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ALIMENTANDO A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Na certeza de que alimento é vida e a fome não pode esperar, a ONG Banco de Alimentos, 

mais uma vez, multiplicou esforços para minimizar os efeitos da crise provocada pela 

Covid-19 sobre a população mais vulnerável. Em 2021, a expectativa de que a situação 

poderia melhorar não se concretizou e a situação econômica e social se agravou ainda 

mais com a nova onda da pandemia. Diante desta triste realidade, a mobilização foi ainda 

maior, como mostra o Relatório de Atividades 2021.

Em 23 anos de atuação, a OBA sempre trabalhou com práticas de governança que 

privilegiam a transparência, disponibilizando informações sobre suas atividades e 

movimentação fi nanceira, para segurança e credibilidade da ONG com doadores, 

parceiros, apoiadores, colaboradores, investidores sociais, entidades assistidas, pessoas 

benefi ciadas, voluntários e a sociedade em geral. É neste contexto que apresentamos o 

Relatório de Atividades 2021, que sintetiza as ações mais relevantes desenvolvidas no ano 

em todas as frentes.  

Para a ONG Banco de Alimentos, a fome dói, mata e constitui-se em um abuso social, 

uma vez que impede o desenvolvimento físico e mental de um ser humano e o exclui 

da sociedade. Dessa forma, combater a fome envolve, além de prover o alimento em si, 

alimentar a transformação social. Por esta razão, de forma virtual e presencial, mantendo 

todos os protocolos de segurança, a equipe da OBA buscou ampliar ainda mais as suas 

frentes de atuação em 2021: expandiu a rede de parceiros em busca de mais recursos 

e doações; aumentou a distribuição de alimentos para as entidades assistidas e para a 

comunidade em geral; reforçou a educação nutricional; manteve a assistência social; e 

avançou na conscientização da sociedade para a urgência de acabar com as várias fomes 

que atingem o país – fome de comida, saúde, educação, moradia e justiça social. 

Cada um dos pilares de atuação descrito neste relatório está escorado em práticas de 

responsabilidade socioambiental, norteadas pelos princípios ESG (Environmental, 

Apresentação

Social & Governance) de governança ambiental, social e corporativa, formando redes que 

buscam fazer a diferença na construção de um futuro mais sustentável e responsável. 

Ao reduzir os impactos da fome por meio da redução do desperdício, a ONG Banco de 

Alimentos promove um ciclo sustentável, que se traduz em ganhos socioambientais. 

Além de levar benefícios nutricionais e sociais a quem precisa, com melhorias na saúde 

e na inclusão social, ao aproveitar os alimentos não vendidos a ONG também reduz a 

geração de lixo orgânico que, acumulado, emite gases e é tóxico ao meio ambiente. 

As ações desenvolvidas são norteadas também pelos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), destinados a erradicar a 

pobreza e a promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. A ONG Banco 

de Alimentos está comprometida com os seguintes: ODS 1 – Erradicação da pobreza; ODS 

2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável; ODS 3 – Saúde e Bem Estar; ODS 10 – Redução 

das Desigualdades; ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis; ODS 12 – Consumo e 

Produção Responsáveis; ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima; e ODS 16 – Paz, 

Justiça e Instituições Efi cazes.

Em meio a todas as adversidades, os ótimos resultados alcançados em 2021 reforçam 

a nossa determinação em seguir em frente, ao lado de todos os que nos apoiam, para 

que juntos possamos encontrar maneiras de melhor viver e conviver, minimizando o 

sofrimento de milhões de brasileiros. Na visão da ONG Banco de Alimentos, a fome não 

é apenas uma questão econômica, mas de ordem política, respaldada por um grande 

pedaço do corpo social que, podendo fazer diferente, aceita o inaceitável. A verdadeira 

transformação social virá quando a maioria dos cidadãos se conscientizar da importância 

de sua atuação em prol do coletivo. Juntos continuaremos a mobilizar a nossa inteligência 

coletiva, para implementar ideias e ações que possam nutrir a esperança de um futuro 

melhor para todos.
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AÇÃO COLETIVA MOVE A EVOLUÇÃO SOCIAL 
Há séculos o Brasil é um país de tristes estatísticas no campo social. As várias fomes que 

atingem a maior parte da população – fomes de comida, moradia, saúde, educação, 

justiça social – provocam um sofrimento que não deveria existir. O país tem recursos, 

poderia ser aquele gigante que todos sonham, mas apesar de seu potencial, não coloca 

em prática a inteligência coletiva na amplitude em que deveria, para o bem de toda a sua 

população. Ainda há muito a fazer para avançarmos no caminho da evolução social. 

A pandemia da Covid-19, iniciada em 2020, escancarou ainda mais as 

várias fomes que maltratam os brasileiros. Diante da extensão 

evidente da miséria, a consciência coletiva ainda não se deu 

conta de que o enfrentamento da desigualdade em todas 

as frentes é a única saída para a evolução social. Em 2022 o 

Brasil comemora o bicentenário de sua independência. O 

que exatamente vamos comemorar? Os cortes crescentes 

no orçamento da Educação e da Saúde? O aumento da 

fome? O aumento da pobreza e da degradação política? 

O desmatamento na Amazônia? 

Felizmente, muitos se levantam para tentar corrigir o 

que está errado, com uma visão de futuro. Sim, porque 

é urgente entrar em ação. E assim fi zemos na ONG 

Banco de Alimentos em 2021, com o máximo empenho, 

contando com o apoio e engajamento fundamentais de 

nossos conselheiros, parceiros, doadores e investidores 

sociais – todos agentes da transformação social, com 

maior responsabilidade pelo coletivo e pelo bem 

comum. 

A todos, os nossos sinceros agradecimentos por, através de nossas ações, 
mudarmos o mindset social. 

Mensagem da Presidente

Juntos, distribuímos quase 3 milhões de quilos de alimentos em 2021, benefi ciando mais 

de 680 mil pessoas. Entre abril de 2020 e dezembro de 2021 foram mais de 7,6 milhões 

de quilos de alimentos via Colheita Urbana, cestas básicas e cartões/cestas digitais. 

Em paralelo, continuamos com as ações integradas voltadas a conscientizar, educar e 

transformar.

Sabemos que é preciso fazer mais, muito mais. Somos todos empreendedores sociais, 

com valores alinhados às necessidades da nossa época, dedicados à promoção da paz, 

à proteção do meio ambiente e à erradicação das várias fomes. Que nossa união seja 

cada vez mais forte, para que possamos construir  uma sociedade mais evoluída, na qual a   

humanidade seja o ponto principal. 

Ainda há muito a fazer 
para avançarmos no 
caminho da evolução 
social. 

Ainda há muito a fazer Ainda há muito a fazer 
para avançarmos no 
caminho da evolução caminho da evolução 
para avançarmos no 
caminho da evolução 
para avançarmos no 

social. 
caminho da evolução 
social. 
caminho da evolução 

A pandemia da Covid-19, iniciada em 2020, escancarou ainda mais as 

várias fomes que maltratam os brasileiros. Diante da 

evidente da miséria,

conta de que o enfrentamento da desigualdade em todas 

as frentes é a única saída para a evolução social. Em 2022 o 

Brasil comemora o bicentenário de sua independência. O 

que exatamente vamos comemorar? Os cortes crescentes 

no orçamento da Educação e da Saúde? O aumento da 

fome? O aumento da pobreza e da degradação política? 

O desmatamento na Amazônia? 

Felizmente, muitos se levantam para tentar

que está errado, com uma visão de futuro

é urgente entrar em ação. E assim fi zemos na ONG 

Banco de Alimentos em 2021, com o máximo empenho, 

contando com o apoio e engajamento fundamentais de 

nossos conselheiros, parceiros, doadores e investidores 

sociais – todos agentes da transformação social, com 

maior responsabilidade pelo coletivo e pelo bem 

comum. 
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ARTICULAÇÃO EM REDE GARANTE MAIS IMPACTO 
SOCIAL 
Em 2021 a ONG Banco de Alimentos completou 23 anos de atuação, na batalha diária 

contra a fome e o desperdício de alimentos no Brasil. Ao contrário do que se esperava, a 

epidemia da Covid-19 não terminou – uma segunda onda atingiu o país trazendo mais 

fome, desemprego, pobreza e desigualdade. 

O caminho foi reforçar ainda mais as frentes de atuação, sempre em linha com a missão 

da organização de não apenas alimentar, mas educar e transformar. Mais recursos 

se faziam necessários e o primeiro passo foi lançar a campanha “O Brasil que come 

alimenta o que tem fome” (bancodealimentos.colabore.org), com a meta de arrecadar 

R$ 1 milhão. A meta foi superada e permitiu não só reforçar a entrega de cestas de básicas 

e cartões de alimentação à população mais atingida pela crise, como expandir os demais 

pilares de atuação. Eixo integrador da articulação em rede, a ONG Banco de Alimentos 

atua como um hub, com o objetivo de desenvolver ações que não só realizem a ponte 

entre os dois Brasis  – o Brasil que passa fome e o Brasil que desperdiça alimentos todos os 

dias – , mas que tragam consciência à sociedade como um todo para a questão urgente 

do combate à fome no país.

A distribuição de alimentos somou exatos 2.998.459,89 quilos em 2021, benefi ciando 

mais de 680 mil pessoas. Esse volume foi conquistado via processo de Colheita Urbana – 

que consiste em recolher alimentos bons para consumo, mas que já perderam valor de 

prateleira no produtor, no comércio e na indústria, e distribuir onde são mais necessários – 

e por meio da entrega cestas básicas e cartões/cestas digitais. 

Institucional
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A educação nutricional às entidades assistidas, 

via palestras e workshops, avançou com 

o objetivo de disseminar boas práticas 

de manipulação, armazenamento e 

aproveitamento integral dos alimentos. A 

distribuição dos alimentos satisfaz a necessidade 

básica, enquanto as ações educativas 

promovem um maior aproveitamento 

dos nutrientes fornecidos, 

possibilitando uma alimentação mais 

nutritiva e balanceada. 

