO POR INTEIRO E DE
DIVERSAS FORMAS, BASTAR PESQUISAR E TENTAR.NO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO
ALIMENTAR, MOSTRAMOS O QUE É NUTRIÇÃO, O QUE É UMA ALIMENTAÇÃO MAIS
SAUDÁVEL E COMO TER UM RELACIONAMENTO POSITIVO COM A COMIDA. ELE
É IMPORTANTE E APLICADO PARA PESSOAS EM DIFERENTES FASES DA VIDA.
MOSTRAMOS UM LADO MAIS HUMANO DA NUTRIÇÃO. ESCLARECEMOS DÚVIDAS,
TRANSMITIMOS CONHECIMENTO E TROCAMOS EXPERIÊNCIAS.ESTAGIAR NA ONG
NOS TRAZ A SENSAÇÃO DE QUE NEM TUDO ESTÁPERDIDO, TEMOS CHANCE DE
FAZER DIFERENTE. É AMOR E CARINHO.”
DAPHNE TUTHILL MUNIZ ASSI E LETÍCIA VIEIRA STEIN DE QUADROS
Daphne Tuthill Muniz Assi e Letícia Vieira Stein de Quadros - Estudantes do último ano do curso de Nutrição do
Centro Universitário São Camilo. Foram estagiárias da ONG Banco de Alimentos de Agosto a Outubro de 2019.
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1º PILAR |
COLHEITA URBANA
As atividades de coleta e distribuição de alimentos são desenvolvidas diariamente pela ONG Banco de Alimentos, sem que nenhum item seja estocado. Esse formato dinâmico de atuação exige um sofisticado planejamento logístico, além de esforços especiais de mobilização e transporte
na movimentada região Metropolitana de São Paulo.
Todos os dias, a equipe de motoristas da ONG desloca-se em veículos
apropriados até os pontos de recepção da rede de doadores – supermercados, atacadistas, indústrias de alimentos, produtores rurais –, embarcando, ali, os alimentos doados. Depois disso, seguindo um roteiro
predeterminado, os motoristas dirigem-se às sedes das instituições beneficentes que recebem os alimentos, realizando a entrega e concluindo
o ciclo da colheita urbana.
Além da logística diária, as ações de colheita realizadas pela ONG Banco de Alimentos exigem um constante trabalho de sensibilização social,
com o objetivo de consolidar e ampliar o quadro de doadores, o que
viabiliza o atendimento à crescente demanda por alimentos de parte de
instituições beneficentes
24

ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS EM 2019 (KG)
TOTAL E POR CATEGORIA DE ALIMENTOS

ALIMENTOS

KG

HORTIFRÚTIS

189.046

INDUSTRIALIZADOS

205.837

PÃES

48.694

MASSAS

22.638

TOTAL

472.677,68

MENSAL E POR ORIGEM DA ARRECADAÇ˜ÃO

ALIMENTOS

COLHEITA
URBANA

ARRECADAÇÕES
PONTUAIS

%

JAN

17.396

772

4,44

FEV

26.460

252

0,95

MAR

27.292

594

2,18

ABR

44.541

1.2621

28,34

MAI

39.482

3.531

8,94

JUN

50.891

2.959

5,82

JUL

42.146

4.502

10,68

AGO

44.618

923

2,07

SET

38.266

5.713

14,93

OUT

56.154

1.725

3,07

NOV

60.815

7.823

12,86

DEZ

24.619

6.318

25,66

ANO

472.678

42.023

9,99
25

DOADORES DE ALIMENTOS
DOADORES
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KGS

DOADORES

KGS

DOADORES

KGS

DOADORES

KGS

Sonda

72.659,13

Stop Hunger

5.134,52

FFF Capital

1.440,00

Jotta Garcia

488,00

Dallas

63.250,00

Hellman’s

4.866,40

Rio Bonito Orgânicos

1.422,00

PraticMix

475,48

Aryzta

47.504,30

Sol Divino

4.800,00

Pronto Light

1.292,00

Café Orfeu

450,00

Mesa Brasil

40.234,77

Brazil Rice

4.500,00

Bateria ESPM

1.170,00

Biotec

449,50

InfinEAT

33.052,27

Metropolitana

4.224,00

Tecxpark

1.060,00

Barilla

444,46

Assaí

26.689,72

Gennius Supply

4.040,12

Centro Universitário FEI -

1.003,00

Gikovate

426,00

Ama Waters

24.341,00

AS Formaturas

4.008,00

Entourage Conteúdo Artístico

984,00

LivUp

21.270,38

Bateria Tatu Bola

3.759,50

Claudete Yonashiro

705,00

Carrefour

13.451,00

Nutrir Orgânico

3.105,00

Renaissance São Paulo Hotel

640,00

Makro

11.153,20

Evento - Se Pai é Ogum

2.782,50

Restaurante Arábia

611,50

Unilever

11.032,38

Castrolandia

2.500,00

Bimbo

600,00

Campus São Bernardo do Campo

Wickbold

9.847,70

Ristorante Taormina

2.345,00

COMEN FMU

578,00

Alfa Alimentos

8.975,00

ALS Laboratórios LS Ltda

1.933,54

Club Foods)

576,00

Itambé

5.780,26

Evento - SFT

1.835,00

JCK Amorim Consultoria
Empresarial

522,50

Dia Nacional da Coleta
de Alimentos

5.568,00

Instituto Via de Acesso

1.578,29

Mdias

500,00

Doações até 400 kg

10.620,36

NOVOS DOADORES 2019
Assai Aricanduva
Assai Freguesia do Ó
Camil
Claudete Yonashiro
Cobal Penha
Liv Up Aldeia
Macro Butantã
Macro Lapa
Mundo Páo do Olivier
Nutrir Orgânico
Rio Bonito Orgânicos
Sonda Carrão
Sonda Penha
Tecxpark

FORTALECENDO A COLHEITA
A empresa de marmitas LIV UP, especializada em alimentos orgânicos,
vegetarianos, lowcarb, sem glúten e sem lactose, doou 21 toneladas de
alimentos congelados (três vezes mais que o ano anterior), acrescentando
uma nova unidade para doação que fica em Aldeia da Serra.
A InfinEAT, projeto que arrecada alimentos que perderam valor comercial
em supermercados e hortifrútis, destinando-os a quem precisa, aumentou
expressivamente o número de doações para a ONG Banco de Alimentos
resultando em 33 toneladas de alimentos, (onze vezes mais que o ano
anterior).
É muito bom ver que jovens estudantes estão engajados com a doação de
alimentos. Em 2019, contamos com a doação de quatro toneladas da AS
Formaturas, além da contribuição vinda das baterias das faculdades ESPM
(1.170 kg) e FGV - Tatu Bola (3.759 kg).
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SUPERMERCADOS
SUPER PARCEIROS

