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APRESENTAÇÃO
Este relatório traz as principais atividades desenvolvidas pela ONG Banco de Alimentos

Pautados na missão de fornecer o complemento alimentar à população socialmente

no ano de 2020, em conformidade com sua política de transparência e com o objetivo

vulnerável, e, diante da proporção do problema, tivemos que ampliar rápida e

de oferecer informações relevantes a seus diversos públicos de interesse, entre estes,

substancialmente nossas atividades para fazer face ao grande e crescente número de

investidores sociais, doadores, parceiros, público beneficiado, voluntários, órgãos de

pessoas necessitadas.

assistência social e sociedade em geral.
Ampliamos nossa rede de parcerias em busca de recursos financeiros e doações de
O ano de 2020 ficou marcado como um ano desafiador. O mundo foi surpreendido pela

alimentos, e passamos a distribuir também cestas básicas e cartões alimentação, além de

pandemia provocada pelo COVID-19 e fomos impelidos a encontrar uma nova dinâmica

crescermos a operação de colheita urbana.

de vida que nos assegurasse proteção contra um mal invisível, um vírus que rapidamente

Reforçamos nossa área de logística, alugando um grande galpão para o armazenamento

cruzou as fronteiras dos países sem qualquer aviso, colocando todas as nações em estado

dos alimentos, contratamos fretamentos terceirizados e ampliamos a alocação de pessoas

de alerta e estabelecendo novos hábitos e novas normas de conduta em todos os âmbitos,

na operação.

do pessoal ao profissional.
Mesmo diante do cenário de grande adversidade e incertezas, a OBA deu continuidade
Por força desta circunstância, para preservar a integridade física dos colaboradores

ao processo de estruturação que vinha implantando, inclusive ampliando seu quadro de

tivemos que adotar de forma emergencial, sem experiência anterior, um sistema de

colaboradores, num ambiente de aceleração das demissões.

trabalho remoto - home office - para a equipe administrativa, e implantar os protocolos de
segurança determinados pelas autoridades sanitárias para a equipe de logística, a fim de

Obtivemos resultados surpreendentes! No período de um ano distribuímos quase 5

manter as atividades da ONG em pleno funcionamento.

milhões de quilos de alimentos, ante a média histórica de cerca de 500 mil quilos que
entregávamos anualmente, e impactamos a vida de aproximadamente 1 milhão pessoas.

A crise provocada pela pandemia trouxe desemprego e redução de renda aos

Foi um trabalho de equipe extraordinário que exigiu muito esforço e dedicação de todos e

trabalhadores informais e aos microempreendedores, chegando à falta de recursos para

nos conferiu a certeza de que juntos sempre somos mais fortes!

a compra de alimentos, necessários à sobrevivência. Enfim, explicitou as desigualdades.
Em contrapartida, com velocidade nunca vista em nosso país, a sociedade se mobilizou e

Boa leitura!

ações solidárias emergenciais foram sendo organizadas por empresas e pessoas físicas.
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PALAVRA DA PRESIDENTE
Só
acabaremos
com a fome
quando
mudarmos a
forma como
atuamos no
mundo.

É fato que nunca me conformei com tanta pobreza no meio de tanta
riqueza e resolvi fazer a minha parte em prol de uma realidade mais
sã, combatendo a fome e o desperdício de alimentos, insanidades
que além de maltratar pessoas ainda destroem o meio ambiente, nos
prejudicando consequentemente.
Durante toda a nossa trajetória, sempre chamamos a atenção para
as várias fomes, as quais são o subproduto de nossas ações enquanto
sociedade. Esta falta de consciência social me impulsionou a escrever
uma reflexão, em forma de um livro, chamado Inteligência Social – A

Há 22 anos me cabe a tarefa de escrever as primeiras linhas do

Perspectiva de um Mundo sem Fomes.

relatório anual de atividades dessa organização. Seria impossível não
tocar no tema que permeou todo o nosso trabalho em 2020 e que,

Minha tese é de que a sociedade é um organismo vivo e sua saúde

ainda, permanece ativo, a pandemia do Covid 19. Quero cuidar para

é diretamente proporcional à qualidade de nossas escolhas em

que essas linhas não se tornem um lamento, por isso, tirarei do meu

qualquer ambiente em que cada célula deste corpo, ou seja, cada ser

ser as forças do pensar e do agir que me conduzem, já agradecendo,

humano, estiver inserida. Células formam órgãos que compõe o todo,

de antemão, todos aqueles que acreditam em nosso trabalho e

isto é, o corpo social.

realizam, junto conosco, uma transformação social!
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O melhor organismo é aquele que produz menos toxinas, as quais

exercícios devemos praticar enquanto sociedade? A Inteligência

contaminam e prejudicam o funcionamento dos órgãos. Por isso,

Social, a qual me refiro, abarca todas estas questões.

temos que cuidar para que os órgãos não sejam contaminados por
elas. Estes órgãos, metaforicamente, são a política, a economia, a

Creio que devemos desenvolver a consciência para entendermos

educação, a saúde, o meio ambiente no qual estamos inseridos e

todos os processos que fizeram parte da caminhada dos seres

o que nos cerca, inclusive a natureza. O meio ambiente impacta

humanos, das sociedades passadas e atuais, para ajustarmos as

diretamente o bom ou mal funcionamento dos órgãos.

velas do barco e, assim, traçarmos as melhores rotas até um destino
melhor. Praticar a boa ação, para não sermos radicais livres que

As células que formam o órgão representam cada ser humano. A

prejudicam o corpo. Praticar o pensar positivo, aquele que cuida e

grande pergunta é se cada ser humano está trabalhando para que

que constrói. Desejo que realmente possamos nos enxergar como

seu órgão correspondente participe da melhor forma possível para

irmãos vivendo em um tempo comum, que outros herdarão depois

“a saúde” de todo o corpo. Se não existe um corpo que quer se

de nós.

fazer dominador em detrimento de outro, se o equilíbrio está sendo
gerado...

Que nosso legado seja amar e não dominar. Que nosso olhar seja
para frente, mas também para os lados. Que nossos mais de um

O corpo social se autorregula através dos nossos pensamentos e

milhão de pessoas atendidas em 2020, possa ser a inspiração de

ações, por isso, o desenvolvimento do correto saber é fundamental

mudança para milhares de pessoas assumirem seus papéis para o

para que possamos manter nosso corpo social saudável. Qual é a

melhor funcionamento do todo do qual fazem parte.

melhor política? Qual é a melhor economia? Qual é a melhor saúde?
Qual é o melhor uso dos alimentos (comida, ar, água)? Que tipo de

Que haja Paz.
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INSTITUCIONAL
ONG BANCO DE ALIMENTOS – TRABALHANDO POR UM MUNDO SEM FOMES
Fundada em 1998, pela economista e empreendedora social, Luciana Chinaglia Quintão, a
ONG Banco de Alimentos é uma associação civil sem fins lucrativos que atua no combate
à fome e ao desperdício de alimentos.
Baseada numa proposta simples, – coletar o alimento onde há sobra para entregá-lo onde
ele falta – a organização conta com a colaboração de muitos doadores e apoiadores, além
de uma estrutura de transporte e esforços diários de logística para distribuir alimento às
pessoas em situação de vulnerabilidade da Região Metropolitana de São Paulo (SP).
2020: EXPANSÃO DO IMPACTO SOCIAL
Respondendo à alta demanda em consequência da crise causada pela pandemia do
COVID 19, reformulamos toda a nossa operação logística para ampliar a nossa capacidade
de atendimento ao número crescente de pessoas em situação de vulnerabilidade,
sobretudo, nas regiões periféricas de São Paulo.
Além disso, expandimos o nosso modelo de atuação e, através de fortes parcerias,
passamos a distribuir cestas básicas e cartões alimentação.
Com isto, ao longo deste ano, atingimos a marca histórica e extraordinária de quase 5 mil
toneladas de alimentos entregues.
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FLUXO VIRTUOSO

ALIMENTANDO AS
VÁRIAS FOMES
Ao reduzir os impactos da fome através da
redução do desperdício, colaboramos com
a criação de um ciclo sustentável, que se
traduz em ganhos socioambientais. Além

ALIMENTOS
NÃO VENDIDOS
Supermercados,
indústrias, atacadistas,
produtores rurais
e distribuidores de
alimentos.

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

ENTREGA
Entregamos os
alimentos a entidades
sociais, para que
preparem refeições a
seus atendidos.

de levar benefícios nutricionais e sociais
a quem precisa, o que reflete na melhora
dos indicadores de saúde e de inclusão
social, o aproveitamento de 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, e rejeitos, que
podem contaminar grandes corpos
d’água. Além disto, promovemos oficinas,
capacitações, assessoramento social às
entidades, empresas e à população em

BENEFICIADOS
Pessoas em situação
de vulnerabilidade:
crianças, adolescentes,
adultos, idosos, pessoas
com deficiência física ou
intelectual.

ECONOMIA
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.

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

geral sobre o aproveitamento integral
dos alimentos pois acreditamos que o
ciclo da redução do desperdício começa
na conscientização da responsabilidade
individual que cada um exerce dentro
deste fluxo como produtor e consumidor
dos alimentos e excedentes.
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SOCIAL
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A COVID-19 LEVA O MUNDO À
PANDEMIA DA FOME

à falta de dinheiro ou outros recursos. Esta interrupção nos padrões alimentares

A pandemia também acelerou a organização de canais diretos de venda do

comprometendo sobremaneira sua saúde e bem-estar. Vale lembrar que qualquer

produtor para o consumidor, seja por meio de pedidos por redes sociais ou outras

nível de insegurança alimentar gera exclusão social.

normais pode trazer consequências negativas para 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,

plataformas, como explica Gustavo Porpino, analista da Embrapa e pesquisador.
“Em linhas gerais, os consumidores estão mais atentos ao desperdício, e há

Mais de 2 bilhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar

intenção de adotar dietas mais saudáveis e sustentáveis”, diz ele.