Na frente da assistência social,

palestras levaram informações 

que visam assegurar direitos e 

proteção social básica. O objetivo é 

passar conhecimento aos gestores, 

colaboradores e benefi ciários dos 

equipamentos e serviços assistenciais 

disponíveis entre governo e 

sociedade civil, explicando 

o seu funcionamento e as 

possibilidades de apoio às           

pessoas em vulnerabilidade 

social. 

O trabalho foi igualmente intenso no pilar conscientização, com a difusão de 

informações e compartilhamento de conhecimento para um público que não 

necessariamente sofre com a fome, mas que possui importante papel na mudança da 

realidade. Em missão de advocacy, a organização buscou conscientizar várias esferas 

para a causa da luta contra a fome e o desperdício de alimentos, incluindo produtores, 

supermercados, hortifrútis, indústria e poder público. 

Na frente conscientização, o trabalho de comunicação com diversos públicos é 

fundamental e conta com a dedicação de toda a equipe. Campanhas, vídeos, fi lmes, 

palestras, workshops, comunicação com a imprensa e articulações na área política visam 

conscientizar cada um sobre sua responsabilidade individual e coletiva na construção de 

uma sociedade mais humana e sustentável. 

Na comunicação com a imprensa, a conquista de visibilidade signifi ca envolver e 

sensibilizar um número cada vez maior de pessoas para o combate às várias fomes – 

de comida, moradia, saúde, educação, justiça social. Em 2021, a ONG teve mais de 120 

reportagens publicadas nos principais veículos de comunicação, entre jornais, portais de 

notícias, rádios e tevês. Não apenas o trabalho da organização foi retratado, mas o de seus 

parceiros, investidores sociais, doadores e entidades atendidas. 

Seguimos fi rmes no nosso propósito, com muita coragem e força de vontade. Só 

trabalhando para o bem, como escolha consciente e cada um em sua área, mas também 

coletivamente, teremos condições de ter um país sem tantas fomes. 

A educação nutricionalA educação nutricionalA

via palestras e workshops, avançou com 

o objetivo de disseminar boas práticas 

de manipulação, armazenamento e 

aproveitamento integral dos alimentos. A 

distribuição dos alimentos satisfaz a necessidade 

básica, enquanto as ações educativas 

promovem um maior aproveitamento 

dos nutrientes fornecidos, 

possibilitando uma alimentação mais 

nutritiva e balanceada. 

Na frente da 

palestras levaram informações 

que visam assegurar direitos e 

proteção social básica. O objetivo é 

passar conhecimento aos gestores, 

colaboradores e benefi ciários dos 

equipamentos e serviços assistenciais 

disponíveis entre governo e 

sociedade civil, explicando 

o seu funcionamento e as 

possibilidades de apoio às           

pessoas em vulnerabilidade 

social. 

Institucional
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DE UM LADO A FOME E A MISÉRIA; DE OUTRO, 
O DESPERDÍCIO 
Cenas de pessoas nas fi las disputando ossos, separando restos de comida de 

descarte em mercadões ou remexendo o lixo em busca de algo para comer

infelizmente tornaram-se comuns ao longo de 2021, retratos da fome e da miséria 

que passaram a atingir um número cada vez maior de brasileiros. A desigualdade 

extrema se instalou, perpetuando a violência econômica em que políticas públicas 

e decisões políticas mantêm a riqueza e o poder de um grupo de privilegiados, 

prejudicando a maioria.

Falta ao ser humano – antes e durante a pandemia – a capacidade de interagir 

com o meio social em que vive de forma mais inteligente e de realizar escolhas 

capazes de implementar as mudanças necessárias para alcançar um patamar 

mais alto e satisfatório de realidade social. É mais do que nunca urgente agir com 

inteligência social para construir novas estruturas que garantam os direitos básicos 

dos cidadãos.

Fome 

Na visão da ONG Banco de Alimentos é inaceitável que, em um país como o Brasil, 

considerado celeiro do mundo, existam milhões de brasileiros passando fome. A 

fome é na verdade um problema secular no país. Dados não faltam e mostram o 

agravamento da situação durante a pandemia. Segundo pesquisa da Rede Penssan  

– Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 

realizada em dezembro de 2020, 116,8 milhões de brasileiros vivem em insegurança 

alimentar, sem acesso pleno e permanente a alimentos. Destes, 43,4 milhões (20,5% 

da população) não contam com alimentos em quantidade sufi ciente (insegurança 

alimentar moderada ou grave) e 19,1 milhões (9% da população) estão passando 

fome (insegurança alimentar grave).

Pesquisa mais recente do Datafolha, de dezembro de 2021, revelou que a falta de 

comida afeta quase 40% dos brasileiros de baixa renda. No total, 26% dos brasileiros 

afi rmam que a quantidade de comida em casa não foi sufi ciente para alimentar 

suas famílias nos últimos meses. O percentual chega a 37% entre aqueles com 

renda mensal de até dois salários mínimos. Nas famílias que recebem o Auxílio 

Brasil, programa social que substituiu o Bolsa Família, são 39%. O patamar mais 

elevado de pessoas afetadas pela falta de comida é encontrado no Nordeste (35%). 

Nas demais regiões do país, varia de 21% a 25%.

Pobreza

Antes da pandemia, já era dif ícil para milhões de brasileiros arrumar emprego, 

colocar comida na mesa, ter qualidade de vida. Com a pandemia, tudo piorou, e 

mesmo com a perspectiva de melhora na situação da crise sanitária, a tendência é 

de que os índices de pobreza e de pobreza extrema no país permaneçam em níveis 

mais elevados que os observados antes da Covid-19. 

Estudo divulgado no fi nal de agosto de 2021 pelo Instituto Brasileiro de Economia 

da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), conduzido pelo economista Daniel Duque, 

revela que o percentual da população pobre aumentou em 24 das 27 unidades da 

federação brasileira entre o primeiro trimestre de 2019 e janeiro de 2021 – na média 

do Brasil como um todo, a fatia da população pobre passou de 25,2% para 29,5% no 

período estudado. Em São Paulo, o percentual de população pobre subiu de 13,8% 

em 2019 para 19,7% em 2021, um aumento de 5,9 pontos percentuais. O aumento 

maior da pobreza no período analisado aconteceu no Distrito Federal, sede do 

Contexto Social
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governo, onde os pobres passaram de 12,9% da população em 2019 para 20,8% em 

2021, um aumento de 7,9 pontos percentuais. Os cálculos foram feitos com base na 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua e da PNAD Covid-19, 

do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE). 

A classifi cação de pobreza segue a defi nida pelo Banco Mundial, de renda per 

capita de cerca de R$ 450 por mês – o que signifi ca que cerca de 62,9 milhões 

de brasileiros (29,5%) vivem hoje nesta situação, considerando a população atual 

do Brasil, de 213,3 milhões de habitantes, segundo dados recentes do IBGE. 

Houve ainda expansão da parcela da população em pobreza extrema em 18 das 

27 unidades da federação, considerando renda per capita de cerca de R$ 160 por 

mês. O percentual de brasileiros em pobreza extrema passou de 6,1% no primeiro 

trimestre de 2019 para 9,6% em janeiro de 2021 – cerca de 20,4 milhões de pessoas. 

O aumento da pobreza foi maior no Nordeste e no Sudeste, em grandes centros 

urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro. 

Em São Paulo, maior cidade do país, o Censo da População em Situação de Rua, 

realizado pela prefeitura e divulgado em janeiro de 2022, mostrou que o número 

de moradores nas ruas cresceu 31% durante a pandemia, chegando a 31.884 pessoas 

sem-teto na cidade, no fi nal de 2021; são 7.540 a mais do que o registrado em 

2019, quando eram 24.344 nessa situação. O número dobrou em relação a 2015,

quando havia 15.905 moradores de rua. O levantamento foi realizado entre outubro 

e dezembro de 2021. Os principais motivos apontados pelos entrevistados para 

estarem em situação de rua foram os confl itos familiares (34,7%), a dependência de 

álcool e outras drogas (29,5%) e a perda de trabalho/renda (28,4%).

Desigualdade 

Dados do relatório “A Desigualdade Mata”, da Oxfam Internacional, lançado no 

dia 16 de janeiro de 2022, revelam a triste realidade social vivenciada pelo mundo,

já existente antes da pandemia e agora ainda mais agravada. A entidade afi rma 

que as desigualdades estão contribuindo para a morte de pelo menos 21 mil 

pessoas por dia, ou uma pessoa a cada quatro segundos, em razão da falta de 

acesso à saúde pública, violência de gênero, fome e crise climática. O estudo da 

Oxfam, confederação internacional de 21 organizações nacionais com agenda 

socioambiental, relaciona dados do FMI, do Banco Mundial, do Credit Suisse e do 

Fórum Econômico Mundial.

Em contraste, durante os dois primeiros anos da pandemia, os 10 homens mais 

ricos do mundo mais que dobraram suas fortunas, de US$ 700 bilhões para US$ 

1,5 trilhão – a uma taxa de US$ 15 mil por segundo, ou US$ 1,3 bilhão por dia –, 

enquanto a renda de 99% da humanidade caiu e mais de 160 milhões de pessoas 

foram empurradas para a pobreza.

No Brasil, segundo a Oxfam, são 55 bilionários com riqueza total de US$ 176 bilhões. 