A rede Sonda disponibilizou sete lojas para doarem alimentos para a ONG
Banco de Alimentos, sendo três novas lojas que iniciaram a doação em
2019. Juntas, as lojas do Sonda doaram 72 toneladas de alimentos, entre
frutas, legumes e verduras.
A rede Assaí, iniciou a doação com mais duas lojas em 2019. As quatro lojas doaram um total de 26 toneladas de frutas, verduras e legumes.
Já a rede Carrefour doou 13 toneladas de alimentos não perecíveis através
de duas lojas no ABC Paulista.
Iniciamos a parceria com a rede Makro e com duas lojas, a rede doou 11
toneladas de alimentos.
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DISTRIBUIDORES

DIETA VARIADA

DOAÇÕES QUE FAZEM A DIFERENÇA

MAIS SABOR E NUTRIENTES

A atuação de distribuidores de alimentos é essencial para abastecer os pontos de

O restaurante Taormina (São Paulo, SP), de comida italiana, doou duas toneladas de limão

venda que atendem milhões de pessoas em São Paulo. A empresa Dallas, é uma

siciliano sem casca, garantindo muita vitamina C e limonada para as entidades sociais

destas empresas que, além de entregar frutas frescas, se preocupa com a redução

apoiadas.

do desperdício e geração de impacto social. Somente em 2019 doou para a ONG
Banco de Alimentos 63 toneladas de mamões que estavam fora do padrão de

Já a Ama Waters (Tropical Amazonia) doou mais de 24 mil litros de água de coco no

comercialização e perderam seu valor de venda.

mês de novembro, ajudando a refrescar o calor e, ao mesmo tempo, oferecer nutrientes
importantes para a manutenção da saúde das milhares de pessoas atendidas pelas
entidades sociais apoiadas pela ONG Banco de Alimentos.
A Sol Divino - Comercial Agrícola doou, em agosto, aproximadamente cinco toneladas de
batata doce, alimento rico em fibras e energia.
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MODERNIZAÇÃO
DA COLHEITA URBANA
O processo de arrecadação de alimentos ganhou importantes melhorias
em 2019. A primeira delas veio com a modernização de nossa frota, a troca de dois novos veículos nos trouxe uma maior agilidade e segurança no
processo, aumento de capacidade produtiva, manutenção da qualidade
dos alimentos coletados até a entrega
nas entidades sociais. A segunda foi
o desenvolvimento de um aplicativo próprio para gestão da Colheita
Urbana. Passamos a monitorar em
tempo real todos os alimentos coletados e entregues. Com isso melhoramos nosso processo de arrecadação
e distribuição. Estes implementos
conferem mais agilidade no registro
de dados e tomada de decisão para a
entrega dos alimentos nas entidades
sociais .
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A ONG Banco de Alimentos exercitou em 2019 sua função nutricional e de
assessoramento social às instituições, com o objetivo de compartilhamento
e melhoria na qualidade de vida da população beneficiaria. Tendo sempre

2º PILAR |
EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

o beneficiário como foco, desenvolveu atividades socioeducacionais e
socioassistenciais junto às entidades sociais apoiadas, ampliando seu
conhecimento sobre alimentação e nutrição, proporcionando melhores refeições
aos beneficiários e conhecimento das políticas públicas de assistência social, a
partir dos recursos disponíveis.
Oficinas Culinárias mensais, idealizadas e conduzidas por estudantes de

OFICINAS CULINÁRIAS EM 2019

Nutrição do Centro Universitário São Camilo, oferecem a cozinheiros e membros
PARTIC IPANTES

MÊS 		

TEMA DA OFICINA 			

FEV 		

BEBIDAS VEGETAIS COM AIA 			

43

MAR 		

GRANDES RECEITAS COM O MÍNIMO 		

37

MAI		

RECEITAS SEM GLÚTEN COM AIA			

46

JUN		

FESTA JUNINA COM AIA				

46

atividades práticas, preparando diferentes receitas, com foco no aproveitamento

AGO		

SOPAS E CREMES COM AIA

47

integral dos alimentos e palestras sobre políticas públicas de assistência social

		

SET		CONFEITARIA COM AIA				 42
OUT		

COMIDAS REGIONAIS COM AIA			

47

NOV		PÃES COM AIA					 47
TOTAL		 						 355
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das instituições beneficiadas informações sobre como utilizar os alimentos
doados da melhor maneira possível, sem desperdícios, maximizando o seu
potencial nutricional. Durante os encontros, realizados nas dependências do
Laboratório de Técnicas Dietéticas da São Camilo, grupos de participantes
receberam informações teóricas sobre alimentação e nutrição, desenvolvendo

com ênfase nos programas socioassistenciais.