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

Lei Nº 14.016, de 23 de junho de 2020

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

Em 23 de junho de 2020, foi sancionada a lei que trata sobre o combate ao

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

desperdício de alimentos e incentiva restaurantes, supermercados e empresas

em que tenham passado fome.

a doarem de excedentes de alimentos para o consumo humano. Em 22 anos

Uma análise mais ampla da extensão da insegurança alimentar revela que 17,2% da

de atuação da ONG, foi a primeira vez que uma lei federal promulgada traz esta

população mundial (1,3 bilhão de pessoas), esteve em insegurança alimentar em

tratativa.

níveis moderados, o que significa que estas pessoas não tiveram acesso regular
a alimentos nutritivos e suficientes. A combinação de insegurança alimentar

Insegurança alimentar é mais do que apenas fome

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

O principal indicador usado pela Organização das Nações Unidas para a

totalizando cerca de 2 bilhões de pessoas.

Alimentação e a Agricultura (FAO) para monitorar o progresso da erradicação da
fome é a prevalência de subnutrição. A prevalência de insegurança alimentar foi

Desaceleração econômica, desigualdade e a fome

inserida, pela primeira vez nesta avaliação, como indicador complementar de fome.

O impacto das desacelerações econômicas na segurança alimentar não pode ser

Este indicador fornece uma perspectiva que permite guiar ações em direção à meta

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

de garantir o acesso a alimentos nutritivos e suficientes para todos.

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

As pessoas que sofrem de insegurança alimentar moderada enf rentam incertezas

abordagens integradas para erradicar a pobreza extrema, garantir trabalho decente

quanto à sua capacidade de obter alimentos e foram forçadas a reduzir, ao longo

e crescimento econômico inclusivo, além de reduzir as desigualdades.

de um ano, a qualidade e/ou quantidade de alimentos que consomem devido

A desigualdade de renda está aumentando em quase metade dos países do
13

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

Perda de alimentos e desperdício é uma questão global

a probabilidade de insegurança alimentar grave, e a esta prevalência é quase três

Perda ou desperdício de alimentos? Qual a diferença? A ideia de perder ou

vezes maior em países com alta desigualdade de renda em comparação com países

desperdiçar alimentos parece simples, mas na prática não existe uma definição

com baixa desigualdade de renda.

comum. Essencialmente, perda ou desperdício de alimentos é a diminuição da
quantidade ou qualidade dos alimentos ao longo da cadeia de produção de

Pobreza crescente

alimentos.

O relatório do Banco Mundial aponta que a pobreza aumentou no Brasil entre 2014

A perda de alimentos ocorre ao longo da cadeia de suprimento de alimentos, da

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

colheita até a distribuição para o varejo. O desperdício de alimentos ocorre nos

pobreza nesse período foi de 3%, ou seja, mais 7,3 milhões de brasileiros passaram

níveis de varejo e consumo. Juntos, são responsáveis por fazer com que 1/3 de todos

a viver com até US$ 5,50 por dia.

os alimentos produzidos no mundo não chegue na boca de ninguém.

No ano de 2014, o total de brasileiros que viviam na pobreza era de 36,2 milhões
(17,9%). O quadro negativo teve início com a forte recessão que o país atravessou a

Impacto no meio ambiente

partir do segundo semestre daquele ano, que durou até o fim de 2016.

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

Problemas complexos demandam soluções integradas

crescente e rendas crescentes levem ao aumento da demanda por produtos agrícolas,

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

colocando mais pressão sobre os recursos naturais.

ou melhorar a segurança alimentar. A desigualdade, não apenas na distribuição de

Reduzir a perda e o desperdício de alimentos é crucial. Além de melhorar o uso de

renda, mas também no acesso a serviços relevantes para nutrição e inf raestrutura

recursos naturais, contribuirá diretamente para reduzir as emissões de Gases de Efeito

social e de saúde, é fundamental para entender por que isso acontece. No entanto,

Estufa (GEE) por unidade de alimento consumida. Isso ocorre porque mais alimentos

as evidências indicam que em países com maiores níveis de desigualdade, a

chegam ao consumidor para um determinado nível de recursos utilizados.

desaceleração econômica têm um efeito desproporcionalmente negativo na
segurança alimentar.

Fonte de informações:

Quanto maior a desigualdade na distribuição de ativos, como terra, água, capital,

State of Food and Agriculture. (FAO, 2019)

finanças, educação e saúde, mais difícil é a participação dos menos favorecidos nos
processos de crescimento econômico. Isso, então, atrasa o progresso na redução
da insegurança alimentar e da desnutrição. Grupos socialmente excluídos e

State of Food Security and Nutrition in the World. (FAO, 2019)
Efeitos dos Ciclos Econômicos nos Indicadores Sociais da América Latina e Caribe. (Banco Mundial, 2019)
Inteligência Social - A perspectiva de um mundo sem fome(s). (Luciana Chinaglia Quintão, 2019)
O vírus da fome: como o Coronavírus está aumentando a fome em um mundo faminto (OXFAM, 2020)

marginalizados provavelmente serão mais afetados por crises econômicas.
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ASSESSORAMENTO E PILARES DAS AÇÕES
QUAIS IMPACTOS GERAMOS
As ações de Assessoramento Social acontecem de forma transversal em todos os
Em 2020, fomos impelidos a tomada de decisões rápidas e ef icazes

pilares em que a organização atua indo além da entrega de alimentos. Tem como

para atender à alta demanda em decorrência da crise causada pela

objetivo o fortalecimento das ações realizadas em conjuntos com as entidades

pandemia. Reestruturamos nossa operação e fortalecemos nossas

parceiras visando assegurar os direitos relativos à Assistência Social, Saúde e

parcerias. Com isto, distribuímos milhares de toneladas de alimentos

Educação, compondo o conjunto das ofertas e atenções da política pública de

e ampliamos nossa atuação, além da colheita urbana, em caráter

assistência social, articuladas à rede socioassistencial.

emergencial, utilizando a nossa expertise na operação logística para
distribuir, também, cestas básicas e cartões alimentação à população da

ALIMENTA – A organização arrecada excedentes de produção e alimentos que

cidade de São Paulo.

perderam valor comercial, porém, que ainda são próprios para consumo e os
distribui gratuitamente a 42 entidades sociais da Região Metropolitana de São

O distanciamento social compulsório nos impulsionou ao uso ainda

Paulo.

mais f requente de ferramentas e meios de comunicação, como: lives,

EDUCA – Desenvolve capacitações (palestras socioassistenciais, oficinas

webinar, redes sociais, website, etc., para otimizar nossa atuação na

culinárias e atividades de educação nutricional) com as entidades sociais

conscientização sobre o aproveitamento dos alimentos e melhores

visando melhoria na qualidade de vida da população beneficiária, realizando

práticas de manipulação e consumo, visando a redução do desperdício e

atividades socioeducacionais e socioassistenciais, ampliando seu conhecimento

geração de impacto social.

sobre alimentação, proporcionando melhores refeições aos beneficiários e
conhecimento nas políticas públicas de assistência social.

Sobretudo, neste período, fortalecemos o trabalho de Assessoramento

CONSCIENTIZA - O desperdício de alimentos acontece em todas as cidades do

Social em conjunto com as entidades sociais, expandindo o atendimento

Brasil e causa um enorme impacto ambiental por conta da emissão de gases

a agrupamentos e coletivos. Af inal, nos caracterizamos por aliar ações

de efeito estufa. Desenvolvemos conteúdos para palestras, workshops e redes

mitigatórias, relacionadas à fome e ao desperdício de alimentos, sem

sociais que mostram caminhos possíveis para que cada pessoa desperdice menos

negligenciar medidas que promovam o protagonismo social de milhares

alimentos dentro de casa.

de pessoas.

* Em razão da pandemia, as oficinas, palestras e atividades de educação nutricional, no formato
presencial, foram suspensas no período.
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DEPOIMENTOS
PRAZER EM APRENDER E EM ENSINAR
Desde 2001, a ONG Banco de Alimentos possui uma parceria com o Centro
Universitário São Camilo (São Paulo – SP) que tem por objetivo proporcionar
uma oportunidade de trabalho com problemas reais da área de Saúde
Coletiva a estudantes do último ano do curso superior de Nutrição.
O estágio curricular tem duração de dois meses e todas as atividades
desenvolvidas são supervisionadas por uma docente responsável do Centro
Universitário São Camilo e coordenadas por uma nutricionista da ONG.
Durante o período, os estagiários acompanham e ajudam na manutenção
da Colheita Urbana, participam do Programa de Orientação Alimentar,
produzem of icinas culinárias e desenvolvem trabalhos científ icos dentro da
área da Saúde Coletiva.
Neste ano de 2020, em acordo com o Centro Universitário São Camilo,
encerramos o primeiro período de estágio antes do prazo previsto por causa
da pandemia e retornamos no quarto período, em novembro 2020.
Para recebê-los com segurança estabelecemos um protocolo de prevenção
da COVID-19. Def inimos o número máximo de estagiários para manter
o distanciamento social necessário, reformulamos nosso cronograma
(priorizando grupos de estudos, atividades online e sem aglomerações),
disponibilizamos todo material de proteção e segurança.