Desde março de 2020, quando a pandemia foi declarada, o país ganhou 10 novos Desde março de 2020, quando a pandemia foi declarada, o país ganhou 10 novos 

Contexto Social
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bilionários. O aumento da riqueza dos bilionários durante a pandemia foi de 30% 

(US$ 39,6 bilhões), enquanto 90% da população teve uma redução de 0,2% entre 

2019 e 2021. Os 20 maiores bilionários brasileiros têm mais riqueza (US$ 121 bilhões) 

do que 128 milhões de brasileiros (60% da população). Ou seja, enquanto alguns 

poucos lucraram tanto, a esmagadora maioria da população brasileira fi cou mais 

pobre, sofrendo com a perda de emprego e renda, enfrentando uma grave crise 

sanitária e econômica.

Desperdício           

A divisão entre os que comem e os que não comem, no mundo e no Brasil, não é 

nova. Atravessa os anos, os séculos, sem soluções consistentes à vista. De um lado 

a fome e de outro o desperdício. Estamos atolados em uma cultura do desperdício.

Na realidade, o desperdício impacta todas as necessidades humanas, pois leva 

muitos recursos para o ralo, recursos estes que poderiam servir à construção de 

escolas, moradias, hospitais, saneamento básico e todo o necessário para suprir as 

necessidades humanas. 

No Brasil, 27 milhões de toneladas de 

alimentos são desperdiçadas em 

média a cada ano, levando em 

conta toda a cadeia alimentar, 

da produção ao consumo fi nal, 

segundo dados da FAO/ONU 

– Organização das Nações 

Unidas para a 

Alimentação 

e Agricultura. 

No mundo, a FAO estima que 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados

por ano, cerca de um terço do que é produzido globalmente, considerando toda a 

cadeia alimentar. 

A produção deste total de alimentos que é perdida responde por 8% das emissões 

de gases de efeito estufa do mundo. Se o desperdício de alimentos fosse um 

país, seria o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa do planeta; também 

consumiria 250 km3 de água, o equivalente a 2,7 vezes a vazão anual do Rio São 

Francisco, mais do que o consumo da China ou da Índia. Ou seja, toda a cadeia 

de produção consome recursos: usa-se água, desmata-se terras, polui-se o solo e 

os rios, sem que o alimento chegue às pessoas, indo parar no lixo. Um cenário de 

triste contradição, em que tanta gente não come e tanto alimento é simplesmente 

descartado.  

Segundo análise da ONG Banco de Alimentos, com base em dados da Embrapa, o 

desperdício de um terço de alimentos que ocorre em toda a cadeia alimentar tem a 

seguinte origem: 

10% no campo; 

50% no manuseio e transporte; 

30% nas centrais de abastecimento; 

10% nos supermercados e consumidores.

A Pesquisa Diálogos Setoriais União Europeia – Brasil, da Embrapa e FGV, com base 

em 2018 e divulgada em 2021, aponta que uma família média brasileira desperdiça 

quase 130 kg de comida por ano, uma média de 41,6 kg por pessoa. E os alimentos 

que mais vão para o lixo, por percentual do total desperdiçado, são arroz (22%), carne 

bovina (20%), feijão (16%) e frango (15%). 

No Brasil, 27 milhões de toneladas de 

alimentos são desperdiçadas em 

média a cada ano, levando em 

conta toda a cadeia alimentar, 

da produção ao consumo fi nal, 

segundo dados da FAO/ONU 

– Organização das Nações 

Unidas para a 

Alimentação 

e Agricultura. 

Contexto Social
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ALIMENTAR, EDUCAR E TRANSFORMAR
Em 2021 a ONG Banco de Alimentos distribuiu quase 3 milhões de quilos de 

alimentos benef iciando mais de 680 mil pessoas. Boa parte destes alimentos 

teve origem no processo de Colheita Urbana adotado pela ONG, que recolhe 

alimentos no campo, na indústria e no comércio e entrega para entidades 

sociais, minimizando os efeitos da fome e possibilitando a complementação 

alimentar de qualidade em 42 entidades assistidas continuamente, que 

atendem mais de 23 mil pessoas na região da Grande São Paulo.

Durante a pandemia, a ONG Banco de Alimentos, em ação de ajuda 

humanitária, ampliou a sua atuação e estruturou uma rede colaborativa de 

mais de 300 entidades sociais que passaram a ser benef iciadas pela doação 

de alimentos. Entre abril de 2020 e dezembro de 2021 distribuiu mais de 7,6 

milhões de quilos de alimentos via Colheita Urbana, cestas básicas e cartões/

cestas digitais, trabalho que continua a ser desenvolvido. 

A distribuição de alimentos é essencial no combate à fome e ao desperdício, 

mas a ONG tem como missão ir além, buscando Alimentar, Educar e 

Transformar, ampliando assim o impacto social em outras f rentes de atuação. 

As ações desenvolvidas pela organização tratam em conjunto o problema da 

fome e da exclusão social. O ciclo da fome é interrompido, o ciclo da inclusão 

social é favorecido.

Nessa jornada, a organização conseguiu alcançar mais pessoas, conheceu 

histórias, partilhou um sentimento de bem comum e atingiu novas 

fronteiras nas comunidades mais atingidas pela pandemia, sentindo as dores da 

vulnerabilidade social, uma triste realidade em nosso Brasil. Quando a presença 

não foi possível, a equipe fortaleceu o “distanciamento presente”, com muitos 

eventos e encontros online que permitiram reconhecer sorrisos nas vozes e 

olhares, abraços virtuais e amizades à distância. 

Impactos Sociais
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PILARES DE ATUAÇÃO 
Para cumprir com a sua missão de Alimentar, Educar e Transformar, a ONG Banco 

de Alimentos atua em quatro pilares: Colheita Urbana, Educação Nutricional, 

Conscientização, Assistência Social. 

Colheita Urbana 

Com o processo de Colheita Urbana, a ONG Banco de Alimentos recolhe alimentos 

que já perderam valor de prateleira no produtor, comércio e indústria, mas ainda 

estão bons para consumo, e distribui onde são mais necessários. No lugar de 

descartar legumes, massas e frutas, entre outros alimentos, os parceiros doam 

os excedentes à ONG, que repassa tudo às entidades sociais cadastradas. Essa 

distribuição permite a complementação nutricional de refeições servidas para 

milhares de crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade. 

Educação Nutricional 

Para a ONG Banco de Alimentos, não basta distribuir o alimento, é importante 

ensinar as entidades atendidas a tirarem o máximo proveito nutricional e a 

disseminarem boas práticas, com o preparo correto e adequado. Para isso, a ONG 

realiza cursos gratuitos exclusivos e mensais de capacitação para o aproveitamento 

integral de legumes, f rutas e verduras com as cozinheiras, cuidadores, voluntários e 

auxiliares das entidades atendidas. Com o aproveitamento integral, partes nutritivas 

dos alimentos como talos, sementes e cascas não são jogadas fora e se transformam 

em receitas nutritivas e balanceadas, contribuindo concretamente não só para a 

melhoria da saúde das pessoas atendidas, mas para o meio ambiente, com o menor 

impacto dos alimentos descartados. 

Conscientização

O Brasil que desperdiça alimentos precisa conhecer o Brasil que passa fome – 

só assim é possível mudar a cultura da desigualdade. No pilar Conscientização, 

a ONG Banco de Alimentos leva conhecimento a empresas e à população em 

geral e desenvolve projetos para crianças, adolescentes, adultos e idosos, a f im 

de conscientizar cada um sobre sua responsabilidade individual e coletiva na 

construção de uma sociedade mais humana e sustentável. As ações nesta área 

envolvem desde a disseminação de conhecimento via produção de vídeos, f ilmes, 

publicações, palestras e workshops, até o trabalho de comunicação com a imprensa 

e articulações na área política para a criação e implantação de legislação.

Assistência Social 

As ações na área de Assistência Social acontecem de forma transversal em todos os 

pilares de atuação da organização e têm como objetivo assessorar e fortalecer as 

atividades realizadas em conjunto com as entidades cadastradas, visando assegurar 

direitos e proteção social básica relativos principalmente à saúde e educação. O 

trabalho é desenvolvido a partir de palestras elaboradas para as entidades. Entre 

os temas abordados estão os equipamentos socioassistenciais para pessoas em 

situação de vulnerabilidade social, dependência química, economia solidária e outros. 

O objetivo é passar conhecimento aos gestores, colaboradores e benef iciários dos 

equipamentos e serviços assistenciais disponíveis entre governo e sociedade civil, 

explicando o seu funcionamento e as possibilidades de apoio. 

Impactos Sociais
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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 e acompanhadas pelas nutricionistas 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.

Em 2021, em acordo com o Centro Universitário São Camilo, realizamos o estágio 

de forma híbrida com 4 turmas (22 alunos), sempre seguindo os protocolos e 

as recomendações para prevenção da Covid-19. Por segurança, def inimos um 

número máximo de estagiários para manter o distanciamento social necessário, 

reformulamos nosso cronograma (priorizando grupos de estudos, atividades 

online e sem aglomerações) e em fases mais tranquilas, realizamos atividades 

presenciais de educação nutricional nas entidades sociais, disponibilizando 

todo o material de proteção e segurança.