CULTURA GASTRONÔMICA
BRASILEIRA ALIADA
À SUSTENTABILIDADE
Todas as oficinas tem grande importância para cozinheiras e cozinheiros das
entidades sociais apoiadas pela ONG Banco de Alimentos. Destaca-se um tema
que foi muito solicitado pelos participantes ao longo do ano: Festa Junina com
Aproveitamento Integral dos Alimentos, realizada em junho, com 46 participantes.
Foram abordadas na oficina a cultura e a gastronomia brasileira, mostrando a
diversidade presente no país e foram apresentadas receitas já conhecidas, mas com
um novo olhar sustentável sem abrir mão do sabor. Houve uma troca muito grande
de conhecimentos regionais entre os participantes que nasceram ou viveram em
outras regiões do Brasil.
Receitas elaboradas: Pão De Abóbora Recheado Com Queijo Minas; Bolo de fubá
com cobertura de geleia de pera com limão; Quentão sem álcool vegano; Arroz Doce
de Banana – Vegano e Sem Glúten; Pastel de forno com recheio de espinafre e ricota.
O tema de cada oficina é selecionado com base nas necessidades dos profissionais
que atuam nas cozinhas das entidades sociais, levantadas via questionários durante
os encontros. A participação dos estudantes de Nutrição do Centro Universitário São
Camilo é essencial no desenvolvimento das oficinas. São eles os responsáveis pela
organização do conjunto de atividades, incluindo a concepção e elaboração dos
convites; seleção de receitas; e organização dos ingredientes.
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AMPLIANDO O REPERTÓRIO
NUTRICIONAL DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES
“PARA MIM, A OFICINA CULINÁRIA DA ONG BANCO DE ALIMENTOS É UMA ESCOLA. É
UM ESPAÇO ONDE POSSO APRENDER SOBRE CULINÁRIA E TROCAR EXPERIÊNCIAS
COM OUTRAS COZINHEIRAS. A COZINHA É MARAVILHOSA E FAZER AULA EM UMA
FACULDADE É NOTA MIL. EU ME SINTO IMPORTANTE POR ESTAR ALI. AS OFICINAS SÃO
IMPORTANTES PARA MIM PORQUE EU COLOCO EM PRÁTICA TUDO O QUE APRENDO:
COMO CONSERVAR, CUIDAR E HIGIENIZAR OS ALIMENTOS, COMO CUIDAR DA COZINHA
E A IMPORTÂNCIA DE CONSUMIR ALIMENTOS NUTRITIVOS E COMO ELES FORTALECEM
NOSSO CORPO. TUDO O QUE APRENDO EU FAÇO EM CASA E ENSINO PARA MINHAS
COLEGAS E FAMILIARES (INCLUSIVE NO NORDESTE). PAREÇO UM GRAVADOR, QUE
PASSA A INFORMAÇÃO PARA OS OUTROS. PARA CUIDAR DOS OUTROS, TEMOS QUE
NOS CUIDAR PRIMEIRO. EU GOSTO DE TRABALHAR NA INSTITUIÇÃO PORQUE TEMOS
AS DOAÇÕES DA ONG E ADQUIRIMOS CONHECIMENTOS IMPORTANTES. SAÍMOS
FAZENDO DE TUDO UM POUCO, ATÉ APRENDER A NÃO JOGAR NADA FORA, USANDO O
APROVEITAMENTO INTEGRAL E REAPROVEITAMENTO DOS ALIMENTOS”
JOANA D’ARQUE LOPES DA SILVA - LAR MARIA ALBERTINA
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PRINCIPAIS PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS NO PROGRAMA
DE ORIENTAÇÃO ALIMENTAR EM 2018
Falta de conhecimento sobre
22% os alimentos

ATIVIDADES FOCADAS
EM NECESSIDADES

18%

Alto consumo de alimentos processados

16%

Baixo consumo de frutas, legumes e verduras

16%

Falta de conhecimento sobre
Aproveitamento Integral dos Alimentos

alimentos, sem desperdícios e com alto valor nutricional.

11%

Falta de conhecimento sobre boas práticas de
manipulação dos alimentos e higienização

O Programa de Orientação Alimentar (POA) tem como ponto de partida a realização

16%

Outros

Em uma outra linha de trabalho, com os mesmos objetivos, duplas de estagiários de
Nutrição atuam ao longo de dois meses em instituições beneficiadas, a fim de fornecer
uma orientação especializada sobre boas práticas de manipulação e preparo de

de visitas diagnósticas às instituições, durante as quais são identificadas as principais
necessidades relacionadas à alimentação entre o público atendido, como a falta de
conhecimento sobre alimentos e o baixo consumo de frutas, verduras e legumes, por

Em 2019, o Programa de Orientação Alimentar (POA) contou com a participação de 28
estagiários do Centro Universitário São Camilo, que ajudaram a ampliar o conhecimento

exemplo. A partir desse diagnóstico são criadas programações específicas para cada

sobre alimentação de cerca de 1.500 participantes.

instituição, podendo incluir palestras, oficinas e dinâmicas, com o objetivo de abordar

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ALIMENTAR

essas questões junto aos membros das instituições. O público que participa das
atividades é variado e pode incluir desde crianças e adolescentes até idosos, assistentes

DESTAQUES EM 2019

sociais, gestores e cozinheiros.

Participação de 28 estagiários de Nutrição
13 instituições sociais beneficiadas
1.506 participantes
112 atividades de educação nutricional desenvolvidas
35
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TRABALHOS CIENTÍFICOS DESENVOLVIDOS EM 2019
Proposta de estratégias para redução do consumo de ultraprocessados nas escolas municipais de São Paulo utilizando o Aproveitamento Integral dos Alimentos provenientes da
Agicultura Familiar.
AUTORES: Bruno Henrique Lopes e Giovanna Ricciarelli Melo
Melhoria da qualidade nutricional da alimentação típica das populações das cinco regiões
do Brasil utilizando o Aproveitamento Integral de frutas, legumes e verduras.
AUTORES: Juliana Rodrigues de Paiva e Marina Cutlac Navarro
Análise da distribuição percentual das estruturas de legumes e frutas (berinjela, laranja,
goiaba e melancia).
AUTORES: Lara Martins Silva e Luiza Mauro de Souza
Análise da distribuição percentual das estruturas de legumes e frutas (banana, batata
doce roxa, brócolis, cenoura e melancia).
AUTORES: Giovanna Milito Casanova e Raissa Fernandes Ferreira Veiga
Perdas e desperdícios de hortaliças no Brasil - Estratégias para o combate
AUTORES: Alice Souza de Paiva e Carolina Mazetto de Arruda Fernandes
Redução da insegurança alimentar por meio do Aproveitamento Integral dos Alimentos e
Reaproveitamento
AUTORES: Giulia Trevizan e Isabella Casagrande
O impacto do Aproveitamento Integral dos Alimentos no estado nutricional de crianças
AUTORES: Larissa de Oliveira Bonazza e Larissa de Souza Ferreira

A dificuldade da doação de alimentos produzidos em unidades de alimentação e nutrição
AUTORES: Leticia Cardoso Guiotoko e Thais Reis de Albuquerque
Efeitos fisiológicos causados pelo Aproveitamento e consumo integral de alimentos na microbiota intestinal de adultos
AUTORES: Daphne Tuthill Muniz Assi e Victoria Candian
Benefícios e utilização do Aproveitamento Integral dos Alimentos: Biomassa de banana
verde integral
AUTORES: Fernanda da Motta Roma e Letícia Vieira Stein de Quadros
Consumo de cereais integrais e partes não convencionais dos alimentos e seu impacto na
redução do colesterol
AUTORES: Mônica Kanarik Fernandez e Naomi Hayashi Leite
Os benefícios nutricionais do AIA e seu impacto na deficiência de cálcio e ferro em comparação com uma alimentação convencional
AUTORES: Fernanda Souza e Gabriely Pimenta
Novas estratégias para distribuição de frutas verduras e legumes em São Paulo
AUTORES: Giovanna Rando Ruman e Renata Constantini Rea Kneese
Alimentação vegetariana: como o aproveitamento integral dos alimentos pode auxiliar na
prevenção de deficiências nutricionais.
AUTORES: Angélica Fontanétti e Flávia Rodrigues da Silva
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3º PILAR | CONSCIENTIZAÇÃO