A alimentação vai muito além de ingerir nutrientes
para nosso corpo sobreviver. É cuidado, afeto, carinho e
respeito, tanto nas relações interpessoais como com os
próprios alimentos. Na ONG temos o prazer de aprender
e ensinar. Conhecemos pessoas que compartilham
suas experiências conosco, ao mesmo tempo em que
dividimos nossos conhecimentos com elas. A atuação
nas instituições beneficiadas pela ONG é incrível e nos
sentimos gratos pela profissão que escolhemos; ver o
trabalho em conjunto nas oficinas culinárias também
é emocionante, aliar o nosso conhecimento técnico
com a prática dos cozinheiros e cozinheiras que todos
os dias estão com a mão na massa, agrega a todos
nós como profissionais e seres humanos. Esse trabalho
da ONG não é só sobre comida, mas sim sobre tudo
que está ligado à alimentação. E o sentimento mais
forte, o maior aprendizado que podemos tirar dessa
experiência, é a gratidão por fazer a diferença.
(Vitória Carolyne Pereira)
Estagiar na ONG durante uma pandemia nos
trouxe uma visão diferenciada de tudo o que estava
acontecendo no mundo. Através de muito estudo,
pesquisas e trocas entre a equipe da ONG pudemos
ter uma experiência rica em que levaremos para a vida.
Definitivamente, a ONG nos ensinou que a Nutrição é
muito mais sobre saber ouvir e ajudar o próximo do que
qualquer outra coisa. Nutrição é a ciência do cuidar.
(Anna Gabrielle Agostinho de Oliveira)
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ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS EM 2020 (KG)

1º PILAR | COLHEITA URBANA

TOTAL E POR CATEGORIA DE ALIMENTOS

Diariamente, a ONG Banco de Alimentos desenvolve as atividades

Hortifrutis

415.500

de coleta e distribuição de alimentos, sem que nenhum item

Industrializados

586.500

seja estocado. Esta dinâmica de atuação exige um sof isticado
planejamento logístico, além de esforços especiais de mobilização e
transporte na movimentada região Metropolitana de São Paulo.
A equipe de motoristas da ONG desloca-se, cotidianamente, em
veículos apropriados até os pontos de recepção da rede de doadores
– supermercados, atacadistas, indústrias de alimentos, produtores

ALIMENTOS						KG

Pães
Massas
Total

76.900
1.100
1.080.000

MENSAL E POR ORIGEM DE ARRECADAÇÃO
PERÍODO			

COLHEITA RECORRENTE (KG)		

COLHEITA PONTUAIL(KG)

JAN

22.215

4.439

FEV

roteiro predeterminado, deslocam-se às sedes das entidades sociais

32.742

8.473

MAR

23.937

21.230

que recebem os alimentos, realizando a entrega e concluindo o ciclo

ABR

33.176

88.766

da colheita urbana.

MAI

25.941

43.245

JUN

17.483

162.719

Além da logística diária, as ações de colheita realizadas pela ONG

JUL

54.045

86.744

Banco de Alimentos exigem um constante trabalho de sensibilização

AGO

42.522

73.592

social, com o objetivo de consolidar e ampliar o quadro de doadores,

SET

50.173

62.597

o que viabiliza o atendimento à crescente demanda por alimentos da

OUT

40.024

33.944

parte de entidades sociais.

NOV

39.380

26.877

DEZ

64.446

21.290

ANO

446.084

633.916

rurais -, coletando os alimentos doados. Depois disto, seguindo um
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DOADORES DE ALIMENTOS
DOADORES 2020

GL Foods Worldwide Ltda													

																

Mantiqueira Alimentos LTDA.													
Refricon Mercantil LTDA.

KG

183.930

														103.604

King Food Comércio de Alimentos S/A											

71.158

Sonda Supermercados Exportacao E Importacao S.A.						

61.310

USP - Universidade de São Paulo														
53.716
Liv Up Comércio De Alimento LTDA											

53.496

Wickbold & Nosso Pao Industrias Alimenticias LTDA							

50.400

Wnutritional Comercio De Produtos Medicos Hospitalar LTDA						38.725
Vigor Alimentos S.A.															

38.102

Polenghi Industrias Alimenticias LTDA										

34.410

St. Marché

30.372

Aryzta Do Brasil Alimentos LTDA											

29.286

Starbucks Brasil Comercio De Cafes LTDA.									

28.958

Santa Helena Industria de Alimentos S/A								

27.611

RFG Food Service LTDA.														

25.703

Mesa Brasil (CECAM-SESCSP)												

24.610

Milano Comercio Varejista de Alimentos S.A.								

17.060

Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S/A							

14.591

Kraft Heinz																	

14.565

Alimentos Dallas Industria e Comercio LTDA								

14.360

Carrefour Comercio e Industria Ltda de Sao Bernardo Do Campo			

12.794

Associação Infineat															

12.038

I.B.A.C Indústria Brasileira de Alimentos e Chocolates Ltda.					

11.164

Mccain do Brasil Alimentos LTDA												

10.050

9.941

GR Servicos E Alimentacao LTDA.												

9.090

Brasilbev Comercio de Bebidas e Alimentos Eireli								

7.709

Jamil Gervásio 																	

7.600

Makro Atacadista S.A - Loja Butantã											

7.358

Renan Ordonhes e Silva															

4.860

BRF - Brasil Foods S.A.															

4.386

Biscoitos Bela Vista																

3.820

Distribuidora de Frutas e Legumes Luso Brasileira LTDA						

3.406

Taormina Ristorante Siciliano													

3.000

GR Serviços e Alimentação LTDA.											

2.910

ÁS Formaturas																	

2.788

Bimbo do Brasil ltda																

2.500

Associação Care																	

2.380

Compass Groups WildLife														

2.378

Pandurata Alimentos Ltda														

2.260

Comercio De Aboboras Marasca LTDA											

2.189

Correcta Industria e Comercio LTDA											

2.000

Sorocaba Refrescos S.A.															

1.727

Veganja Comércio de Alimentos Ltda – EPP									

1.538

Dia Nacional da Coleta de Alimentos											

1.425

Engefood - Equipamentos E Representacoes LTDA							

1.308

ALS Laboratórios LS LTDA														

1.143

Natuterra Drinks - Comercio Atacadista de Bebidas LTDA					

1.068

Pronto Light Comercio de Alimentos LTDA									

1.050

Rede Unidos Do Bem															

1.000

DOAÇÕES ATÉ 1.000 KG															

13.590
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AÇÕES EMERGENCIAIS NA PANDEMIA
Em 2020, o mundo foi surpreendido pela pandemia provocada pelo COVID-19
e, rapidamente, toda a sociedade se mobilizou numa ação solidária. Empresas
e pessoas f ísicas doaram tempo e recursos f inanceiros para fortalecer as
campanhas de arrecadação de fundos e alimentos.
Por força desta circunstância, a ONG Banco de Alimentos reestruturou sua
dinâmica de trabalho. Ampliamos substancialmente nossas atividades para
poder fazer face ao grande e crescente número de pessoas necessitadas.
O primeiro passo foi fortalecer nossa rede de parceiros e com o apoio f inanceiro
e as doações, passamos a construir uma ponte maior para realizar a entrega –
com qualidade e ef iciência – de cestas básicas e cartões alimentação às pessoas
em situação de vulnerabilidade social.
Consequentemente, tivemos que fortalecer nossa logística: alugamos um galpão
e equipamentos; aumentamos nossa equipe de logística e veículos para o
recebimento, armazenamento, organização e entrega das cestas básicas, cartões
alimentação e demais alimentos. Nossa primeira entrega ocorreu no dia 3 de
abril e desde então não paramos mais.
A atividade de colheita urbana, praticada pela ONG desde o início de sua
atuação, foi intensif icada com entidades que permaneceram abertas e entidades
da lista de espera e passaram a receber alimentos para a produção de refeições
aos assistidos. Paralelamente, uma nova f rente de trabalho foi aberta, com o
cadastramento pontual de mais de 200 polos de distribuição (entidades sociais,
coletivos ou agrupamentos) localizados por toda a região metropolitana de
São Paulo e ABCD, para realizarem a distribuição de cestas básicas e cartões
alimentação, benef iciando mais de um milhão de pessoas.
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Ainda, as parcerias f irmadas com: Prologis, Rodrigo Vayano, Sylvia Passareli e
Turma do Bem permitiram a doação de 9.500 máscaras, 21.520 escovas de dente
e 4.800 cremes dentais, além de 2.000 kits de higiene (com água sanitária,
desinfetante, detergente líquido, lava-roupas em pó, multiuso, papel higiênico,
sabão em pedra, sabonete).
O LEGAL PELA BRASILÂNDIA
A campanha “O Legal pela Brasilândia” nasceu do encontro entre a ONG Banco
de Alimentos, o Instituto Stop Hunger e o escritório PLKC Advogados com o
objetivo de conseguir que cada uma das 10 mil famílias que moram na Vila
Brasilândia recebesse um cartão alimentação no valor de R$100, para ser usado
na compra de alimentos e produtos de higiene e também ajudar o comércio
local nesse momento de crise.
A campanha contou com o apoio de 358 pessoas f ísicas, 25 pessoas jurídicas
que unidas impactaram a vida de mais de 41 mil pessoas atendidas pelas 45
entidades localizadas na região.
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ENTIDADES ATENDIDAS PELA CAMPANHA “O LEGAL PELA BRASILÂNDIA”

COLETIVO NOVA UNIÃO

CCJVA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JARDIM VISTA ALEGRE*

COLETIVO PRETO IMPÉRIO

ALPS - ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL

COLETIVO SAMÁ COMPANHIA DE TEATRO

AMAVB - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ALTO DA BRASILANDIA

COLETIVO TEREZA CORREIA DE FREITAS

AMVT - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VILA TEREZINHA

COMUNIDADE MISSIONÁRIA NOVA VIDA EM CRISTO

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO

DOCES TALENTOS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA RITA

GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VILAS VERDES

I. E. QUADRANGULAR JARDIM DOS FRANCOS

ASSOCIAÇÃO CANTAREIRA

ICA - INSTITUTO CASA ALMEIDA

ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MÃES RAIO DE SOL

IGREJA SANTO ANTONIO - BRASILANDIA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ALTO DE TAIPAS

IIS - INSTITUTO INOVAÇÃO SUSTENTAVEL

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA MINA

INSTITUTO PEDRO HENRIQUE DE DIREITOS HUMANOS

ASSOCIAÇÃO CULTURAL MADRE TERESA

INSTITUTO ROSAS DOS VENTOS

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES ALTO DO CARUMBÉ

INSTITUTO SACI - SABERES CULTURAS e INTEGRAÇÃO

ASSOCIAÇÃO GIRASSOL BRASIL

MOVA VISTA ALEGRE

ASSOCIAÇÃO OUSADIA POPULAR

NUCLEO PASTORAL DA CRIANÇA - SÃO BENEDITO

ASSOCIAÇÃO SERVOS

NÚCLEO PESSOA COM DEFICIÊNCIA

COLETIVO ESPAÇO CULTURAL - JD DAMASCENO

NÚCLEO RESIDENCIAL JD. PAULISTANO

COLETIVO FAVELA CAPADÓCIA

NÚCLEO VILA PENTEADO

COLETIVO FUTURO MELHOR ZONA NORTE JARDIM PAULISTANO

SASF ELISA MARIA (ACTI) - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS

COLETIVO HURACAN

SOL - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL ESTAÇÃO SOLIDARIA

COLETIVO ICARAÍ
COLETIVO IGOR FREDEGOTTO PARRA GOMES
COLETIVO IRAQUE

* O CC JVA - C E NTRO D E CO NVIVÊ NC IA JA RD IM VISTA A L EG RE nã o é conte mp l a d o na cont a
d a s e nt i d a d e s a te n d i d a s p e l a ca mpa nha , p oi s já havi a s i d o b e n e f i ci a d a com ce s t a s bá s i ca s
n o in í ci o d a pa n d e m i a .