  
DEPOIMENTOS
“Nutrir é garantir uma alimentação adequada e de qualidade para 
a população, baseada em uma nutrição que transcende peso, 
tamanho, dietas que privam e afi ns. A ONG Banco de Alimentos foi 
fundamental para mim na construção desse conhecimento, como 
profi ssional e como pessoa. Durante o meu processo de estágio 
aprendi sobre nutrição de fato, uma profi ssão ética, que deve buscar 
equidade e equilíbrio, que ensina e acolhe a todos. A proposta da 
ONG é imprescindível e transforma muitas vidas. Em um cenário 
em que a fome tem se tornado protagonista e em um mundo 
no qual o desperdício de alimentos acontece em grande escala e 
segue impune, abordar assuntos como a fome e partir para a prática 
levando de onde sobra para onde falta é o que eu entendo como 
saúde pública, justiça e luta, o coletivo sendo nutrido por alimentação 
e educação, aprendendo sobre autonomia, saúde e bem estar. É 
isso que a ONG Banco de Alimentos faz. Sempre serei grata pela 
oportunidade de estar ao lado de profi ssionais incríveis e dedicadas. 
A experiência e os ensinamentos que a ONG me passou andarão 
sempre comigo em meu coração e em minhas vivências, e sempre 
serão passadas para frente.”   
Beatriz Thomaz de Paula (estagiária Nutrição)

“O estágio na ONG Banco de Alimentos me fez ampliar meu 
olhar sobre a sociedade e a importância da nutrição! Aquilo que 
escolhemos colocar no prato tem impacto social, ambiental e até 
político. Por isso, através da educação nutricional podemos reduzir 
as desigualdades, evitar o desperdício de alimentos, acabar com a 
insegurança alimentar e promover saúde. 
O trabalho me propôs ver a nutrição muito além das dietas. Pude 
ensinar as pessoas sobre alimentação saudável e ver como o 
conhecimento é capaz de transformar suas vidas.”
Juliana Baroncelli (estagiária Nutrição)

Beatriz Thomaz de Paula (estagiária Nutrição)

“O estágio na ONG Banco de Alimentos me fez ampliar meu 
olhar sobre a sociedade e a importância da nutrição! Aquilo que 
escolhemos colocar no prato tem impacto social, ambiental e até 
político. Por isso, através da educação nutricional podemos reduzir 
as desigualdades, evitar o desperdício de alimentos, acabar com a 
insegurança alimentar e promover saúde. 
O trabalho me propôs ver a nutrição muito além das dietas. Pude 
ensinar as pessoas sobre alimentação saudável e ver como o 
conhecimento é capaz de transformar suas vidas.”
Juliana Baroncelli (estagiária Nutrição)
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COLHEITA URBANA
1º Pilar

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.

BENEFICIADOS  
Pessoas em situação de 

vulnerabilidade: crianças, adolescentes, 
adultos, idosos, pessoas com 

defi ciência 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: fortalecendo a saúde da população.
Econômicos:  valorizando os recursos utilizados 

na produção dos alimentos.
Ambientais: evitando a emissão de gases do 

efeito estufa e a contaminação do lençol freático.

Impactos Sociais



21

ALIMENTOS                                                                KG

Hortifrútis

Industrializados

Pães

Lácteos

Massas 

Total

380.357,62

471.476,08

81.167,50

167.833,1

5.873,50

1.106.707,29

Diariamente, a ONG Banco de Alimentos desenvolve as atividades de coleta e 

distribuição de alimentos, sem que nenhum item 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 rurais -, coletando os alimentos 

doados. Depois disto, seguindo um roteiro predeterminado, segue para as 

sedes das entidades sociais 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 da parte de entidades sociais.

FORTALECENDO A COLHEITA

ST. MARCHE

Em 2021 seguimos com a campanha Caixas Solidárias em mais de 20 unidades da 

rede St. Marche. A campanha consiste em caixas localizadas próximas aos caixas 

para arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de limpeza doados por 

clientes. 

Ao longo do ano, juntos, os clientes da rede doaram mais de 31 toneladas de 

alimentos e produtos de limpeza. 

REFRICON MERCANTIL

Realizou a doação de mais de 185 toneladas de tomate e maçã. 

LIV UP

Realizou a doação de mais de 110 toneladas de alimentos.

VIGOR

Ao longo do ano recebemos doações de queijos, iogurtes, bebidas vegetais, 

requeijão, manteiga entre outros, totalizando mais de 104 toneladas.

ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS EM 2021 (KG)

TOTAL E POR CATEGORIA DE ALIMENTOS

Impactos Sociais
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A Boa Terra – Essência Orgânica

AfreSP Eventos

AGN Consultoria

Alfa Alimentos

ALS Laboratórios LS Ltda

Arval

ÀS Formaturas

Associação Care

Atacado Máximo

Azul

Bacio di Latte

Barilla

Bauducco

Bayer

BDO Publications

Beleaf

Benti Foods

BRF

Cacau Show

Camil

Centro Universitário São Camilo

Cheftime

Colavita

Colégio Lavne

Colégio Sir Isaac Newton

Condieta

Confeitaria da Luana

CVS

Dia Nacional da Coleta de Alimentos

Discovery

DSM

Dutcham

Espaço JC Beleza & Bem Estar

Farfetch

Farm Fresh Market

Fundação Cargill

FUSSP

Gikovate

GL Foods Worldwide Ltda

HJ Santa Fé

InterContinental São Paulo, an IHG 

Hotel

JJ Comercial e Distribuidora de Gêneros 

Alimentícios

DOADORES DE ALIMENTOS 2021
Doadores de alimentos com maiores volumes de doação ao longo 
do ano

Lilóri Padaria Artesanal

Maislaser Estética

Makro

Martin Brower

McCain Foods

Merqueo

Mesa Brasil (CECAM-SESCSP)

Panco

Panelinha Fit

Petshop - Quintal da Maya Bem Estar 

Animal

Projeto Arroz e Feijão

Projeto Solução

Pronto Light Comercio de Alimentos

Raizs Orgânicos

Santa Helena

Sapore Restaurante

Sodexo

Super Saudável

SuperShopping Osasco

Taormina Ristorante Siciliano

UBS - Prefeitura de São Paulo

VELT Partners Investimentos Ltda.

We Coffee

WNutri

Impactos Sociais
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EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 
Aumentar o valor nutricional das refeições servidas a pessoas em situação de 

vulnerabilidade também signif ica criar melhores condições para sua inserção 

na sociedade e no setor produtivo, principalmente porque a alimentação tem 

um impacto muito grande na saúde, favorece o desenvolvimento psicomotor, 

melhora o rendimento no trabalho, auxilia na memória e na concentração, 

contribui para o fortalecimento do sistema imunológico e previne diversas 

doenças. Por esta razão, a ONG Banco de Alimentos, por meio de palestras 

e workshops, levou muito conhecimento e boas práticas de manipulação, 

armazenamento e aproveitamento integral dos alimentos para as entidades 

sociais apoiadas, ampliando seu conhecimento sobre alimentação e nutrição. 

Em paralelo, foram realizadas atividades de assessoramento social às entidades, 

proporcionando melhor conhecimento das políticas públicas de assistência 

social, a partir dos recursos disponíveis.

Devido à pandemia, as atividades presenciais continuaram suspensas e foram 

realizados oito eventos online com as entidades sociais, uma vez ao mês, 

com temas diversos sobre nutrição e assistência social. Os eventos contaram 

com a participação de gestores, cozinheiros, assistentes sociais, auxiliares e 

benef iciários das entidades sociais. 

Retorno ao presencial

No decorrer do ano, como teste para 2022, a ONG Banco de Alimentos realizou 

algumas atividades presenciais nas entidades sociais. Um exemplo muito 

interessante foi a atividade de educação nutricional com crianças de 4 anos 

cadastradas na Associação Assistencial e Educacional Filhos do Rei, guiada pelos 

estagiários de nutrição. 

O objetivo da atividade “Onde nascem os alimentos?”  era conversar com as 

crianças sobre a origem dos alimentos e suas variedades. Foram realizadas três 

dinâmicas, lúdicas e específ icas para a idade:

 1- Onde nasce? 

2- Jogo da memória 

3- Ciranda cirandinha com alimentos.

2º Pilar
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CONSCIENTIZAÇÃO 
O Brasil que desperdiça alimentos precisa conhecer o Brasil que passa fome – 

só assim é possível mudar a cultura da desigualdade. No pilar Conscientização, 

a ONG Banco de Alimentos, em missão de advocacy, leva conhecimento 

a empresas e à população em geral e desenvolve projetos para crianças, 

adolescentes, adultos e idosos, a f im de conscientizar cada um sobre sua 

responsabilidade individual e coletiva na construção de uma sociedade mais 

humana e sustentável. 

As ações nesta área envolvem a disseminação de conhecimento via produção 

de vídeos, f ilmes, publicações, palestras e workshops; a comunicação com 

a imprensa; e articulações na área política para a criação e implantação de 

legislação. São ações que, além de realizarem a ponte entre o Brasil que 

passa fome e o Brasil que desperdiça alimentos todos os dias, visam ampliar a 

conscientização da sociedade para a urgência de soluções. 

O lançamento de um novo site e vídeo institucional no início de 2021, teve 

o objetivo de ampliar a visibilidade do trabalho e de conquistar ainda mais 

parceiros comprometidos em doar. Também são desenvolvidos conteúdos 

para as redes sociais, que apontam caminhos para que as pessoas tenham um 

consumo mais responsável e desperdicem menos alimentos.

Na comunicação com a imprensa, o trabalho procurou sensibilizar um número 

cada vez maior de pessoas para a causa. Foram mais de 120 reportagens 

publicadas nos principais veículos de comunicação, destacando não só o 

trabalho da OBA mas de seus parceiros, investidores sociais, doadores e 

entidades atendidas. 

A ONG Banco de Alimentos é vista como referência pelos jornalistas para o 

fornecimento de informações sobre fome, desperdício de alimentos, meio 

ambiente, desigualdade e outros temas. Com muito empenho, a presidente 

Luciana Chinaglia Quintão se dedica a dar entrevistas, a participar de debates 

e a escrever artigos, com o objetivo maior de promover uma conscientização 

mais ampla, por meio da difusão de informações e compartilhamento de 

conhecimento para um público que não necessariamente sofre com a fome, 

mas que possui importante papel na mudança da realidade, na tão necessária 

transformação social. 