O desperdício de alimentos é um problema que ocorre desde o varejo
até a casa do consumidor. A última pesquisa da Embrapa1 sobre o tema
revelou que o brasileiro desperdiça, em média, 41,6kg de alimentos
por ano dentro de seu lar. Grande parte deste desperdício é composto
por arroz, feijão e outros vegetais. Este problema é tão grande que a
quantidade de vegetais desperdiçados somente dentro dos lares da cidade
de São Paulo, quando destinados para aterros sanitários, seria capaz de
gerar metade dos gases de efeito estufa2 emitidos pelos veículos3 da
cidade.
Diante deste cenário fica clara a necessidade de aumentar o grau de
conscientização da sociedade em geral sobre o desperdício e de que é
necessária a participação de todos para dar respostas efetivas a essas
questões. A ONG Banco de Alimentos conta com diversas ações presenciais
que incluem a realização de palestras, oficinas culinárias e eventos, além
do emprego de estratégias de comunicação com o grande público e forte
presença nas redes sociais.

1Porpino, G.; Lourenço, C. E.; Araújo, C.M.; Bastos, A. (2018). Intercâmbio Brasil – União Europeia sobre desperdício de
alimentos. Relatório final de pesquisa. Brasília: Diálogos Setoriais União Europeia – Brasil. Disponível em: < http://www.
sectordialogues.org/publicacao
2Instituto de Energia e Meio Ambiente - Inventário de Emissões Atmosféricas do Transporte Rodoviário de Passageiros
no Município de São Paulo. 2017.
3Quantis - The Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard (http://flwprotocol.org) - The Food Loss and
Waste Value Calculator. 2018.
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PALESTRAS, AÇÕES
E EVENTOS DE
CONSCIENTIZAÇÃO

PRESENTE EM GRADES
DISCUSSÕES
Ao longo de 2019 aconteceram eventos que discutiram o problema da
fome e do desperdício de alimentos. Especialistas, estudiosos e tomadores de decisões foram convidados a participar destas discussões, entre
eles, Luciana Chinaglia Quintão, presidente da ONG Banco de Alimentos.
Vale destacar o Fórum Estadão Think, que aconteceu em outubro, onde
foram discutidos os desafios que precisam ser superados para que cada
pessoa tenha acesso a alimentos com segurança, qualidade e integridade.
Estavam presentes, além de Luciana, Bernadette de Melo Franco ( Coordenadora do Food Research Center), Neil Peixoto (Vice-presidente de Qualidade, Sustentabilidade e P&D da BRF) e Rafael Zavala (Representante da
FAO no Brasil). Destaca-se, ainda, a presença da ONG Banco de Alimentos
como palestrante no Fórum de abertura da Virada Sustentável de São
Paulo, na Unibes Cultural, em agosto.
Ao todo a ONG contribuiu com sete eventos públicos, e realizou 12 atividades de conscientização em empresas, escolas e parceiros.

40

41

[RE] PENSE O ALIMENTO
[RE]DUZA O DESPERDÍCIO
Este foi o tema do evento de celebração do Dia Mundial da Alimentação,
organizado pela ONG Banco de Alimentos e pela Associação Prato Cheio
e realizado na Unibes Cultural, em São Paulo. O evento com a casa cheia
foi comandado por Luciana Quintão e Walter Belik, vários convidados debateram com o público temas como desafios alimentares modernos e a
necessidade da adoção de novos hábitos. As mesas redondas contaram
com a presença de Márcio Milan (Associação Brasileira de Supermercados);
Profa. Sylmara Gonçalves Dias (PROCAM-USP), Rogério Dias Leite ( Oba Hortifruti), Roberto Fumio Matsuda (Fruta Imperfeita), Hans Christian ( Cidades
sem Fome) e Victor Dimitrow (Peti Gastronomia).
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ATUAÇÃO LOCAL,
RELEVÂNCIA NACIONAL
Um dos objetivos da ONG Banco de Alimentos é se posicionar como organização modelo no combate à fome e ao desperdício de alimentos.
O tempo de atuação e o esforço empregado para executar um trabalho
eficiente e que preze pela segurança alimentar fez com que a ONG Banco de Alimentos tenha sido citada em mais da metade (58%) de todas as
matérias impressas e eletrônicas que falavam sobre banco de alimentos
no país. O levantamento foi conduzido por empresa especializada e resultou no mapeamento de 259 matérias no país .
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AÇÕES QUE IMPACTAM
EMPRESAS E ESCOLAS
Além de compartilhar informações e experiências com membros das
instituições sociais que recebem doações de alimentos, a ONG Banco
de Alimentos busca o diálogo com empresas e outras instituições, por
meio de Oficinas Culinárias com o objetivo de conscientizar. Em 2019,
empresas e escolas receberam a organização com os objetivos de divulgar
a causa da fome e do desperdício e ampliar o conhecimento sobre o
aproveitamento integral dos alimentos.
Uma destas atividades foi contratada pela empresa Porto Seguro para o
4° Encontro Socioambiental Avançado. Foi realizada uma oficina culinária
com degustação das receitas preparadas. Os funcionários da empresa
puderam aprender, na prática, como usar partes convencionais e nãoconvencionais dos alimentos para evitar o desperdício .