COLETIVO LÍDER COMUNITARIA ELISÂNGELA (CT)
COLETIVO LÍDER COMUNITARIA NITARIA GEANE
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DEPOIMENTO

CESTAS BÁSICAS

“Foi muito emocionante, as famílias choraram...

DOADORES								CESTAS

Teve gente que falou: ‘vou comprar metade de mistura e metade vou fazer feira

União São Paulo							 190.860

porque faz tempo que eu não como uma f ruta’”

UOL							

17.240

Prologis						

2.000

Roseani C. Ferreira

APSEN							

1.900

Líder Comunitária da Favela Capadócia.

Rede de hotéis Accor				

882

B3										

783

“(...)As coisas já tavam ´dif ícil´ pra gente e devido a esta pandemia f icou mais

Monte Bravo							

473

dif ícil ainda, mas graças as pessoas que tão nos ajudando, que tão correndo

Fernão Paim Battistoni				

323

atrás (...) só tenho a agradecer.

Gusttavo Lima						

300

Blu Logistics							

88

Ana Paula Góis dos Santos.

Hospital Oswaldo Cruz				

Centro de Convivência Vista Alegre

TOTAL									

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E CARTÕES ALIMENTAÇÃO

CESTAS DIGITAIS (CARTÕES ALIMENTAÇÃO)

17
214.866

DOADORES											CARTÕES ALIMENTAÇÃO
MÊS							CESTAS 						CARTÕES

Campanha o Legal pela Brasilândia				

ABRIL							 72.300
MAIO							 78.400

2.000

JBS													

7.500

2.000

JUNHO						 26.800
JULHO							13.213

Fundação Vivo										

2.145

4.500

Cargill													

2.000

ACP													

2.000

Amanco WaVin										

197

TOTAL													

26.531

9.646

AGOSTO						

9.588

2.911

SETEMBRO					

8.000

--

NOVEMBRO					

1.665

--

DEZEMBRO					

4.900

7.829

TOTAL							 214.866

26.531

10.334
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INSTITUO ANCHIETA GRAJAÚ

“O Instituto Anchieta Grajaú surgiu há 26 anos no distrito do Grajaú e hoje temos
o prazer de atender mais de 600 crianças, adolescentes e ao menos 2 mil famílias
em situação de vulnerabilidade. Promovem ações de educação complementar,
assistência social, cursos de geração de renda e preparação para o mercado de
trabalho, assim como uma alimentação com dignidade a todas as pessoas assistidas.
Em busca de soluções e parcerias para poder atender às famílias atingidas pela
crise em consequência do COVID-19, conhecemos a equipe social da ONG Banco
de Alimentos, que abraçou a nossa causa e decidiu nos ajudar com essa tarefa
de distribuir cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade, e enviou
para nossa Instituição ao menos 2 mil cestas básicas, junto a 2 mil Tickets de vale
alimentação.
Nós agradecemos a ONG Banco de Alimentos por contribuir com essa missão
de levar a apoio as famílias em situação de risco, pois através dessa parceria
conseguimos ir mais longe, entregando mais kits com cestas básicas para famílias
que encontram grande dificuldade financeira na compra desses itens. Essa ação
conseguiu atender 2 mil famílias e atingir mais de 7 mil pessoas e levar um pouco de
conforto nessa fase tão difícil em que estão passando”.
Robson Alves
Coordenador de Comunicação do Instituto Anchieta Grajaú.
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FORTALECENDO A COLHEITA
FORNADA DO BEM
A Wickbold, empresa brasileira de alimentos que atua na fabricação de pães
e outros produtos à base de massa, e a Heineken, segunda maior cervejaria
do país, se uniram para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade no
enf rentamento da pandemia do COVID 19.
A ação Fornada do Bem transformou o malte das cervejarias Heineken em um
alimento básico nas casas brasileiras: o pão.
A campanha teve início em junho de 2020 e chegou ao f im em 19 de janeiro de
2021. Ao todo, foram doados o equivalente a 117.185 fatias de pão, distribuídos
pela ONG Banco de Alimentos.
Além disso, ao longo do ano, a Wickbold também doou outros 50.400 quilos
de alimentos.
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SUPERMERCADOS
Duas lojas da rede de Supermercados St. Marché doaram 15.825 quilos de
alimentos, entre f rutas, legumes e verduras.
Além do apoio à Colheita Urbana, o St. Marché também criou a campanha
Caixas Solidárias, que promoveu a arrecadação de alimentos não perecíveis e
itens de higiene básica e limpeza. Ao todo 15.152,67 quilos de alimentos foram
arrecadados na campanha caixas solidárias.
DISTRIBUIDORES
A atuação de distribuidores de alimentos é essencial para abastecer os pontos
de venda que atendem milhões de pessoas em São Paulo. A Mantiqueira
Alimentos é uma destas empresas que, além de entregar ovos de diversos tipos,
se preocupa com a redução do desperdício e geração de impacto social. Durante
o ano de 2020, foram doados 183.930 quilos de ovos.
DIETA VARIADA
A WNutritional, empresa de bebidas funcionais, naturais e cheias de nutrientes,
doou 38.725 quilos de sucos e chás saudáveis para as entidades sociais apoiadas.
Já o Burger King, rede de restaurantes especializada em fast-food, doou 71.158
quilos de alimentos diversos, como hambúrgueres, legumes, laticínios e carne,
entregues para complementar as refeições das pessoas atendidas.
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Os estudantes de Nutrição do Centro Universitário São Camilo desenvolvem
como parte do programa de estágio, Of icinas Culinárias mensais a cozinheiros e
membros das instituições benef iciadas 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 recebem
informações teóricas sobre alimentação e nutrição, desenvolvendo atividades
práticas, preparando diferentes receitas, com foco no aproveitamento integral
dos alimentos e palestras sobre políticas públicas de assistência social com
ênfase nos programas socioassistenciais.
Em março, foi realizado um encontro com a participação de 47 pessoas de 36
entidades cadastradas. Os representantes das entidades participaram de uma
oficina com o tema “lanches de verão com Aproveitamento Integral dos
Alimentos” e de uma palestra sobre equipamentos socioassistenciais. Ao final,
foi aplicada pesquisa para levantar os temas de maior interesse para o público

2º PILAR | EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
A ONG Banco de Alimentos exercitou em 2020 sua função nutricional e de
assessoramento social às instituições, com o objetivo de compartilhamento
e melhoria na qualidade de vida da população benef iciária. Tendo sempre

atendido.
No cardápio de receitas elaboradas continha: cestinha de sabores com patê,
petiscos ref rescantes no palito, lanche de salpicão de verão, casca louca de
banana, torta saborosa de legumes, bolo gelado de abacaxi, pudim de inhame e
suco vermelho ref rescante.

o benef iciário como foco, desenvolveu atividades socioeducacionais e

Ainda, no primeiro trimestre do ano de 2020, foram realizadas algumas atividades

socioassistenciais junto às entidades sociais apoiadas, ampliando seu

do Programa de Orientação Alimentar, porém, com a pandemia, as atividades

conhecimento sobre alimentação e nutrição, proporcionando melhores refeições

presenciais foram interrompidas inclusive o estágio de nutrição. Muitas entidades

aos benef iciários e conhecimento das políticas públicas de assistência social, a

fecharam, mudaram o foco de suas atividades ou tiveram grande aumento na

partir dos recursos disponíveis.

demanda de trabalho com número reduzido de funcionários.
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No contexto da pandemia, um relatório divulgado pela Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB), produtores enf rentaram, logo nos primeiros meses,
problemas como baixa procura do mercado, alimentos amadurecidos no campo
e a impossibilidade de escoar a produção. Diante da paralisação do comércio, da
redução dos transportes de carga, parte signif icativa da produção não chegou
ao destino.
No entanto, vale ressaltar que o desperdício de alimentos não é um advento
da pandemia, já é um agravante que, inclusive, a ONG Banco de Alimentos
vem, há 22 anos, buscando combater. De acordo com o relatório da Associação
Brasileira de Supermercados (Abras) deste ano, 29% dos supermercados do país
não possuem programas de reaproveitamento de produtos e 62%, de doação de
alimentos. Entre os itens perecíveis cujas perdas são conhecidas, 41% têm como
causa a validade vencida e 33% a maturação e impropriedade para a venda.
Em contrapartida, os impactos da pandemia têm trazido à luz a questão do
desperdício. “No Brasil, há um esforço para alimentar o número crescente de
pessoas afetadas f inanceiramente pelas medidas de resposta à pandemia,

3º PILAR | CONSCIENTIZAÇÃO

recuperando e redistribuindo o excedente de suprimentos de alimentos, que

Em setembro de 2020, realizou-se o primeiro Dia Internacional da

Diante deste cenário f ica clara a necessidade de aumentar o grau de

Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos da ONU, em um

conscientização da sociedade em geral sobre o desperdício e de que é

momento no qual o já recorrente problema da má gestão alimentar se agravava

necessária a participação de todos para dar respostas efetivas a essas questões.

com a crise decorrente da pandemia da COVID 19.