Em 2021, Luciana Chinaglia Quintão 

foi reconhecida entre os três f inalistas 

na categoria Emergência Sanitária 

do Prêmio Empreendedor Social 

do Ano em Resposta à Covid-19,

do jornal Folha de S. Paulo, com o 

projeto Brasil sem Fome. A indicação 

foi em reconhecimento ao trabalho 

realizado durante a pandemia, entre 

abril de 2020 e junho de 2021 (período 

considerado na premiação), quando 

a ONG distribuiu mais de 6 milhões 

de quilos de alimentos a cerca de 1,5 

3º Pilar
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milhão de pessoas, as mais atingidas pela crise. Considerada a maior nessa 

área na América Latina, a premiação destacou empreendedores sociais que 

responderam com inovação e rapidez aos novos desaf ios colocados pela 

Covid-19. 

As notícias publicadas na imprensa são amplamente 

compartilhadas pela equipe no site e nas redes 

sociais da organização, a f im de amplif icar o seu 

impacto. A meta é fortalecer o papel da ONG Banco 

de Alimentos como um hub de comunicação, 

em trabalho conjunto com todos os parceiros, para 

que seja possível, em sintonia com a missão da 

ONG, conscientizar cada vez mais as várias esferas 

da sociedade para a causa da luta contra a fome e o 

desperdício de alimentos.

PALESTRAS, AÇÕES E EVENTOS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO

DMA 2021 - Uma nova visão sobre
o combate à fome

No mês em que comemoramos o Dia Mundial 

da Alimentação, promovemos diálogos online 

com o tema “Uma nova visão sobre o combate à 

fome”, trazendo para o debate personalidades 

inspiradoras e o seu olhar sobre a problemática 

da fome. O objetivo foi de expandir o diálogo na 

sociedade para a questão do combate à fome 

no país, dentro de uma visão sistêmica, fazendo 

com que mais e mais pessoas abracem a causa. 

O primeiro diálogo aconteceu no dia 15 de 

outubro. Nele, Luciana Chinaglia Quintão, 

presidente e fundadora da ONG Banco de 

Alimentos recebeu a ambientalista Adriana 

Charoux, estrategista sênior do Greenpeace 

e coordenadora da campanha Agroecologia 

contra a Fome, e o advogado e professor 

de direito ambiental, Tasso Cipriano. Para 

o segundo diálogo, que aconteceu no dia 

16 de outubro, foi convidado o f ilósofo e 

educador Mario Sergio Cortella. 

Impactos Sociais



26

3 DE MARÇO 

Live Porto Seguro
A nutricionista Natalia Rodrigues realizou uma of icina culinária show online com 

90 entidades sociais convidadas pela Porto Seguro.

Os assuntos abordados foram: o trabalho da ONG Banco de Alimentos; fome e 

desperdício de alimentos no Brasil e no mundo; aproveitamento integral dos 

alimentos; e reaproveitamento.

As receitas preparadas no dia foram: refogado de casca de melão, farofa de 

banana com casca, suco refrescante, quibe assado de 

abóbora com casca e petisco de sementes.

15 DE ABRIL E 13 DE MAIO

2ª etapa Prêmio Impacto Público
O cronograma foi reformulado e tivemos 

a oportunidade de dar continuidade ao 

Prêmio Impacto Público em 2021.

Realização de encontro online no dia 15 de abril

com entidades que atendem pessoas em situação de rua. A convidada foi 

a palestrante Maria Magdalena Alves, Doutora em Serviço Social pela PUC-

SP e Consultora em política pública para falar sobre o tema: Abordagem no 

atendimento a pessoa em situação de rua.

Realização de encontro online no dia 13 de maio com entidades que atendem 

pessoas em situação de rua. Palestrante convidada foi Aline Shinhorini Lodi - 

Nutricionista - Especialista em adolescência pelo setor de pediatria e hebiatria 

da UNIFESP para falar sobre o tema: Hábitos sustentáveis na cozinha.

abóbora com casca e petisco de sementes.

6 DE MAIO

Palestra online para alunos do ensino médio – Colégio Giordano
A nutricionista Natalia Rodrigues conversou com os alunos do ensino médio 

do Colégio Giordano. Os alunos estavam participando do projeto de iniciação 

cientif ica, bioculinárias e biodegradáveis.

Os assuntos abordados foram: o trabalho da ONG Banco de Alimentos; 

desperdício de alimentos no Brasil e no mundo; e uma introdução de 

Aproveitamento Integral dos Alimentos.

12 DE MAIO 

Ofi cina show online – OpenText
A nutricionista Natalia Rodrigues realizou uma of icina culinária show online com 

os colaboradores da OpenText.

Os assuntos abordados foram: o trabalho da ONG Banco de Alimentos; fome e 

desperdício de alimentos no Brasil e no mundo; aproveitamento integral dos 

alimentos e reaproveitamento.

Demonstração de receitas com AIA: refogado de casca de melão, farofa de 

banana com casca, suco refrescante, quibe assado de abóbora com casca e 

petisco de sementes.

18 DE JUNHO

Webinar com colaboradores Rabobank
A presidente, Luciana Chinaglia Quintão e a nutricionista Natalia Rodrigues 

conversaram com colaboradores do Rabobank – Dia da Gastronomia Sustentável 

– sobre o trabalho da OBA, fome, desperdício de alimentos, alimentação 
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saudável e sustentável, entre outros.

“Debater e buscar soluções para o problema da insegurança alimentar que 

estamos vivendo é uma responsabilidade de toda a sociedade.”

25 DE JUNHO

Palestra online para alunos ETEC Mandaqui
A nutricionista Natalia Rodrigues realizou uma palestra online com os alunos da 

ETEC Mandaqui.

Os assuntos abordados foram: o trabalho da ONG Banco de Alimentos; fome e 

desperdício de alimentos no Brasil e no mundo; aproveitamento integral dos 

alimentos e reaproveitamento.

21 DE JULHO
Palestra online para voluntários Fundação Cargill
com Associação Prato Cheio
A nutricionista Natalia Rodrigues conversou com os voluntários da Fundação 

Cargill e com a representante da Associação Prato Cheio, Nuria Chaim para falar 

sobre o tema: “Como o voluntário pode apoiar os Bancos de Alimentos de São 

Paulo”

17 DE SETEMBRO
Palestra online com colaboradores do parceiro Maeda Ayres
e Sarubbi Advogados
As nutricionistas Natalia Rodrigues e Luana Araújo conversaram, via plataforma 

zoom, com colaboradores do parceiro Maeda Ayres e Sarubbi Advogados sobre o 

tema “Melhores Práticas Alimentares”

27 DE OUTUBRO

Palestra de conscientização para BDO
Neste dia, retornamos com nossas palestras presenciais. Fomos convidados 

para conversar com os colaboradores da BDO sobre o trabalho da ONG Banco 

de Alimentos e assuntos relacionados ao nosso pilar de conscientização: fome, 

desperdício de alimentos no Brasil e no mundo, aproveitamento integral 

dos alimentos e dicas para melhora de hábitos alimentares e mudança de 

comportamento.

12 DE NOVEMBRO

Treinamento de receitas com proteína vegetal em entidade social
Recebemos a doação de proteína vegetal de ervilha e um treinamento com uma 

chef de cozinha na entidade NEEHC - Núcleo de Est. Esp. Humberto de Campos 

e Assistência Social Filantrópica. A ação foi acompanhada pela Nutricionista 

Luana Araújo e os estagiários de nutrição.

EVENTOS ONLINE COM ENTIDADES CADASTRADAS 

FEVEREIRO

Imunidade emocional f rente à pandemia – com a presença da Psicóloga 

especialista em Neuropsicologia - Fernanda Brunelli Ramos – 58 participantes

MARÇO

Atendimento, acolhimento e os cuidados em tempos de pandemia – presença 

da Prof.ª Me. Biomédica Ivani Jose da Silva  – 86 participantes

Impactos Sociais
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ABRIL

Alimentação sustentável quais os desaf ios? e Atendimento às Mulheres em 

Situação de Violência Doméstica no campo da Política Pública de Assistência 

Social. Participação de duas palestrantes convidadas, a advogada Anniele Costa 

e a psicóloga, Paula Morena Silveira, do Centro de Referência à Mulher em 

Situação de Violência - Casa Beth Lobo – 87 participantes

MAIO

Impactos da Mídia e da Moda na Alimentação e Nutrição – 65 participantes

AGOSTO

5 passos para uma alimentação consciente – 78 participantes 

SETEMBRO

Como aplicar os 5S nas diferentes fases da vida + ODS - Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável: Conhecendo a ideia e o que podemos fazer a 

respeito – 79 participantes

OUTUBRO

Classif icando os alimentos - Como fazer melhores escolhas alimentares + “ODS 

- Objetivos do desenvolvimento sustentável: Aprofundando o conceito” – 53 

participantes

NOVEMBRO

Olhando a alimentação de um jeito diferente - encerrando mais um ciclo + 

Empatia gera gentileza – 75 participantes.

TÍTULO DO TRABALHO

O impacto do aproveitamento integral 

dos alimentos na prevenção de 

quadros oncológicos.

PANCs: Influência no desperdício 

de alimentos e melhora do valor 

nutricional de refeições.

Dieta vegetariana no desenvolvimento 

de crianças e adolescentes.

Pandemia: estratégias para conter a 

fome dos brasileiros.

O que são as PANC’s e qual sua 

importância.

Impactos positivos de ações 

ambientais pela iniciativa privada.

Manual horta em casa.

AUTORES

Ana Cristina Tourinho de Almeida 

Isabela Araújo dos Santos

Beatriz Caroline Souza Costa 

Gabriella Tomasi Gravato 

Renato Del Paggio Pombo

Bruna Costa Freitas 

Giovana Lourenço Calixto

Giullia Sanches Akiyama Gonçalves 

Júlia Lucas Gomes 

Júlia Kersul 

Juliana Baroncelli

Giovanna França Brito 

Luiz Felipe Proost de Souza Filho

TRABALHOS CIENTÍFICOS 
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NOVOS PROJETOS
O ano de 2021 também foi muito importante no que diz respeito a novos 

projetos, com iniciativas que fazem parte do plano de expansão da OBA.