EM JULHO DE 2019, REALIZAMOS COM A ONG BANCO DE ALIMENTOS A OFICINA SHOW, NA
QUAL APRENDEMOS SOBRE O PANORAMA GERAL DE DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS NO BRASIL,
SOBRE QUAIS SÃO AS PARTES MAIS NUTRITIVAS DOS ALIMENTOS (NA MAIORIA DAS VEZES
SÃO AS PARTES QUE JOGAMOS FORA) E QUAIS SÃO OS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS
DESSE DESPERDÍCIO. COLOCAMOS A MÃO NA MASSA PARA FAZER UMA DELICIOSA RECEITA
DE PATÊ FEITO COM TALOS E FOLHAS DE BETERRABA. A EXPERIÊNCIA FOI INCRÍVEL E ALGUNS
PARTICIPANTES DA OFICINA REPLICARAM OS APRENDIZADOS EM SUAS ÁREAS NA EMPRESA.
UMA DAS PARTICIPANTES, FEZ A RECEITA EM CASA E LEVOU PARA COMPARTILHAR NO CAFÉ
DA MANHÃ DA EQUIPE. TODOS ADORARAM E FICARAM IMPRESSIONADOS EM COMO PODEMOS
TRANSFORMAR ALIMENTOS QUE GERALMENTE VÃO PARA O LIXO.
LUAHNNA BARALDI - ANALISTA DE SUSTENTABILIDADE NA PORTO SEGURO
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INFLUENCIANDO MILHARES DE
PESSOAS NO BRASIL
Como resultado do trabalho de reformulação das estratégias de
comunicação, iniciadas em 2018, a ONG Banco de Alimentos colheu bons
frutos vindos de suas redes sociais em 2019. Foram postados no blog da
organização mais de 100 artigos. Todos eles foram divulgados nas redes
sociais e compartilhados por milhares de pessoas.
É através das redes sociais que a ONG Banco de Alimentos extrapola seus
limites geográficos de atuação. Os conteúdos postados são curtidos e
compartilhados por pessoas em todo o Brasil e ajudam a conscientizar a
população a respeito dos impactos gerados pelo desperdício de alimentos
e a mostrar pequenas ações que cada um pode realizar dentro da sua
casa para reduzir o problema.
Como reconhecimento pelo esforço em dialogar com milhares de pessoas
na internet, a ONG Banco de Alimentos foi premiada como Organização
Social de maior influência na área culinária durante o Prêmio HomeChefs,
que aconteceu em janeiro, no prédio da Bienal de Arte do Parque
Ibirapuera (São Paulo).

REAÇÕES
COMPARTILHAMENTOS
COMENTÁRIOS
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+1,5 MILHÕES

VISUALIZAÇÕES

+27 MIL
+7 MIL
+1,2 MIL

ENTENDA
PARA ONDE
VAI A SUA
DOAÇÃO
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INSTITUIÇÕES APOIADAS, NÚMERO DE ATENDIDOS E PERFIL DE ATIVIDADES

1. AACC - Associação de Apoio á Criança com Câncer

32

Público-alvo: crianças e adolescentes em tratamento oncológico e suas famílias.
Atividades principais: alojamento completo, cinco refeições diárias, transporte, serviço social e orientação psicológica.

2. Arsenal da Esperança - (Associação Assindes Sermig)

1150

Público-alvo: população em situação de rua.
Atividades principais: acolhimento provisório, alimentação, lavanderia, alfabetização e capacitação profissional.

3. Associação Assistencial e Educacional Filhos do Rei

68

Público-alvo: crianças com até três anos de idade.
Atividades principais: educação, proteção, segurança, alimentação e lazer.

4. Associação Benção de Paz

302

Público-alvo: crianças com até três anos de idade.
Atividades principais: educação, proteção, segurança, alimentação e lazer.

5. Associação Comunitária Pequeno Príncipe

103

Público-alvo: crianças com até três anos de idade.
Atividades principais: educação, proteção, segurança, alimentação e lazer.

6. Associação das Damas da Caridade

22

Público-alvo: mulheres com 60 anos ou mais

São Vicente de Paulo
7. Associação de Assistência à Criança e ao
Adolescente Cardíacos e aos Transplantados
do Coração – ACTC – Casa do Coração

48

Atividades principais: acolhimento, abrigo, refeições e medicamentos.
973

Público-alvo: crianças e adolescentes com cardiopatias graves, não residentes em São Paulo (SP),
usuárias do SUS.
Atividades principais: hospedagem, alimentação, transporte e atendimento interdisciplinar.

8. Associação Educacional Eny Vieira Machado

363

(CEI Santa Marcelina)
9. Associação Feminina Vila Alpina / Parque São Lu-

Atividades principais: educação, proteção, segurança, alimentação e lazer.
207

cas
10. Associação Menino Deus

Público-alvo: crianças com até três anos de idade.

Público-alvo: crianças e a adolescentes.
Atividades principais: atendimento socioeducativo

880

Público-alvo: crianças, adolescentes e idosos.
Atividades principais: lazer, esportes, cultura, atividades lúdicas, apoio escolar, culinária, cursos profissionalizantes, fisioterapia preventiva.

11. Associação Metodista de Ação Social - AMAS

80

Tucuruvi
12. Associação Paulista de Apoio a Família - APAF

Atividades principais: serviço social, alimentação e programas socioeducativos.
89

(Aconchego)
13. Casa da Terceira Idade Tereza Bugolim

Público-alvo: crianças.

Público-alvo: crianças com até três anos de idade.
Atividades principais: educação, proteção, segurança, alimentação e lazer.

157

Público-alvo: idosos.
Atividades principais: acolhimento, convivência, fortalecimento de vínculos sociais e familiares.

14. Casa de Assistência Filadélfia

266

Público-alvo: crianças e adolescentes.
Atividades principais: ações socioeducativas, proteção social, fortalecimento de vínculos familiares, arte-educação, prevenção em saúde.

15. Casa de Cuidados Lar Transitório Batuíra

26

Público-alvo: população em situação de rua (pacientes pós-cirúrgicos em convalescença).
Atividades principais: acolhimento, hospedagem provisória, alimentação.

16. Casa de David Tabernáculo Espírita para Excepcionais

271

Público-alvo: pessoas com deficiência.
Atividades principais: abrigo e assistência especializada.

49

17. Casa de Saúde Santa Marcelina

1600

Público-alvo: pessoas em situação de vulnerabilidade social e de saúde.
Atividades principais: serviços de saúde e hospitalares.

18. Casa do Cristo Redentor II

164

Público-alvo: crianças, adolescentes e suas famílias.
Atividades principais: assistência social, educação, alimentação, capacitação profissional.

19. Casa do Cristo Redentor III

112

Público-alvo: crianças, adolescentes e suas famílias.
Atividades principais: assistência social, educação, alimentação, capacitação profissional.

20. Casa Transitória Fabiano de Cristo

1022

Público-alvo: famílias.
Atividades principais: assistência social, educação.
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21. CCA São Francisco das Chagas

Público-alvo: crianças e adolescentes.
Atividades principais: programas socioculturais, promoção da cidadania, acesso à tecnologia;
orientação sobre saúde e alimentação.