A ONG Banco de Alimentos conta com diversas ações presenciais e virtuais

Segundo o estudo desenvolvido pela unidade de inteligência da The

que incluem a realização de palestras, of icinas culinárias e eventos, além

Economist em 2018, que analisou 67 países, o Brasil apresenta desempenho

do emprego de estratégias de comunicação com o grande público e forte

inferior ao da média global em relação à ‘perda e desperdício’.

presença nas redes sociais.

normalmente seriam perdidos ou desperdiçados”, diz Chianca.
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PALESTRAS, AÇÕES E EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO

29 - Live Atitudes Conscientes - Bate papo sobre Inteligência Social - com Flavia
Ângela

PALESTRAS
Março
24 - Live com Arsenal da Esperança - Associação Assindes Sermig, uma das 42
entidades sociais que atendemos
Abril
16 - Live com Rotary Club
21 - Live com Rogério Fernandes, Presidente da ONG Feliz Cidade
24 - Live com Nutricionista Alessandra Melo
29 - Live com Base colaborativa - Organização sem f ins lucrativos que
potencializa pessoas e ideias que querem melhorar o mundo.
Maio
05 - “Fraternidade econômica na prática” Live com Selim Nigre – Lumo
28 - Live XP Investimentos - com Priscila Pascoaline
30 - Entrevista CBN - com Petra Chaves
Junho
08 - Webinar Meu Oceano – Década do Oceano (2021-2030) e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
11 - Visão Social - Programa de Rádio Sobre Responsabilide Social - Rádio
Comunitária Garopaba/Santa Catarina
15 - Live Ecof it – Academia Sustentável
23 - Webinar Blomberg
24 – Vitrini de Parceiros - “Como transformar limão em limonada: recorde de
pessoas impactadas pela OBA” – TV Reserva
25 – Live Consumo Consciente - Makro Ambiente

Julho
02 - Reflexões Psiquiátricas - Combater a fome: pra que? - com Taki Cordas,
Psiquiatra no Instituto e Departamento de Psiquiatria da FMUSP
07 – Live 1P5P - com Rony Meisler, Co-fundador da Reserva
13 – Lives pra que te quero - com Hugo Oxe em parceria com o Feito
Formiguinhas
16 - Live com Roberto Goldstajn, embaixador da ONG Banco de Alimentos
23 - Dê voz a sua voz - Mulheres comandam causas humanitárias - com Adriana
Mêddêro e convidadas
Agosto
07 – Webinar Aproveitamento Integral dos Alimentos e Reaproveitamento Rabobank
10 – Alimentando a inclusão social - com Eveline Alves
14 - Conheça o que faz a diferença no El Misti Hostels – Hotelaria Digital
18 – Live Combate ao desperdício de alimentos: ações antes da doação – com
Daniele Leal, nutricionista
Setembro
09 - Bate papo com Montebravo, invetidora social da ONG Banco de Alimentos
22 – Iguatemi Daily – Combatendo todas as fomes com Letícia Veloso e Luciana
Chinaglia Quintão
Outubro
07 - Virada sustentável - Evento Cidades Sustentáveis - “Cidade Invisível:
Protagonizando a mudança”
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14 - Live SBAN - Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição - com Luciana C.
Quintão e Marcia Terra, nutricionista integrante da SBAN
16 – DMA - Evento online em celebração ao Dia Mundial da Alimentação 2020
com o tema “Alimentação: o que podemos aprender com a pandemia?”
18 - O Futuro da Alimentação - Diálogo sobre o nosso momento atual, e os
desaf ios que precisamos enf rentar para que no futuro possamos garantir o
acesso a alimentos saudáveis para todos os habitantes do mundo.
27 - Palestra sobre conscientização do impacto do desperdício de alimentos
e aproveitamento integral dos alimentos - Banco Alimentar de Algarve, de
Portugal.
Palestra para os técnicos das instituições benef iciadas do Banco Alimentar de
Algarve, onde abordamos os seguintes assuntos: atuação da ONG Banco de
Alimentos na cidade de São Paulo, desperdício de alimentos, aproveitamento
integral dos alimentos e reaproveitamento.
29 - Gravação para o Blog “Simplesmente Consciente” da Luciana Milano - Série
de vídeos sobre ações inovadoras na luta contra a fome, o aproveitamento e
reaproveitamento de alimentos, o não desperdício e a comunicação.
Novembro
06 - Podcast Instituto GESC
10 - Webinar GESC - Propósito e potência: o impacto transformador da educação
em gestão
17 - Livros em Revista - Ralph Peter
19 - Live com UniEvangelica - Centro Universitário de Anápolis, Goiás
25 – Bate papo com Adriana Salay Leme - historiadora e pesquisadora de hábitos
alimentares e doutora em história social na USP
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PRÊMIOS
Prêmio Impacto Público

A ONG Banco de Alimentos foi uma das cinco entidades benef iciadas pelo
Prêmio Impacto Público, uma parceria entre o Quintessa e a Secretaria
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo (SMDHC), para
identif icar, apoiar e implementar soluções da sociedade civil que gerem
impacto na cidade.
O objetivo da solução era de auxiliar 10 entidades que desenvolvem seus

trabalhos voltados para pessoa em situação de rua com orientações a respeito
de assistência social, nutrição, alimentação e colheita urbana tanto para a
equipe, como para os benef iciários.
Entre os meses agosto e novembro, foram realizados 23 encontros individuais
e em grupo com temas relacionados a equipamentos públicos que trabalham
com pessoas em situação de rua, captação de recursos, economia solidária,
aproveitamento integral dos alimentos e reaproveitamento, guia alimentar para
a população brasileira, entre outros.
Entidades que participaram do prêmio
Arsenal da Esperança - (Associação Assindes Sermig)
Casa de Cuidados Lar Transitório Batuíra (Grupo Espírita Batuíra - GEB)
Casa Transitória Fabiano de Cristo (Federação Espírita do Estado de São Paulo FEESP)
Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto (Núcleo São Martinho de Lima - Povo
de Rua)
Instituto Rogacionista Santo Anibal (Zancone)
Moradia Associação Civil SAICAS Casa Taiguara (Moradia Associação Civil)
Movimento Estadual da População em Situação de Rua
NEEHC- Núcleo de Est. Esp. Humberto de Campos e Assistência Social
Filantrópica
SAEC - Centro de Acolhimento Prates I, II e II (Sociedade Amiga e Esportiva
Jardim Copacabana)
Serviços Assistenciais Senhor Bom Jesus Passos
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DESTINO DAS
DOAÇÕES
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ENTENDA PARA ONDE VAI SUA DOAÇÃO
Durante o primeiro trimestre de 2020, mantivemos nossa operação de distribuir os
alimentos coletados às 42 entidades sociais cadastradas. A partir do 2º trimestre do
ano, em razão das restrições impostas pela própria pandemia, parte destas entidades
atendidas tiveram que se manter fechadas seguindo as orientações governamentais e
da OMS.
Em face desta realidade e, ainda, considerando o Decreto Federal de calamidade
pública 06/2020, Decreto Estadual 64.879/2020 e do Decreto Municipal 59.291/2020,
além de normativas do Conselho Nacional da Assistência, passamos a atender
regularmente 21 das entidades cadastradas somadas a 22 que se encontravam na lista
de espera e, ainda, mais 265 entidades, agrupamentos, coletivos e líderes comunitários
para serem polos de distribuição pontuais de cestas básicas e/ou cartões vale
alimentação, totalizando 308 entidades atendidas no período.
Nossas iniciativas têm como foco prioritário atender pessoas em situação de
vulnerabilidade social da cidade e, diante do cenário da pandemia, também àquelas
mais atingidas pela crise do Covid-19. Pessoas que perderam o emprego, o seu
trabalho informal e/ou que tiveram salários já baixos, reduzidos. Entre estas, regiões
como a Vila Brasilândia, por exemplo, que no mês de abril teve o maior número de
óbitos por coronavírus, segundo a prefeitura de SP.
A equipe da ONG se desdobrou no processo de seleção dos diversos pedidos de
doações recebidos, para tanto, realizou contatos para confirmar que a entidade seria
contemplada, análise e explicações sobre a prestação de contas e acompanhamento
da logística de entrega.
https://bancodealimentos.org.br/conheca-as-entidades-sociais-atendidas-em-2020/blog
33

INSTITUIÇÕES APOIADAS RECORRENTEMENTE PELA COLHEITA URBANA
NOME DA ENTIDADE

PÚBLICO ALVO

ATIVIDADES PRINCIPAIS

AACC - Associação de Apoio á Criança com Câncer

Crianças e adolescentes em tratamento oncológico
e suas famílias.

Acolhimento completo, cinco refeições diárias, transporte, serviço
social e orientação psicológica.

Arsenal da Esperança - (Associação Assindes Sermig)

População em situação de rua.

Acolhimento provisório, alimentação, lavanderia, alfabetização e
capacitação profissional.

Associação Assistencial e Educacional Filhos do Rei

Crianças com até três anos de idade.

Educação, proteção, segurança, alimentação e lazer.

Associação Benção de Paz

Crianças com até três anos de idade.

Educação, proteção, segurança, alimentação e lazer.

Associação Comunitária Pequeno Príncipe

Crianças com até três anos de idade.

Educação, proteção, segurança, alimentação e lazer.

Associação das Damas da Caridade de São Vicente de Paulo

Mulheres com 60 anos ou mais.

Acolhimento, abrigo, refeições e medicamentos.

Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente
Cardíacos e aos Transplantados do Coração – ACTC –
Casa do Coração

Crianças e adolescentes com cardiopatias graves,
não residentes em São Paulo (SP), usuárias do SUS.

Hospedagem, alimentação, transporte e atendimento interdisciplinar

Associação de Assistencia Social Eny Vieira Machado
(CEI Santa Marcelina)

Crianças com até três anos de idade.

Educação, proteção, segurança, alimentação e lazer.

Associação Feminina Vila Alpina / Parque São Lucas

Crianças e a adolescentes.

Atendimento socioeducativo

Associação Menino Deus

Crianças, adolescentes e idosos.

Lazer, esportes, cultura, atividades lúdicas, apoio escolar, culinária,
cursos profissionalizantes, fisioterapia preventiva.
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NOME DA ENTIDADE

PÚBLICO ALVO

ATIVIDADES PRINCIPAIS

Associação Metodista de Ação Social - AMAS Tucuruvi

Crianças.

Serviço social, alimentação e programas socioeducativos.

Associação Paulista de Apoio a Família - APAF (CEI
Aconchego)

Crianças com até três anos de idade.