Franquia social

Os primeiros passos foram dados para expandir as ações da OBA para todo 

o Brasil, com a estruturação do modelo de f ranquia social, para levar as 

atividades a outras cidades do país, com a mesma qualidade e conf iança 

reconhecidas por parceiros, investidores sociais, doadores, benef iciários, órgãos 

de assistência social e sociedade em geral. Nesse sentido, iniciamos a execução 

de várias atividades estratégicas, a começar pela def inição da unidade-piloto 

localizada na cidade de Pariquera-Açú, no Vale do Ribeira, a região mais 

pobre e vulnerável do Estado de São Paulo, a primeira a receber o modelo de 

f ranquia em 2022. A partir dessa experiência, processos e treinamentos serão 

aprimorados para otimizar o modelo que será replicado em outras localidades 

do país.

Outro passo foi elaborar a documentação necessária, envolvendo, entre outros 

tópicos, questionário para o candidato a ser f ranqueado; estimativa de custos 

para a implantação e funcionamento de unidade f ranqueada; contrato; manual 

geral e de procedimentos das áreas (logística, nutrição, administração e recursos 

humanos, assistência social, comunicação, f inanceiro e captação de recursos); 

e o programa de treinamentos dos gestores, colaboradores e voluntários da 

unidade f ranqueada. Foi iniciada também a abertura do processo de seleção 

dos franqueados – reunião com candidatos e disponibilização dos primeiros 

documentos com as principais informações.

Alimentar e Transformar

O projeto Alimentar e Transformar visa, por meio de cursos teórico-práticos em 

uma cozinha solidária, conscientizar e dar ferramentas para famílias vulneráveis 

melhorarem a qualidade de sua alimentação reduzindo o desperdício de 

alimentos.  Outro objetivo do projeto é minimizar a produção do lixo orgânico e 

aumentar a renda familiar das famílias atendidas.

Nesse sentido, iniciamos as seguintes atividades: negociações para a construção 

de uma cozinha solidária em uma instituição da cidade de São Paulo, que 

reúne outras iniciativas voltadas a comunidades vulneráveis; e planejamento 

de curso com três módulos: (1) teórico-prático sobre alimentação saudável e 

técnicas de aproveitamento integral de alimentos; (2) educação ambiental, 

visando a conscientização e mudança de hábitos em relação à redução do 

desperdício e do lixo orgânico, destino correto de lixo orgânico e reciclável, 

preservação do meio ambiente; e (3) capacitação de empreendedores na área da 

alimentação voltada ao aproveitamento integral de alimentos.

Impactos Sociais
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ENTENDA PARA ONDE VAI SUA DOAÇÃO
Por meio do trabalho denominado Colheita Urbana, ONG Banco de Alimentos 

recolhe alimentos de doadores no campo, na indústria e no comércio que são sobras 

de comercialização pela perda de seu valor comercial, mas que estão perfeitos para 

o consumo. Estes alimentos seguem para entidades sociais cadastradas, permitindo 

a complementação nutricional de refeições servidas para milhares de crianças, 

adolescentes, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade, minimizando assim os 

efeitos da fome. As doações possibilitam a complementação alimentar de qualidade 

em 42 entidades assistidas continuamente, que atendem mais de 23 mil pessoas na 

região da Grande São Paulo. 

Diante da nova realidade da pandemia e da crise dela decorrente, a ONG Banco de 

Alimentos decidiu ampliar a sua atuação a partir de abril de 2020, agindo rapidamente 

para levar alimentos aos mais atingidos pela crise. Além do trabalho de Colheita 

Urbana, passou a entregar cestas básicas e cartões/cestas digitais, criando uma 

logística capaz de atender a mais de 200 comunidades carentes na cidade de São 

Paulo e região metropolitana. Trezentas entidades sociais, coletivos e agrupamentos 

passaram a também receber as doações, em um intenso trabalho de mobilização. 

No ano de 2021, a ONG distribuiu 3 milhões de quilos de alimentos benefi ciando 

mais de 680 mil pessoas, nas entidades atendidas e nas comunidades. Entre abril de 

2020 e dezembro de 2021 distribuiu mais de 7,6 milhões de quilos de alimentos via 

Colheita Urbana, cestas básicas e cartões/cestas digitais, trabalho que continua a ser 

desenvolvido. 

Destino das D oações
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AACC -   Associação de Apoio à Criança 
com Câncer 
Site: http://www.aacc.org.br/

Arsenal da Esperança - Associação 
Assindes Sermig
Site: https://br.sermig.org/arsenais/arsenal-da-
esperanza-sao-paulo-brasil.html

Associação Assistencial e Educacional 
Filhos do Rei
Site: https://� lhosdorei.org/

Associação Benção de Paz
Site: https://www.bencaodepaz.com.br/

Associação Comunitária Pequeno 
Príncipe
Site: https://www.facebook.com/
acpequenoprincipe/

Associação das Damas da Caridade de 
São Vicente de Paulo
Site: http://www.damasdacaridade.org.br/

ACTC - Associação de Assistência à 
Criança e ao Adolescente Cardíacos e aos 
Transplantados do Coração
Site: https://www.actc.org.br/

ENTIDADES ATENDIDAS PELA COLHEITA URBANA 
CEI Santa Marcelina

Associação Feminina Vila Alpina Parque 
São Lucas

Associação Menino Deus
Site: http://www.meninodeus.org.br/

Associação Metodista de Ação Social – 
AMAS Tucuruvi

APAF – CEI Aconchego
Site: http://www.apafsp.org.br/projetos/creche-
aconchego/

Casa da Terceira Idade Tereza Bugolim
Site: https://www.casaterezabugolim.com/

Casa de Assistência Filadélfi a
Site: https://www.instagram.com/caf_saopaulo/

Casa de Cuidados Lar Transitório Batuíra
Site: http://geb.org.br/unidades/lar-transitorio

Casa de David
Site: https://casadedavid.org.br/

Casa de Saúde Santa Marcelina
Site: https://santamarcelina.org/
Cristo Redentor II

Site: https://casadocristo.org.br/centro-de-
educacao-infantil/

Casa do Cristo Redentor III
Site: https://casadocristo.org.br/centro-de-
educacao-infantil/

Casa Transitória Fabiano
Site: https://www.feesp.com.br/subsede-casa-
transitoria/

CCA São Francisco das Chagas

CCA. Parceiros da Criança

CEI Santo Expedito
Site: https://web.facebook.com/Ceistoexpedito/

Instituto Bladina Meirelles - Educação
Site: https://blandinameirelles.org.br/

Centro de Ação Social Espaço Livre
Site: https://web.facebook.com/
CentroDeAcaoSocialEspacoLivre/

Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco
Site: https://salesianossp.org.br/oslapa/

Centro Social Nossa Senhora do Bom 
Parto
Site: https://bompar.org.br/

COTIC – Centro Organizacional de 
Tratamento Intensivo a Criança
Site: https://www.cotic.org/index.php/

Creche Santa Rosa

IAM- Instituição Assistencial MEIMEI
Site: https://www.iam.org.br/

Instituição Benefi cente Ação Univida
Site: https://acaounivida.org.br/

Instituto Rogacionista Santo Anibal
Site: https://www.institutorogacionista.org.br/

Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia
Site: https://www.santacasasp.org.br/portal/

Lar do Alvorecer Cristão
Site: http://www.lac.org.br/

Lar Maria Albertina
Site: https://www.larmariaalbertina.org.br/

Taiguara
Site: https://instagram.com/casas.taiguara
https://www.facebook.com/casataiguara/

NEEHC – Núcleo de Est. Esp. Humberto
Site: https://www.grupoirmaalzira.com.br/

Destino das Doações
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ONG Futurong Ação Sócio Cultural
Site: http://futurong.org.br/

Reciclar – Instituto de Reciclagem do 
Adolescente
Site: https://reciclar.org.br/

SAEC – Centro de Acolhimento Prates I, II 
e III

Serviços Assistenciais Senhor Bom Jesus 
Passos
Site: https://www.acasajoaomoura.org/

ILPI Butantã Dom Paulo Evaristo
Site: https://ongsamaritano.org.br/projeto/ilpi-
butanta

ENTIDADES ATENDIDAS PONTUALMENTE PELA 
COLHEITA URBANA  
ABAS - Associação Belenzinho de 
Assistência Social 

Abutre’s Moto Clube  

Ação Cidadania   

Ação Meninos da Cratera 

Acredite - Amigos Criança Com 
Reumatismo  

Afromix 

AHIMSA 

AMA - Amigos do Meio Ambiente  

AMAR - Associação de mães e amigos da 
criança e adolescente em risco 

AMAVB - Associação dos Moradores do 
Alto da Vila Brasilândia 

AMVT - Associação de Moradores Vila 
Terezinha 

Anjos do Sol 

SAEC – Centro de Acolhimento Prates I, II 

Serviços Assistenciais Senhor Bom Jesus 

https://www.acasajoaomoura.org/https://www.acasajoaomoura.org/

ILPI Butantã Dom Paulo Evaristo
https://ongsamaritano.org.br/projeto/ilpi-https://ongsamaritano.org.br/projeto/ilpi-

Destino das Doações

ASSISBRAC - Assistência Social 
Benefi cente De Resgate Ao Amparo a 
Criança 

Associação Amigos de Pianoro  

Associação Benefi cente Anjos da Cidade 

Associação Benefi cente Casa da União 
Lar Sama  

Associação Benefi cente Casa Refúgio
  
Associação Benefi cente Mão na Massa 

Associação Benefi cente Nova Vida 

Associação benefi cente Raul das Tintas  

Associação Benefi cente Nova Philla 

Associação Benefi cente Nova Vida 

Associação Botujuru vila São Paulo - 
ABVSP 

Associação Centro de Atividades Sociais 
da Periferia - CASP 
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Associação Clube de Mães Raio de Sol 