22. CCA. Parceiros da Criança

180

Público-alvo: crianças e adolescentes.
Atividades principais: ações socioeducativas, promoção da cidadania.

23. CEI Santo Expedito

180

Público-alvo: crianças com até três anos de idade.
Atividades principais: educação, proteção, segurança, alimentação e lazer.

24. Centro Comunitário e Creche Sinházinha Meirelles

524

Público-alvo: crianças, adolescentes e jovens.
Atividades principais: assistência social, ações socioeducativas.

25. Centro de Ação Social Espaço livre

50

Público-alvo: pessoas com deficiência intelectual.
Atividade principal: educação inclusiva.
.
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26. Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco

440

Público-alvo: crianças, adolescentes e jovens.
Atividades principais: assistência social, atividades socioeducativas, cursos profissionalizantes

27. Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto (Nú-

4177

Público-alvo: pessoas em situação de rua.

24

Público-alvo: crianças e adolescentes com deficiência e câncer.

cleo São Martinho de Lima - Povo de Rua)

28. COTIC- Centro Organizacional de Tratamento Intensivo á Criança

Atividades principais: acolhimento, proteção, reinserção social, assistência social, promoção
da cidadania, acesso a benefícios sociais.

Atividades principais: assistência social e psicológica, abrigo, alimentação, vestuário, cuidados
com a higiene e a saúde.

29. Creche Santa Rosa

210

Público-alvo: crianças com até três anos de idade.

312

Público-alvo: indivíduos e famílias.

31. Instituição Beneficente Ação Univida

230

Público-alvo: crianças, adultos e idosos com deficiências imunológicas.
Atividades principais: assistência social, esporte, cultura e lazer.

32. Instituto Rogacionista Santo Anibal

85

Público-alvo: pessoas em situação de rua.

30. IAM- Instituição Assistencial MEIMEI

(Zancone)

Atividades principais: educação, proteção, segurança, alimentação e lazer.

Atividades principais: proteção social, acolhimento, educação, fortalecimento de vínculos familiares.

Atividades principais: acolhimento, desenvolvimento de autonomia, reinserção familiar
e social, proteção social, acesso a direitos.

33. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo

6237

Público-alvo: pacientes atendidos pelo SUS.

34. Lar do Alvorecer Cristão

133

Público-alvo: crianças com até quatro anos de idade.
Atividades principais: educação, proteção, segurança, alimentação e lazer

Atividades principais: assistência de saúde e hospitalar.

51

141

35. Lar Maria Albertina

Público-alvo: crianças com até três anos de idade.
Atividades principais: educação, proteção, segurança, alimentação e lazer

36. Moradia Associação Civil SAICAS Casa Taiguara

20

Público-alvo: crianças e adolescentes.
Atividade principal: acolhimento institucional.

37. NEEHC- Núcleo de Est. Esp. Humberto
de Campos e Assistência Social Filantrópica

750

Público-alvo: indivíduos e famílias.
Atividade principal: assistência social.

38. ONG Futurong Ação Sócio Cultural

467

Público-alvo: indivíduos e famílias.
Atividades principais: assistência social, promoção da cidadania, educação, inserção no mercado de trabalho.

89

39. RECICLAR

Público-alvo: jovens entre 14 e 21 anos.
Atividades principais: assistência social, inserção no mercado de trabalho.

40. SAEC - Centro de Acolhimento Prates I, II e II

622

Público-alvo: pessoas em situação de rua.
Atividade principal: acolhimento provisório para pernoite.

41. Serviços Assistenciais Senhor Bom Jesus Passos

239

(Centro de Acolhida Morada São João e ILPI Butantã)

TOTAL
52

41 INSTITUIÇÕES

Público-alvo: idosos em situação de rua:
Atividades principais: acolhimento, defesa de direitos, reinserção social.

23.229 BENEFICIADOS

Fonte: ONG Banco de Alimentos

FORMAS DE
IMPACTAR
VIDAS
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SEMPRE HAVERÁ UMA FORMA DE
IMPACTARMOS VIDAS JUNTOS
Qual a forma se encaixa melhor para você?
Existem várias formas de promover impacto social. Em 2019, contamos
com várias iniciativas campeãs que fortaleceram nossa atuação.
Cada vez mais, a sociedade procura meios de gerar ações que beneficiem
a sociedade como um todo. A ONG Banco de Alimentos é uma organização
que permite, e depende, da atuação de diversas pessoas e empresas para
que realize seu trabalho e impacte milhares de pessoas. Neste capítulo
será mostrado de que forma você ou sua empresa podem fortalecer o
trabalho da organização.
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DOADORES DE ALIMENTOS –
AQUI É ONDE TUDO COMEÇA!

As contribuições de um expressivo grupo de doadores
viabilizaram o volume de distribuição gratuita de alimentos
em 2019. A ONG Banco de Alimentos recebeu, ao longo deste
ano, alimentos de 138 diferentes doadores, entre frequentes e
pontuais. Destacaram-se empresas atuantes nas mais diversas
á r e a s : fa b r i ca çã o e co m e r c i a l i za çã o d e a l i m e n to s , e d u ca çã o ,
m o d a , eve n to s , l o g í s t i ca e g e s t ã o d e fa c i l i d a d e s . A l é m d a
colheita urbana, a organização participou de outras campanhas
para doação direta de alimentos que não necessariamente
seriam desperdiçados. Campanhas como o Dia Nacional da
Coleta de Alimentos e outras campanhas desenvolvidas por
parceiros representam mais uma forma de fortalecer o volume
de alimentos entregues às entidades sociais parceiras.
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O QUE É

MARKETING
RELACIONADO
A CAUSA
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O MRC é o movimento que une empresas, organizações nãogovernamentais ( ONG) e consumidores em prol de um bem comum,
gerando resultados positivos para toda a sociedade. Nos últimos anos,
os programas de MRC vêm ganhando força nos meios empresarial e
acadêmico e junto aos consumidores.