Educação, proteção, segurança, alimentação e lazer.

Casa da Terceira Idade Tereza Bugolim

Idosos.

Acolhimento, convivência, fortalecimento de vínculos sociais e
familiares;

Casa de Assistência Filadélfia

Crianças e adolescentes.

Ações socioeducativas, proteção social, fortalecimento de
vínculos familiares, arte-educação, prevenção em saúde.

Casa de Cuidados Lar Transitório Batuíra (Grupo
Espírita Batuíra - GEB)

População em situação de rua (pacientes póscirúrgicos em convalescença).

Acolhimento, hospedagem provisória, alimentação.

Casa de David Tabernáculo Espírita para Excepcionais

Pessoas com deficiência.

Abrigo e assistência especializada.

Casa de Saúde Santa Marcelina

Pessoas em situação de vulnerabilidade social e de
saúde.

Serviços de saúde e hospitalares.

Casa do Cristo Redentor II

Crianças, adolescentes e suas famílias.

Assistência social, educação, alimentação, capacitação
profissional.

Casa do Cristo Redentor III

Crianças, adolescentes e suas famílias.

Assistência social, educação, alimentação, capacitação
profissional.

Casa Transitória Fabiano de Cristo (Federação Espírita
do Estado de São Paulo - FEESP)

Famílias

Asistência social, educação.
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NOME DA ENTIDADE

PÚBLICO ALVO

ATIVIDADES PRINCIPAIS

CCA São Francisco das Chagas (Centro de Assistência
Social de Vila Dionísia - CASVIDIO)

Crianças e adolescentes.

Programas socioculturais, promoção da cidadania, acesso à
tecnologia; orientação sobre saúde e alimentação.

CCA. Parceiros da Criança (União de Núcleos,
Associações e Sociedades de Moradores de Heliópolis
e São João Clímaco - UNAS)

Crianças e adolescentes.

Ações socioeducativas, promoção da cidadania.

CEI Santo Expedito (Centro de Assistência Social de
Vila Dionísia - CASVIDIO)

Crianças com até três anos de idade.

Educação, proteção, segurança, alimentação e lazer.

Centro Comunitário e Creche Sinházinha Meirelles

Crianças, adolescentes e jovens.

Assistência social, ações socioeducativas.

Centro de Ação Social Espaço livre

Pessoas com deficiência intelectual.

Educação Inclusiva

Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco (Inspetoria
Salesiana de São Paulo)

Crianças, adolescentes e jovens.

Assistência social, atividades socioeducativas, cursos
profissionalizantes

Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto (Núcleo
São Martinho de Lima - Povo de Rua)

Pessoas em situação de rua.

Acolhimento, proteção, reinserção social, assistência social,
promoção da cidadania, acesso a benefícios sociais.

COTIC- Centro Organizacional de Tratamento
Intensivo á Criança

Crianças e adolescentes com deficiência e câncer.

Assistência social e psicológica, abrigo, alimentação, vestuário,
cuidados com a higiene e a saúde.

Creche Santa Rosa

Crianças com até três anos de idade.

Educação, proteção, segurança, alimentação e lazer.

IAM- Instituição Assistencial MEIMEI

Indivíduos e famílias.

Proteção social, acolhimento, educação, fortalecimento de
vínculos familiares.

Instituição Beneficente Ação Univida

Crianças, adultos e idosos com deficiências
imunológicas.

Assistência Social, Esporte, Cultura e Lazer.
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NOME DA ENTIDADE

PÚBLICO ALVO

ATIVIDADES PRINCIPAIS

Instituto Rogacionista Santo Anibal (Zancone)

Pessoas em situação de rua.

Acolhimento, desenvolvimento de autonomia, reinserção
familiar e social, proteção social, acesso a direitos.

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo

Pacientes atendidos pelo SUS.

Assistência de saúde e hospitalar

Lar do Alvorecer Cristão

Crianças com até quatro anos de idade.

Educação, proteção, segurança, alimentação e lazer

Lar Maria Albertina (Associação Cultura Franciscana)

Crianças com até três anos de idade.

Educação, proteção, segurança, alimentação e lazer

Moradia Associação Civil SAICAS Casa Taiguara
(Moradia Asssociação Civil)

Crianças e adolescentes.

Acolhimento institucional.

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

Indivíduos e famílias.

Assistência social.

ONG Futurong Ação Sócio Cultural

Indivíduos e famílias.

Assistência social, promoção da cidadania, educação, inserção
no mercado de trabalho.

RECICLAR- (Instituto de Reciclagem do Adolescente)

Jovens entre 14 e 21 anos.

Assistência social, inserção no mercado de trabalho.

SAEC - Centro de Acolhimento Prates I, II e II
(Sociedade Amiga e Esportiva Jardim Copacabana)

Pessoas em situação de rua.

Acolhimento provisório para pernoite.

Serviços Assistenciais Senhor Bom Jesus Passos

Pessoas em situação de rua.

Acolhimento, defesa de direitos, reinserção social.

ILPI Butantã Dom Paulo Evaristo Arns (Samaritano
São Francisco de Assis)

Idosos

Acolhimento institucional.

TOTAL | 42 INSTITUIÇÕES | 23.185 BENEFICIADOS
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INSTITUIÇÕES ATENDIDAS PONTUALMENTE
ABECAL- Associação Beneficente
Caminho de Luz
ABEGUI - Associação Beneficente
Guilhermina Maria de Jesus
Ação Comunitária Senhor Santo Cristo
Ação Meninos da Cratera

Associação Capão Cidadão
Associação dos Cavaleiros da Soberana
Ordem Militar de Malta de SP e Brasil
Meridional
Associação A Vitória De Jesus

Associação Beneficente União Popular ABUP

Associação Cultural e Educacional
Circense Tapias Voadores

Associação Brasil - IVE - Seminário
Maior Beato José de Anchieta

Associação Cultural Educacional e
Social Dynamite - CCLGBTI

Associação Cidade AE Carvalho Vila
Nova Adjacências

Associação Cultural Mauricio Alves

Ação Social Padre Paschoal Bianco
ACM - Guarulhos

Associação Amigos do Bairro Juntos
Seremos Mais Fortes

Agência Solano Trindade

Associação Atlética Vila Isabel

Associação Comunidade Esportiva Afro
Brasileira

AMAR associação de mães e amigos da
criança e adolescentes em risco

Associação Belenzinho de Assistência
Social - ABAS

Associação Comunidade Solidária Do
Jardim São Bernardo

Apoio – Associação de Auxilio Mutuo
da Região Leste – (Instituto de Longa
Permanência para Idosos – Jaçanã)

Associação Beneficente à Criança
Desamparada Nossa Casa - ABCD

Associação Comunitária e Beneficente
Padre José Augusto Machado Moreira –
CDCM Cidinha Kopckac

Apoio Associação de Auxilio Mutuo da
Região Leste - SAICA Campo Grande
Apoio CA Jaçanã
Apoio CA Santana
Arranjo Socioambiental
ASSISBRAC -Assistência Social
Beneficente De Resgate Ao Amparo a
Criança
Assistência e Promoção Social Exército
de Salvação - Projeto Três Corações

Associação Beneficente Casa Refúgio
Associação Beneficente Fidelidade ABEF
Associação Beneficente Mão na Massa
Associação Beneficente Nova Conquista
- ABENCO
Associação Beneficente Nova Vida
Associação Beneficente Sírío Libanesa –
CEI Creche Adelia Curi e CEI Semeando
o Futuro

Associação Compassiva

Associação Comunitária Espaço Bem
Me Quer
Associação Comunitária Monte Azul
Associação Condomínio Novo Milênio

Associação da Igr. Metodista – Vila
Conde
Associação de Amigos do Autista - AMA
Associação De Moradores Aguia
Dourada
Associação de Moradores
Simplesmente Favela
Associação de Mulheres Amigas de Jova
Rural
Associação de Mulheres da Columbia
Associação dos Cidadãos Unidos da
Zona Leste

Associação Conquistando Um Espaço

Associação dos Moradores Conjunto
Água Branca

Associação Cristã Erguendo Vidas
Associação Cristã Shalom

Associação dos Moradores da
Comunidade do Jardim Limoeiro I

Associação Cultural do Idoso Crianças e
Adolescentes

Associação dos Moradores da
Comunidade Jacaraípe
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Associação dos Moradores do Bairro de
Vila Rica
Associação Espaço Curumim
Associação Expresso Ação
Associação Faça Sua Parte
Associação Fala Mulher – Unidade
Butantã

Associação Para Qualificação
Profissional e Social dos Moradores do
Jardim Pedro
Associação Pequeno Mestre
Associação Pro Lar Itaquera II
Associação Pró-Falcêmicos - APROFE
Associação Projeto Viver Educando

Associação Viver Melhor do Jardim
Miriam
Aventura de Construir
Boxe Top Team
Capão em Ação
Caritas Diocesana de Santo Amaro

Associação Fala Mulher – Unidade Casa
Verde

Associação Radar Brasil de Qualidade
de Vida

Casa de Acolhida para Migrantes e
Refugiados Dom Luciano Mendes de
Almeida – Fundação Fé e Alegria

Associação Fraternidade Assistencial
Rio Pequeno

Associação Reflexões da Liberdade

Casa de Amparo Tia Marly

Associação Remar Do Brasil

Casa de Lei Mãe Yemanjá

Associação Renovar Crescer

Casa de Repouso Santiago

Associação São Joaquim de Apoio a
Maturidade

Casa Lar Estrela Brilha

Associação Global de Esportes
Associação Global Shapers
Associação Grupo União da Saúde AGUS
Associação Lar Ternura São Camilo
Associação Luz do Mundo
Associação Maria Helen Drexel (Arco
Associação Beneficente)
Associação Médicos do Mundo
Associação Menino Jesus - Missão
Belem
Associação Nova CIBRAN - AÇÃO

Associação Sertão Criança e Adjacentes
Associação Sonhar e Viver - ASV
Associação União da Juta
Associação União de Amigos do Jardim
São Francisco e Rodofo Pirani
Associação União pelos direitos
humanos moradores jardim das Rosas 2
Associação Vida Carrapicho