Associação Comunidade Solidária Do 
Jardim São Bernardo 

Associação Comunitária das Donas de 
Casa de Betim - Projeto Amigo Vila das 
Flores 

Associação Comunitária Espaço Bem Me 
Quer   

Associação Comunitária Monte Azul 

Associação Corrente do Bem e Esperança 
Campo Belo  

Associação Cultural Educacional e Social 
Dynamite - CCLGBTI 

Associação Cultural Mauricio Alves 

Associação de Amigos de Bairro Juntos 
Seremos Mais Forte   

Associação de Moradores Simplesmente 
Favela   

Associação dos Moradores da Vila Arco 
Íris   

Associação Eny Vieira Machado 

Associação Esporte Sobre Rodas 

Associação Esportiva Unidos da Vila 
Futebol Clube   

Associação Fala Mulher - Unidade 
Butantã 

Associação Fernanda Bianchini   

Associação Filhos e Filhas de Dorcas 

Associação Gigantes do Bem 

Associação Luz do Mundo   

Associação Médicos do Mundo 

Associação Para Qualifi cação Profi ssional 
e Social dos Moradores do Jardim Pedro 
Nunes  

Associação Rede Acessibilidade 

Associação Refl exões da Liberdade  

Associação Santa Marcelina 

Associação São Joaquim de Apoio a 
Maturidade 

Associação Solidariedade em Marcha - 
Somar 

Associação Talher Solidário 

Associação União da Juta  

Associação Unidos do Jangadeiro 

Associação X 

Aventura de Construir  

Barueri Amparo e União Social 

Bibliaspa  

Caritas Arquidiocesana de São Paulo 

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

Casa de Solidariedade 

Casa Verbo 

CCJVA – Centro de convivência Jardim 
Vista Alegre 

Cebasp 

Central Sindical e Popular Conlutas 

Destino das Doações

Centro Comunitário de Cidadania e 
Cultura Vila Dalva 

Centro Comunitário Jardim Autódromo - 
CJ Rosa Mística 

Centro de Promoção Bororé 

Centro de Promoção e Inclusão Social 26 
de Julho 

Centro de Recuperação Aliança em 
Cristo 

Centro Educacional Luz e Lápis 

Centro Social Santa Catarina 

CIC Guarulhos - Centro de Integração da 
Cidadania 

Club de Mães do Jardim Industrial 

Coletivo Espaço Cultural – Jardim 
Damasceno  

Coletivo Favela Capadócia 

Coletivo Hurancan  

Coletivo Mariele Franco de Itapecerica da 
Serra   



35

Coletivo Violeta  

Comunidade Boa Vista – Comunidade 
Jaguaré  

Comunidade Camarazal  

Comunidade Esperança 

Comunidade Esperança Nova Aurora - 
Missão Cena 

Comunidade Evangélica Kairos   

Comunidade Ipanema 

Comunidade Kolping São Judas Tadeu  

Comunidade Quilombola Vereda Viana 

Ecaplan Consultoria em Sustentabilidade 
- Cata - Comigo 

Fundação Fé e Alegria do Brasil - Centro 
de Educação Infantil – Unidade Taipas 

Fundação Fé e Alegria do Brasil - Centro 
Social de Educ e Cultura Grajaú 

GELC 

GFWC CrêSer 

Grupo Amor Ao Próximo 

Grupo de Assistência Social Bom 
Caminho 

Igreja Batista Regular em Rio Pequeno 

Igreja Lírio dos Vales  

Instituição Benefi cente Israelita Ten Yad 

Instituição de Longa Permanência para 
idoso Butantã Dom Paulo Evaristo Arns 

Instituição Instituto Rizoma de Educação  

Instituto Social Cativeiro 

Instituto Ação Geral 

Instituto Anchieta Grajaú  

Instituto C - Criança, Cuidado e Cidadão  

Instituto Caminho de Paz 

Instituto Cultural Benefi ciente União e 
Luz e Força 

Instituto de Apoio à Criança e ao 
Adolescente com Doenças Renais - 
ICRIM 

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

Instituto de Cultura e Cidadania Crescer 
e Conviver - ICC 

Instituto DIPI  

Instituto Feliz Cidade 

Instituto Ikigai   

Instituto Jatobás 

Instituto João de Barro de 
Responsabilidade Social 

Instituto Lapidar 

Instituto Mães Especiais 

Instituto Maria Joaquina dos Santos 

Instituto Movimentarte 

Instituto Novo Tempo Mundial 

Instituto Omni 

Instituto Rosas dos Ventos  

Destino das Doações

Instituto Semear Plantar e Transformar
  
Instituto Sensei Divino 

Instituto Social Minha Heliópolis   

Instituto Social Novo Olhar  

Instituto Social São Francisco 

Instituto Somos UM 

Instituto Vitória Gabrielly 

Instituto Ybi 

Instituto Zabdiel 

Lar Infantil - Abrigo Sapopemba  

Lions Clube de Guarulhos 

Mitra Arquidiocesana de São Paulo - 
Paroquia São Miguel Arcanjo 

Movimento Comunitário Estrela Nova 

MRocco  

Mulheração Cotia 

No limite da fome  
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Núcleo Assistencial de Desenvolvimento 
Integral – NADI

Núcleo Assistencial Vila Brasilândia 

Núcleo Comunitário de Vila Terezinha  

Núcleo Cristão Cidadania e Esperança 
para o Vale 

Núcleo Pessoa com Defi ciência 

Ocupação Playcenter 

Oekobr 

ONG Equilíbrio Universal 

ONG Fazendo por Cristo 

ONG Fênix Zona Sul 

ONG Instituto Feliz Cidade 

ONG Moradia e Cidadania 

ONG Olhar de Bia 

Organização Não Governamental 
Meninos da Lata  

OSC Boxe Top Team

Paróquia N. Sra. do Paraíso 

Paróquia São Pedro Apóstolo  

Projeto Alcançando Vidas 

Projeto Andorinhas  

Projeto Filhos e Filhas Dorcas - Igreja 
Pentecostal Ministério Siquem/Efraim 

Projeto Orsi   

Projeto Sol - Centro de Orientação e 
Educação a Juventude 

Projeto Viver Educando 

Promoções Humanas Eugênio de 
Mazenod 

Província dos Capuchinhos de São Paulo  

Sasf Elisa Maria (ACTI) - Ação Comunitária 
todos os irmãos 

Serviço de Assistência Social a Família 
Parque do Carmo Beatifi cado Luís 
Biraghi 

Social Bom Jesus 

Sociedade Ipanema de Futsal 

Turma do Bem  

UNA - Unidos No Amor Promoções e 
Eventos Ltda  

União Educacional e Esportiva do Jardim 
Colombo 

Unibes - União Brasileira Israelita de 
Bem-estar Social 

Vid’Art Centro Artístico 

DEPOIMENTO DE UMA ENTIDADE

“O valor de uma cesta básica 
digital para uma família em 
situação de vulnerabilidade social é 
imensurável, pois ela gera autonomia, 
proporcionando o poder de escolha e 
de compra, gera união, pois a família 
vai decidir naquele momento o que é 
prioridade.
Portanto a palavra que defi ne essa 
ação é gratidão. Porque muito 
mais do que números estamos 
impactando vidas através dessas 
iniciativas, e por falar em números 
são aproximadamente 400 pessoas 
diretamente benefi ciadas com essa 
parceria da B³.  
Muito obrigado.”

Rogério Fernandes, Líder Social do 
Instituto Feliz Cidade

Destino das Doações
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#Juntos Somos Fortes

Existem muitas formas de promover impacto social e a ONG Banco de 

Alimentos conta com muitas iniciativas que fortalecem a nossa atuação e 

permitem que possamos atender à substancial demanda por doação de 

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

crise causada pela pandemia da Covid-19.

A ONG Banco de Alimentos é uma organização que depende exclusivamente 

do apoio de pessoas e empresas para realizar o seu trabalho. Neste capítulo, 

apresentamos as diversas formas pelas quais você e sua empresa podem fazer 

a diferença e transformar a realidade de milhares de vidas.

Doadores de alimentos

As contribuições de um expressivo 

grupo de doadores viabilizaram o 

grande volume de distribuição 

gratuita de alimentos em 2021. 

Ao longo do ano, a ONG Banco 

de Alimentos recebe doações, 

entre f requentes e pontuais, 

de empresas das mais diversas 

áreas: produção e comercialização de 

alimentos, educação, eventos, logística, 

gestão de facilidades e tecnologia. 

Além da colheita urbana, também participamos de campanhas de doação 

permitem que possamos atender à substancial demanda por doação de 

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

crise causada pela pandemia da Covid-19.

A ONG Banco de Alimentos é uma organização que depende exclusivamente 

 para realizar o seu trabalho. Neste capítulo, 

apresentamos as diversas formas pelas quais você e sua empresa podem fazer 

a diferença e transformar a realidade de milhares de vidas.

As contribuições de um expressivo 

áreas: produção e comercialização de 

alimentos, educação, eventos, logística, 

gestão de facilidades e tecnologia. 

direta de alimentos que não necessariamente seriam desperdiçados, como o 

Dia Nacional da Coleta de Alimentos, ampliando a quantidade de alimentos 

entregues às entidades sociais parceiras. 

Investimento social privado – marcas com propósito 

Os investidores sociais – que na ONG Banco 

de Alimentos gostamos de chamar de 

transformadores sociais – são os nossos principais 

doadores. Fruto de uma parceria de muito 

tempo e que sem dúvida é essencial para a 

transformação de muitas vidas. 