COMO FUNCIONA?
A cada produto vendido ou ser viço prestado ao consumidor, uma
porcentagem ou valor fixo é doado à ONG para financiar suas atividades.
As doações financeiras são tangibilizadas em quilos de alimentos através
do cálculo do custo para a entrega de um quilo de alimento por meio da
Colheita Urbana.
Ainda como em 2018, utiliza-se uma base média de custo de R$ 2,00 para
a entrega de um quilo de alimento às instituições sociais
cadastradas em nosso programa. Este valor pode flutuar ao longo do
tempo devido a mudanças nas variáveis que compõem nossa operação,
tais como a quantidade de alimentos doados (arrecadados pela ONG) e
custo operacional. A opção de empregar a média do custo de entrega
de um quilo de alimentos ao longo dos dois últimos anos de operação
continua sendo um bom indicador para o planejamento interno e para a
política de transparência com os investidores sociais.
Vale pontuar que esta métrica mudará opara 2020 pois nosso corpo
de colaboradores aumentou e isso impactará no custo para a entrega
de alimentos. O aumento da equipe teve como finalidade a expansão
do segundo e do terceiro pilar de atuação, importantíssimos para a
promoção da saúde, assistência social e da conscientização da sociedade
como um todo para o combate à fome e ao desperdício de alimentos.
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POR QUE UMA EMPRESA DEVE ADOTAR O MRC?
A ferramenta de MRC tem basicamente dois propósitos: fazer com que
consumidores e colaboradores internos agreguem mais valor à empresa/
marca e apoiar uma causa social. Os benefícios para a empresa e a ONG

EMPRESA
Estabelecer posicionamento
de mercado e vantagem competitiva

ficam claros quando se estabelece uma parceria de MRC.
Reter e melhorar relacionamento com consumidores

ONG
Alcançar seus objetivos sociais

Aumentar visibilidade

Aumento e Diversificação
da arrecadação

Ampliaçõ da rede
de parceiros

Maior segurança no
planejamento fincanceiro
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Reter e melhorar relacionamento com consumidores

Engajamento dos colaboradores internos

Atendimento à pressão dos
públicos de interesse

Criar ou atingir novos segmentos
de mercado

Valores pessoais dos líderes
das empresas

INVESTIDORES SOCIAIS QUE INICIARAM O MRC COM
A ONG BANCO DE ALIMENTOS EM 2019

INVESTIDORES QUE INICIARAM O MCR ANTES DE 2019
E MANTIVERAM SUA PARCERIA CONOSCO AO LONGO
DO ANO

AMARAL VEIGA ADV.

IGOR ADVOGADOS

Advocacia

Advocacia

AGÊNCIA CONSULTORIA DIGITAL
Consultoria digital para empresas

MACHUPICCHU
Turismo

APUAMA INVEST

IGOR ADVOGADOS

Investimentos

Advocacia

ACREDITAR BANCO
Capital de giro para empresas

KENOA INVESTIMENTOS
Hotelaria

BY PASS

ISSO NÃO É

Corretora de Seguros

Alimentos

ALPFILM
Indústria e comércio de plásticos

MACHU PICCHU
Turismo

CHARCUTÊ

LAKS INVESTIMENTOS

Charcutaria Artesanal

Investimentos

MARCELO BELLOTTO
Paisagismo

CROSSFIT

MATOS E NEVES INCORPORADORA

ART PEDRAS
Mármore, granito e outras pedras
decorativas

Exercícios físicos

Construção Civil

CURY EDUCACIONAL

ODONTOLOGIA VILA VELHA

Cursos Educacionais

Odontologia

DESCHAMPS

OTB PEN

Calçados

Ferramentas Tecnológicas

ECOFOOD

PROTAGON

Soluções Coorporativas

Confecções

ECOOTICA

SG TREINAMENTOS

Ótica

Eventos e treinamentos

FAST QUALY

TANGOTECH

Arquitetura

Processamento de Dados

CLÍNICA SEVEN
Clínica focada em tratamentos de
emagrecimento
DIARIX
Serviço de Limpeza
EL MISTI HOSTEL
PRede de Hostel
FAMILIA MULLER MONTE BARÃO
Boutique de viagens e Projetos Culturais
IGRUPO RA
Ingressos

MONTE BRAVO
Investimentos
ORTHOPAUER
Produtos Ortopédicos
SAVE SUN BIQUINIS
Confecção
TWO ROCKS

Confecção
VINCULO BASIC
Confecção
WOODZ
Óculos e Relógios

59

SOCIEDADE UNIDA CONTRA
A FOME E O DESPERDÍCIO DE
ALIMENTOS
Quando uma pessoa doa recursos financeiros para a ONG Banco
de Alimentos, está fazendo o trabalho de combate à fome e ao
desperdício de alimentos junto conosco e mudando para melhor a
realidade do país.
As doações podem ser realizadas de forma simples através do site
https://bancodealimentos.colabore.org.
A transformação é coletiva. Quanto mais apoiadores tivermos, maior
será o impacto de nossas atividades na vida das pessoas que precisam.
Faça parte desta transformação.
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PRESENTES E EVENTOS
DE IMPACTO SOCIAL
Seu evento com um propósito! Através dessa plataforma você pode
transformar o seu presente ou a entrada do seu evento em uma doação
para a ONG Banco de Alimentos, impactando a vida de milhares de
pessoas.
Veja como é simples www.presentesolidario.com.br/bancodealimentos
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NOTA FISCAL PODE RENDER MAIS
DE 100KG DE ALIMENTOS
O programa da Nota Fiscal Paulista mudou, e a sua ajuda se tornou mais
importante do que nunca para a ONG Banco de Alimentos. A partir de
2018, foi disponibilizada pela Secretaria da Fazenda a doação automática
de notas fiscais com CPF por meio de cadastramento prévio no site do
Programa Nota Fiscal Paulista – NFP.
De nota em nota, movemos toneladas de alimentos: doe você também.
O passo-a-passo para se tornar um doador automático de notas com CPF
pode ser encontrado no site: https://www.bancodealimentos.org.br/notafiscal-paulista
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ARREDONDAMENTO QUE FAZ A
DIFERENÇA
A ONG Banco de Alimentos tem parceria com o Movimento Arredondar.
Várias empresas já integraram seu sistema de pagamento com o
Arredondar para possibilitar que o cliente arredonde sua compra e que
esta diferença seja doada à organizações sociais. Em 2019, contamos
com a parceria de lojas da rede Pão de Açúcar em São Paulo. Sua
empresa também pode fazer parte deste movimento e ajudar a ONG
Banco de Alimentos. Basta entrar em contato com o Movimento
Arredondar (https://www.arredondar.org.br/) e dizer que gostaria de
apoiar a ONG Banco de Alimentos, uma equipe capacitada dará todo o
suporte para implementar a ferramenta em seu negócio.
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ENGAJE SEUS CLIENTES
NUMA CAUSA
Somos uma das muitas organizações sociais apoiadas pelo Polén. Tratase de uma plataforma que possibilita que parte do valor de sua compra
pela internet se transforme em impacto social positivo, onde o cliente não
gasta nada mais por isso. Para entender como funciona a ferramenta e
para cadastrar sua empresa, acesse: https://polen.com.br/bancodealimentos
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SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO
OFICINAS CULINÁRIAS
A ONG Banco de Alimentos realiza Oficinas Culinárias com o objetivo de
ensinar, na prática, como o uso do Aproveitamento Integral dos Alimentos
é fácil, rápido e benéfico tanto para o bolso como para a saúde. Existem
duas modalidades de oficinas culinárias: Show ou Mão na Massa.
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OFICINA CULINÁRIA SHOW
EXECUTADA EM AMBIENTES MENORES, PARA PÚBLICOS
MAIORES E COM TEMPO REDUZIDO.