CCA Sabiá

Centro de Acolhida - Começar de Novo
Centro de Capacitação para a Vida
Projeto NEEMIAS. SAICA Beith Shalom
Centro de Convivência do Jardim Vista
Alegre
Centro de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente “Monica Paião
Trevisan” (CEDECA Sapopemba)
Centro de Defesa e Convivência da
Mulher Anastácia
Centro De Direitos Humanos De
Sapopemba
Centro de Integração da Cidadania CIC Guarulhos
Centro de Integração da Cidadania CIC imigrante Barra Funda

CCA São José

Centro de Integração da Cidadania CIC OESTE

CEAP – Centro Educacional Assistencial
Profissionalizante

Centro De Integração Da Cidadania –
CIC Sul

Cento cultual Tribo Bahia capoeira

Centro de Integração e Cidadania – CIC
Leste (Secretaria da Justiça e Cidadania)

Centro Assistencial Simples Atitude
Centro comunitário de cidadania e
cultura Vila Dalva
Centro Comunitário Jardim Autódromo
– CJ Rosa Mística

Centro de Obras Sociais N.Sra. das
Graças Capela do Socorro
Centro de Referência para Refugiados –
Caritas Arquidiocesana de São Paulo
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Centro Social Nossa Senhora do Bom
Parto /CEI Parc. São Roberto

Fórum Permanente para as Culturas
Populares

Igreja Evangélica Assembleia de Deus
Vila Alzira

Centro Social Nossa Senhora do Bom
Parto/ Creche Santa Angela

Fraternidade Luz

Igreja Evangélica Avivamento Bíblico
Em Santo Amaro

Centro Social Nossa Senhora do Bom
Parto/ Creche Sapopemba ll
Centro Social Santa Catarina
CIAM - Centro Israelita De Apoio
Multidisciplinar

Gelc - Grupo Espirita Lazara da
Conceição
GFWC CrêSer
Grêmio Osasco Audax Esporte Clube
Grupo Amor Próximo

Club de Mães do Jardim Industrial Ana
de Jesus Carmo Vieira

Grupo de Assistência Social Bom
Caminho

Comunidade Batista Hermom

Grupo Espírita “O SEMEADOR”

Comunidade Boa Vista

Grupo Socorrista Dr.Bezerra de Menezes

Comunidade Esperança Nova Aurora

Igreja Apostólica Renovação em Cristo

Comunidade Vila Alzira - AD

Igreja Assembléia De Deus Missionária
Maranata

Comunidade Yahweh Fortalece
CRICA - Centro De Referência Ao Idoso,
Criança E Adolescente

Igreja Batista de Vila Mariana
Igreja Batista Regular em Rio Pequeno

Instituto Casa Guaru - ICG
Instituto Cenários do Futuros
Instituto Credipaz

Igreja Evangélica Cristo Centro Jaraguá

Instituto Cultural União Luz E Força

Igreja Evangélica Pentecostal Olaria De
Deus

Instituto De Ação Social

Igreja Pentecostal Jesus Luz Divina
Igreja Presbiteriana Renovada em
Diadema

Instituto de Assistência e Amparo
Emancipação a Pessoa Com Deficiência
- Projeto Criança Feliz

Igreja São Mateus Apóstolo

Instituto de Cultura e Cidadania Crescer
e Conviver-ICC

Inst. VIS Foundation Brasil.

Instituto de Juventude Iniciação

Instituição Beneficente “A luz Divina”

Formação Capacitação Profissional
Daniel Comboni

Instituição Beneficente Israelita Ten Yad
Instituição Beneficente Persio
Guimarães Azevedo
Instituto Ação Geral
Instituto Anchieta Grajaú

CROPH – Coordenação Regional das
Obras de Promoção Humana - Zaki
Cure o Mundo

Igreja Cristã da Trindade - Osasco
Igreja Cristã da Trindade - Pirituba

Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio
Comunitário - IBEAC

Escolinha de Futebol Quintal de Casa

Igreja do Evangelho Pleno em Cristo

Instituto Caminho da Paz

Feito Formiguinhas

Igreja Evangélica Assembleia de Deus

Instituto Casa – Centro de Apoio Social
e Atendimento

Instituto Jatobás
Instituto João de Barro de
Responsabilidade Social
Instituto Maria Joaquina Dos Santos
Instituto Millenium
Instituto missionário Servas de Jesus
Salvador
Instituto Mundial São Lázaro de Apoio à
Criança e ao adolescente
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Instituto Novo Tempo Mundial
Instituto Novos Valores
Instituto Oncoamigo de Reabilitação e
Promoção à Saúde ABC
Instituto Paredão
Instituto Resgata Cidadão- IREC
Instituto Social, Educaiconal e Cultural
Ecofruto
Instituto Somos UM
Instituto Viva Melhor
Instituto Viver Melhor
Instituto Zabdiel
Jardim Selma - Maria de Fátima da
Silva
Lar Batista de Crianças
MDSA Paróquia N. Sra do Perpétuo
Socorro e Santa Rosalia
Menos 1

Movimento Comunidade União e Luta
da Casa Verde
Movimento Comunitário Estrela Nova
Movimento Habitacional Mutirão do
Futuro
Mulheração Cotia
Múltipla Escolha Projeto Social do
Palhaço Dito

Paróquia Divino Espírito Santo
Paróquia Menino Deus
Paróquia N. Sra. do Paraíso
Paroquia Nossa Senhora Das Graças –
Mitra Arquidiocesana De São Paulo
Paroquia Santa Rosa de Lima
Projeto Cerzindo

NUA - Instituto Nova União da Arte

Projeto Filhos e Filhas Dorcas (Igreja
Pentecostal Ministério Siquem/Efraim)

Núcleo Assistencial de Desenvolvimento
Integral - NADI

Projeto Sol - Centro de Orientação e
Educação a Juventude.

Núcleo Assistencial Espírita
Fraternidade Cristã

Promoções Humanas Eugênio de
Mazenod

Núcleo Cristão Cidadania e Esperança
para o Vale

Província dos Capuchinhos de São
Paulo

Núcleo Cristão Cidadania e Vida – Casa
Maríás

SAICA Menino Jesus

Obra Social São Judas Tadeu
Oca Associação da Aldeia de
Carapicuíba

Mitra Diocesana De São Miguel Paulista
- Paróquia De Nossa Senhora Do
Rosário

Oekobr

Morro Doce / Alcione Dias

ONG Lar Da Paz

ONG Fenix Zona Sul

ONG Sementes do Amanhã

SAICA Solidário Abecal Santo Amaro
SAICA V São Mateus
Santuário de São Paulo
Secretaria da Justiça e Cidadania,
Centro de Integração da Cidadania –
CIC Grajaú
SEFRAS- Associação Franciscana de
Solidariedade

Segurança Alimentar - Cajamar/SP
Singu Serviços de Beleza e Tecnologia
Ltda
Social Sibran do Recanto Cocaia
Sociedade amigos de Vila nova itaim
Sociedade Assistencial e Promocional
Capão Redondo e Adjacências
Sociedade dos Moradores do Jardim
Paraguay
Sociedade Feminina do Bairro da
Terceira Divisão
Sociedade Santos Mártires
Sociedade Unidas São Manuel
Turma do Bem
UNA - Unidos No Amor Promoções e
Eventos Ltda / Templo de Umbanda Fé
Amor e Caridade
União Educacional e Esportiva do
Jardim Colombo
Unibes – União Brasileiro Israelita do
Bem Estar Social
Vid’Art Centro Artístico
Vocação
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COMO AJUDAR
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#JUNTOS SOMOS FORTES

MARKETING RELACIONADO À CAUSA

Existem muitas formas de promover impacto social e, de maneira especial, em

O QUE É?

2020, nunca contamos com tantas iniciativas, que fortaleceram a nossa atuação

O MRC é uma ferramenta que alinha as estratégias de marketing de uma

e permitiram que pudéssemos atender a substancial demanda por doação de

empresa com as necessidades da sociedade. Assim parcerias são estabelecidas

alimentos, cestas e cartões alimentação às pessoas que foram acometidas pela

entre empresas, Organizações da Sociedade Civil e consumidores em prol de um

crise causada pela pandemia da COVID 19.

bem comum, gerando resultados positivos para toda a sociedade. Nos últimos
anos, os programas de MRC vêm ganhando força nos meios empresarial e

A ONG Banco de Alimentos é uma organização que depende exclusivamente do

acadêmico e junto aos consumidores.

apoio de pessoas e empresas para realizar o seu trabalho.
Neste capítulo, apresentaremos as diversas formas que você e sua empresa

COMO FUNCIONA?

podem fazer a diferença e transformar a realidade de milhares de vidas.

A cada produto vendido ou serviço prestado ao consumidor, uma porcentagem ou
valor fixo é doado à ONG para financiar suas atividades. As doações financeiras são

DOADORES DE ALIMENTOS – AQUI É ONDE TUDO COMEÇA!

tangibilizadas em quilos de alimentos através do cálculo do custo de operação para
a entrega de um quilo de alimento por meio da Colheita Urbana.

As contribuições de um expressivo grupo de doadores viabilizaram o grande

Em 2020, utilizou-se uma base média de custo de R$ 5,00 para a entrega de um

volume de distribuição gratuita de alimentos em 2020.

quilo de alimento às instituições sociais cadastradas em nosso programa. Este valor

Ao longo do ano, recebemos alimentos de 117 doadores, entre f requentes

sof reu alteração devido a mudanças nas variáveis que compõem nossa operação,

e pontuais. Destacaram-se empresas das mais diversas áreas: fabricação e

tais como a quantidade de alimentos doados (arrecadados pela ONG) e custo

comercialização de alimentos, educação, eventos, logística, gestão de facilidades

operacional (contratação de novos colaboradores, aluguel de galpão e aquisição de

e tecnologia.

veículos para atender a ações emergenciais da pandemia).
A opção de empregar a média do custo de entrega de um quilo de alimentos ao

Além da colheita urbana, também participamos de campanhas de doação

longo dos últimos anos de operação continua sendo um bom indicador para o

direta de alimentos, que não necessariamente seriam desperdiçados, como o

planejamento interno e para a política de transparência com os investidores sociais.

Dia Nacional da Coleta de Alimentos, ampliando a quantidade de alimentos
entregues às entidades sociais parceiras.
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INVESTIDORES SOCIAIS PARCEIROS DA ONG BANCO DE ALIMENTOS EM 2020

55 Burguer Joint Lanchonete Ltda

Marevan Proc.Dados*

AME

Moet Hennessy do Brasil-Chandon

Arezzo Industria e Comercio

Navarro Representações

Bloomberg do Brasil

OTBpen Tecnologia

Di Pietra Arte em Porcelanato

POLEN - Transfeera Serviços P. Ltda

EDP Renováveis Brasil S/A

Priscila Whitaker Jalonetsky Calçados

Fast Qualy Gerenc. De Obras Ltda

SG Treinamentos e Eventos

Kenoa Investimentos*

Western Asset Management Company

Maqstone Pedras e Máquinas

By Pass Corretora de Seguros Ltda, Charcute - Charcutaria Artesanal
(Gabriel Sales Sampaio - razão social), CHS Agronegócio Ind. E Comércio Ltda,
Clinica Seven Vila Olimpia (Antiga Centro de Estética Seventh*), Comunique-se
- RiWeb, Comunique-se S/A, Crossf it Fratelli Com e Serv Ltda, Cury Educacional
Ltda ME (Escola Recursos), Deschamps Calçados, DND Desenv. De Negócios
Digitais Ltda, E-Commerce Brasil Eireli, Ecofood (RKM Soluções Corporativas
Ltda), Editora Mol Ltda, El Misti Hostel, GMS Management Solution Consultoria
Brasil Ltda, Grupo RA (Ricardo Dáglio Uchôa Cavalcanti), IAS-Igor Alves Silva
Sociedade, Individual de Advocacia, “Isso Não É” -Bronwies (Caio Nogueira de
Oliveira), J. Amaral Advogados, M. Almeida ME- Two Rocks, Marcelo Bellotto
Paisagismo Conceitual Ltda., Matos e Neves Incorporadora, Ortho Pauher
Industria Comercio e Distribuidora Ltda., The School of Life, Veganway Com. De
Suplementos Ltda, Walnuts Sorvetes Ltda, Woodz Comércio e Importação Ltda
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IMPLANTAÇÃO DO CRM
Com o objetivo de facilitar a interação com seus stakeholders, a ONG Banco de
Alimentos fez uma parceria com o Instituto ACP, que f inanciou a implantação
de um sistema de CRM que teve seu início no f inal de 2019 e se consolidou no
ano de 2020. Foi um passo fundamental para alcançarmos diversos objetivos,
entre eles:
Melhorar a qualidade de relacionamento com os stakeholders;
Conquistar mais doadores pessoas f ísicas e jurídicas;
Aumentar a arrecadação para f inanciar as atividades;
Construir uma captação mais transparente e de alimentar os parceiros de
informações sobre nossas ações;
Pulverizar as doações multiplicando o número de pequenos doadores
recorrentes,, de maneira a evitar os riscos da dependência de um grande
patrocinador.
Conhecer o perf il de nossos prospects, tornando as ações de captura mais
acertivas;
Engajar as pessoas e as empresas em nossa causa, através de uma relação
duradoura e crescente.
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SOCIEDADE UNIDA CONTRA A FOME E O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS
Quando uma pessoa doa recursos financeiros para a ONG Banco de Alimentos está
combatendo a fome e o desperdício de alimentos junto conosco e mudando para
melhor a realidade do país.
Neste ano, estas iniciativas fizeram toda a diferença em nosso trabalho. Através da
doação de pessoas físicas foi possível manter a nossa operação para atender as ações
emergenciais em razão da pandemia da COVID-19.
Muitas famílias foram atingidas pela crise e diariamente chegam às nossas mãos
pedidos de doação de alimentos.
A seguir, apresentaremos as diversas maneiras para que você possa fazer a diferença.

ARREDONDAMENTO QUE FAZ A DIFERENÇA
Temos uma parceria com o Movimento Arredondar. Graças a isto, várias empresas
possibilitam que seus clientes arredondem o valor das compras, revertendo a diferença
à ONG Banco de Alimentos.
Em 2020, contamos com a parceria de lojas da rede Pão de Açúcar,
Popeyes , UAUBOX e Mambo, em São Paulo.

NOTA FISCAL PODE SE TRANSFORMAR EM DOAÇÃO 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 f iscais com CPF por meio de
cadastramento prévio no site do Programa Nota Fiscal Paulista – NFP.
De nota em nota, movemos toneladas de alimentos. O passo-a-passo

ENGAJE SEUS CLIENTES NUMA CAUSA
Somos uma das organizações sociais apoiadas pelo Polén, plataforma que
possibilita que parte do valor de compras feitas pela internet seja revertida a
projetos sociais de alto impacto.
Saiba mais: https://polen.com.br/bancodealimentos

para se tornar um doador automático de notas com CPF pode ser
encontrado no site: https://www.bancodealimentos.org.br/notaf iscal-paulista
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SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO - OFICINAS CULINÁRIAS*

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 f inal da of icina, 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.
OFICINA CULINÁRIA MÃO NA MASSA – Necessita de inf raestrutura específ ica,
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. No f im da
of icina, 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.

Realizamos Of icinas Culinárias com o objetivo de ensinar, na prática, como o uso
do Aproveitamento Integral dos Alimentos é fácil, rápido e benéf ico para o bolso

*Em razão da pandemia, estas atividades foram realizadas no primeiro trimestre

e a saúde.

do ano, sendo posteriormente suspensas em atenção aos protocolos de

Existem duas modalidades de of icinas culinárias: Show ou Mão na Massa.

segurança.
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SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO – PALESTRAS*
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)
Sazonalidade dos alimentos
Boas práticas de manipulação dos alimentos
Dicas de como evitar o desperdício de alimentos
Observações: Por escolha do contratante, a ONG pode oferecer degustação de
receitas com Aproveitamento Integral dos Alimentos.
*Em razão da pandemia, esta atividade foi realizada no primeiro trimestre do
ano, sendo posteriormente suspensa em atenção aos protocolos de segurança.
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TRANSPARÊNCIA
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Origem das Receitas 2020

Pessoa Jurídica 											
R$ 6.031.412,79
Programa Nota f iscal Paulista 						 R$ 63.991,72
R$ 207.609,72
Doações Pessoa Física									
R$ 395.711,95
Campanhas e Plataforma de CRM 					

parte dos recursos captados pela ONG. Esse fundo tem por objetivo a
perpetuação de suas operações e o f inanciamento dos investimentos necessários
para expansão.

R$ 62.102,43
			

Outras Receitas* 							
Programa Arredondar 							
TOTAL								

A partir de 2017 foi criado um fundo de reserva, para o qual é destinado

		R$ 8.757,91
Colheita/Educação Nutricional/Conscientização/Advocacy			

35,54 %

Compra e Distribuição de Cestas Básicas e Digitais					

42,63%

				
R$ 6.769.586,52

(*)Aplicações Financeiras e outras

Fundo de Reserva														21,83 %
DESTINOS DAS RECEITAS
Os recursos captados pela organização são destinados ao financiamento
de suas atividades nos eixos da Colheita Urbana, Educação Nutricional e
Conscientização. Em 2020 parte do dinheiro também foi aplicado para a compra
de cestas básicas e cestas digitais (cartão alimentação) para famílias em situação de
vulnerabilidade.
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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 verif icadas sobre suas
atividades a todos os seus públicos de interesse, incluindo doadores de
alimentos, investidores sociais, instituições benef iciadas e sociedade em
geral. Assim, embora esteja isenta de obrigatoriedade, a ONG tem suas
contas verif icadas anualmente pelos auditores independentes da BDO Brazil.
O Relatório completo dos auditores para o período de 2020 encontra-se à
disposição dos interessados na sede da ONG Banco de Alimentos.
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CERTIFICAÇÕES
CAF

CRCE: Certif icado de Regularidade Cadastral de Entidades

A Charities Aid Foundation é uma instituição de caridade, banco e campeão de

Certif ica que a entidade está inscrita e aprovada no Cadastro Estadual de

doações e, por mais de 90 anos, ajudam doadores, empresas e instituições de

Entidades – CEE, possibilitando à celebração de convênios com os órgãos da

caridade a ter um impacto maior.

administração direta e indireta do Governo do Estado de São Paulo.

MOL VITRINE DAS ONGS

COMAS

Organizações que recebem recursos gerados pelas vendas de publicações da MOL.

Conselho Municipal de Assistência Social. Certif ica que a entidade faz trabalhos

Este projeto-piloto está sendo realizado em parceria com o Instituto Liga Social e

de Assistência Social.

tem como objetivo aumentar a visibilidade das ONGs apoiadas pela editora.
PRÊMIO IMPACTO PÚBLICO

UPM

Prêmio com o objetivo de auxiliar as 10 entidades que desenvolvem seus

Reconhecimento do poder público de que as instituições, em consonância

trabalhos voltados para pessoa em situação de rua com orientações a respeito

com o seu objetivo social, são sem f ins lucrativos e prestadoras de serviços à

de assistência social, nutrição e alimentação através de encontros online

coletividade.

individuais e em grupos.
SELO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE

ITCMD

O Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade reconhece as boas práticas

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou

de gestão da diversidade e promoção dos direitos humanos em empresas,

Direitos.

órgãos públicos e organizações do terceiro setor.
TECNOLOGIA SOCIAL Fundação Banco do Brasil (FBB)

DRADS

Metodologia reaplicável, desenvolvida na interação com a comunidade e que

Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social. Atualização

promove transformação social.

Cadastral no Sistema da Secretaria de Desenvolvimento Social
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CONTATOS
TELEFONE
+55 (11) 3674-0080
E-MAIL
Informações Gerais: info@bancodealimentos.org.br
Informações sobre doações: doador@bancodealimentos.org.br

SITE
bancodealimentos.org.br

QR CODE FOR ENGLISH VERSION

REDE SOCIAIS
facebook.com/bancodealimentos
instagram.com/bancodealimentos
linkedin.com/company/banco-de-alimentos
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