A nutricionista apresenta, ao vivo, formas de utilizar partes não
convencionais dos alimentos que possuem alto valor nutricional como
cascas, folhas, talos e sementes. Duração e quantidade de receitas podem
ser discutidas caso a caso. Ao final da oficina, os participantes degustam
as receitas que foram preparadas.
Objetivos:
•

Ensinar o público como economizar e não desperdiçar alimentos no
dia a dia.

•

Mostrar formas de tornar a alimentação ainda mais saudável e rica em
nutrientes.
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OFICINA CULINÁRIA MÃO NA MASSA
NECESSITA DE INFRAESTRUTURA ESPECÍFICA, PARA PÚBLICOS MENORES E COM MAIOR TEMPO DE DURAÇÃO.

Os participantes colocam a mão na massa e participam de todas as etapas
de preparação de receitas que utilizem os alimentos de forma integral. Ao
final da oficina todos degustam as receitas preparadas.
Objetivos:
•

Ensinar formas de evitar o desperdício no dia-a-dia.

•

Mostrar como a culinária sustentável pode ajudar o cidadão a
economizar e fortalecer sua saúde.

•

Estimular o trabalho de equipe, pró-atividade e o espírito de liderança.

Se você deseja contratar uma oficina culinária da ONG Banco de
Alimentos, entre em contato pelo telefone 3674-0080 ou e-mail info@
bancodealimentos.org.br
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SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO
PALESTRAS

Obser vações: Por escolha do contratante, a ONG pode oferecer degustação
de receitas com Aproveitamento Integral dos Alimentos.
Para ter acesso a mais informações, entre em contato pelo telefone
3674-0080 ou e-mail info@bancodealimentos.org.br

Com duração média de uma hora, a equipe da ONG Banco de Alimentos
está capacitada para ministrar palestras com uma ampla diversidade de
temas.
•

Trabalho da ONG Banco de Alimentos e impacto social através da
alimentação;

•

Desperdício de alimentos no Brasil e no Mundo;

•

Alimentação saudável;

•

Aproveitamento Integral dos Alimentos;

•

Comparações de valores nutricionais (entre partes convencionais e não
convencionais dos alimentos);
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•

Sazonalidade dos alimentos;

•

Boas práticas de manipulação dos alimentos;

•

Dicas de como evitar o desperdício de alimentos.

PRESTAÇÃO
DE CONTAS
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ORIGEM DAS RECEITAS
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA
PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA

R$ 287.775,00

DOAÇÕES PESSOA FÍSICA

R$ 122.876,00

OUTRAS RECEITAS*

R$ 109.036,00

SERVIÇOS/EVENTOS

R$ 14.763,00

PROGRAMA ARREDONDAR

R$ 9.067,00

TOTAL
* Aplicações financeiras, doações de herança e outras.
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R$ 2.242.214,00

R$2.785.731,00

DESTINO DAS RECEITAS
Assim como nos períodos anteriores, os recursos obtidos em 2019 pela ONG Banco
de Alimentos por meio de doações e parcerias foram destinados ao financiamento
de suas atividades nos eixos norteadores Colheita Urbana, Educação Nutricional e
conscientização.
Em 2017 foi criado o fundo de reserva, para o qual é destinada parte dos recursos
que entram na organização. O fundo tem como objetivos a não interrupção
da operação em momentos econômicos adversos, assim como possibilitar o
investimento para a expansão da organização, intensificando sua contribuição
social. Os recursos já alocados neste fundo são capazes de manter as atividades da
organização por 18 meses. O objetivo da ONG Banco de Alimentos é que este fundo
seja capaz de manter a organização por 24 meses.

COLHEITA URBANA

45 %

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

13 %

CONSCIENTIZAÇÃO E ADVOCACY

16 %

FUNDO DE RESERVA

26 %

TOTAL

100 %
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POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA
Em conformidade com a sua política de transparência, a ONG Banco de Alimentos
se empenha em oferecer informações verificadas sobre suas atividades a todos os
seus públicos de interesse, incluindo doadores de alimentos, investidores sociais,
instituições beneficiadas e sociedade em geral. Assim, embora esteja isenta de
obrigatoriedade, a ONG tem suas contas verificadas anualmente pelos auditores
independentes da BDO Brazil. O Relatório completo dos auditores para o período
de 2019 encontra-se à disposição dos interessados na sede da ONG Banco de
Alimentos.
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TECNOLOGIA SOCIAL

Fundação Banco do Brasil (FBB) - metodologia reaplicável,
desenvolvida na interação com a comunidade e que promove
transformação social.

UPM
Utilidade Publica Municipal com o título de UP, a entidade passará a
gozar isenção de IPTU - se imóvel próprio.

ITCMD
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens
ou Direitos.

CRCE
Certificado que a Entidade está inscrita e aprovada no Cadastro
Estadual de Entidades - CEE que permite o trabalho PROGRAMA
NOTA FISCAL PAULISTA

COMAS
Conselho Municipal de Assistência Social. Certifica que a entidade faz
trabalhos de Assistência Social.

DRADS
Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social. Braço
do COMAS - Atualização Cadastral no Sistema da Secretaria de
Desenvolvimento Social
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Rua Atibaia, 218 – Pacaembu | Cep: 01235-010
Tel.: (11) 3674-0080
site: www.bancodealimentos.org.br
blog: https://www.bancodealimentos.org.br/blog

/bancodealimentos
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ongbancodealimentos/

(informações gerais) info@bancodealimentos.org.br
(informações sobre doações) doador@bancodealimentos.org.br