São empresas alinhadas ao momento que 

estamos vivendo, de mudanças profundas 

na relação das pessoas com os produtos que 

consomem. Cada vez mais estão sendo valorizadas 

empresas preocupadas em impactar de forma positiva 

a sociedade. Somente a experiência de compra não 

será suf iciente para criar um elo de conf iança com o consumidor 

e valorizar uma marca. As empresas que defendem um propósito, que 

apoiam causas e fomentam movimentos que promovem transformação 

socioambiental reforçarão sua conexão emocional com os clientes, que 

valorizarão suas marcas e produtos. As questões sociais e ambientais chamam 

a atenção de uma nova geração mais consciente e que se preocupa com o 

destino do planeta e seus habitantes.
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Segundo pesquisa da Ipsos, de 2019, por exemplo, as principais iniciativas para 

a empresa ser vista como cidadã pelos consumidores consistem em: 58% - 

reduzir os impactos ambientais; 41% - ser responsável na sua cadeia de valor; 

38% - promover campanhas de doação. A preferência por marcas socialmente 

engajadas é conf irmada também pelo estudo Brasil Giving 2020 publicado 

pela CAF-Charities Aid Foundation e IDIS, segundo o qual 71% dos entrevistados 

estariam “inclinados a comprar um produto ou serviço de uma empresa que doa 

para causas sociais ou apoia a comunidade local”.

Os investidores sociais privados seguem a prática da sustentabilidade 

corporativa, que engloba questões ambientais, ações sociais e boas práticas 

de governança. Hábitos de consumo mais conscientes demandam marcas 

mais preocupadas com práticas sustentáveis, desde a origem da matéria-

prima, produção, até o descarte, compromisso baseado no ESG, sigla em inglês 

para Ambiental, Social e Governança. Empresas que adotam o ESG buscam 

ser ambientalmente sustentáveis, socialmente comprometidas e com melhor 

relação com seus colaboradores, clientes e comunidades, adotando normas de 

compliance e boas práticas de gestão corporativa como a transparência.

São empresas também comprometidas com a Agenda 2030, adotada 

pela Organização das Nações Unidas, ONU, com base nos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, ODS, que def inem metas para reduzir as 

desigualdades e construir um futuro mais sustentável.

O terceiro setor como aliado das estratégias ESG

A ONG Banco de Alimentos acredita no potencial transformador da parceria 

entre o segundo e o terceiro setor, como uma forma rápida e ef iciente de 

concretizar as estratégias ESG das empresas e uma oportunidade para 

potencializar projetos socioambientais que já foram validados e estão em 

constante aprimoramento. A OBA atua no ambiental e social, e dá efetividade às 

ações ESG ao trazer seu conhecimento de especialista e garantir um impacto 

real nas comunidades e no meio ambiente. Em seus 23 anos de atuação, a 

ONG buscou se aprimorar gerando conhecimento e impacto, consolidando-se 

como operadora de estratégias que visam a responsabilidade social.

Marketing relacionado à causa

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

empresa com as necessidades da sociedade. Assim, parcerias são estabelecidas 

entre empresas, Organizações da Sociedade Civil 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, que estão escolhendo comprar de 

marcas conscientes em relação ao impacto do seu negócio para o mundo. Mais 

do que uma causa, existe uma demanda crescente por ações que promovam 

transformações na cadeia de produção e consumo.

O MRC une forças e propósitos entre o segundo e o terceiro setor, para gerar 

impacto social. É uma modalidade de investimento corporativo que alinha 
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Como funciona?
A cada produto vendido ou serviço prestado ao consumidor, uma 

porcentagem ou valor f ixo é doado à ONG para f inanciar suas atividades. 

As doações f inanceiras são 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.

a partir de 2020, utilizou-se uma base média de custo de r$ 5,00 para a 

entrega de um quilo de alimento às entidades sociais cadastradas em 

nosso programa. este valor sofreu alteração devido a mudanças nas 

variáveis que compõem nossa operação, tais como a quantidade de 

alimentos doados (arrecadados pela ong) e custo operacional (contratação 

de novos colaboradores, aluguel de galpão e aquisição de veículos para 

atender a ações emergenciais da pandemia).

A opção de empregar a média do custo de entrega de um quilo de 

alimentos ao longo dos últimos anos de operação continua sendo um bom 

indicador para o planejamento interno e para a política de transparência 

com os investidores sociais.

estratégias de marketing e expertise das organizações civis na execução 

de projetos que causem transformação na sociedade. Comunicar ações 

de transformação social com transparência e honestidade passa a ser 

fundamental entre as empresas e seu público. Ao agirem com base em um 

propósito, as marcas podem e devem se apropriar do valor gerado por suas 

ações socioambientais.

A forma de comunicar a causa apoiada faz toda a diferença; é importante falar 

desses temas de forma recorrente e dar voz às organizações, ativistas e pessoas 

apoiadas.

A divulgação tem ainda o importante papel de inspirar outras empresas a 

seguirem o mesmo caminho. É importante também adotar uma postura ética e 

consciente em todos os níveis da empresa. É um passo def initivo para colocar o 

discurso em prática e conectá-lo a todos os colaboradores. A comunicação pode 

ser um canal para educar e conscientizar sobre a causa apoiada.

A ONG Banco de Alimentos está preparada para atender e apoiar as estratégias 

de comunicação do Investidor Social, de forma conjunta e colaborativa, na 

parceria de Marketing Relacionado à Causa.
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INVESTIDORES SOCIAIS PARCEIROS DA ONG BANCO DE ALIMENTOS EM 2021 

Alsco Toalheiro Brasileiro Ltda

Prologis Logistica Ltda

DSM Produtos Nutricionais Brasil Ltda

Instituto CCP

Sendas S/A

Taler Planejamentos Financeiros Ltda

Di Pietra Arte  Porcelanatos

Navarro Representações

Orthopauher

OTBpen 

Seven Holding Participações

Polen

Benisuri Comércio e Montagem de 
Lojas Ltda

Condomínio Wtorre JK-Iguatemi

Pura Vida LifeStyle Bem estar

Multilaser

Maeda, Ayres e Sarubbi Advogados

Solenis Especialidades Químicas LTDA

Associação FEFIG, De Heus Industria e Comércio, DHL LOG Brazil, KLM Cia Real 
Holandesa Aviação-MILK, Makro Atacadista S/A, MLIVE Promoções e Eventos 
Eireli, Racional Engenharia, SBM OffShore do Brasil Ltda, Crossf it Fratelli, Luxo 
Natural Prod e Com. De F. Eireli, Maqstone Pedras e Máquinas Ltda, tangotech, 
Poggio Confecção, AspenTech Software Brasil Ltda, DSM Produtos Nutricionais 
Brasil Ltda
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Sociedade unida contra a fome e o desperdício de alimentos

Quando uma pessoa doa recursos fi nanceiros 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 fi zeram 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 2021, contamos com a parceria de lojas da rede Pão 

de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar e Popeyes, em São 

Paulo. 

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

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 

fi scais 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 para se tornar um doador automático de 

notas com CPF pode ser encontrado no site: 

https://www.bancodealimentos.org.br/nota-fi scal-paulista
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SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO - OFICINAS 
CULINÁRIAS 
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 e a saúde.

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

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 infraestrutura 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, proatividade e o espírito de liderança.

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.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Origem das Receitas  2021

R$ 9.455.367,17

R$ 108.503,12

R$ 119.602,10

R$ 560.379,63

R$ 241.391,92

R$ 47.028,34

R$ 1.444.244,45

R$11.976.516,73

Destinos das receitas

Assim como nos anos anteriores, os recursos obtidos pela ONG Banco de Alimentos 

por meio de doações e parcerias foram destinados ao fi nanciamento de suas 

atividades que são exercidas através de 3 pilares: Colheita Urbana, Educação 

Nutricional e Conscientização.

Em decorrência da pandemia provocada pelo Covid-19 ampliamos nossa atuação, 

através da compra e distribuição de cestas básicas e cestas digitais para 

atender a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade.

Com o objetivo de garantir a perpetuidade da Instituição, em 2017 foi criado um 

fundo de reserva, para o qual é destinado partes dos recursos aportados na ONG 

Banco de Alimentos. Esses recursos dão segurança para que as suas atividades 

não sejam interrompidas em momentos econômicos adversos, e viabilizam 

os investimentos necessários para realizar a expansão de suas atividades, e para 

ampliar as suas ações sociais.

Colheita/Educação Nutricional/Conscientização/Advocacy   25,01 %

Compra e Distribuição de Cestas Básicas e Digitais     45,10%

Fundo de Reserva              29,89%

Pessoa Jurídica         

Programa Nota f iscal Paulista    

Doações Pessoa Física      

Campanhas e Plataforma de CRM    

Outras Receitas* 

Programa Arredondar 

Herança              

TOTAL                       

   
(*)Aplicações Financeiras e outras

Transparência
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DRADS

Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social. Braço do COMAS 

- Atualização Cadastral no Sistema da Secretaria de Desenvolvimento Social. O 

cadastro atualizado possibilita à entidade a usufruir do crédito concedido pelo 

Programa Nota Fiscal Paulista.

MOL VITRINE DE ONGS

Organizações que recebem recursos gerados pelas vendas de publicações da 

MOL. Este projeto-piloto está sendo realizado em parceria com o Instituto Liga 

Social e tem como objetivo aumentar a visibilidade das ONGs apoiadas pela 

editora.

PRÊMIO IMPACTO PÚBLICO 

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

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

de assistência social, nutrição e alimentação através de encontros online 

individuais e em grupos.

TECNOLOGIA SOCIAL FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL (FBB)

Metodologia reaplicável, desenvolvida na interação com a comunidade e que 

promove transformação social.

YOURCAUSE

Organização sem f ins lucrativos, fundada nos Estados Unidos, que conecta 

empresas a instituições f ilantrópicas, impulsionando a f ilantropia por meio de 

programas de doação e subsídios coorporativos.

CERTIFICAÇÕES

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE ENTIDADE PROMOTORA DE DIREITOS 

HUMANOS

Concedido pela Secretaria da Justiça e Cidadania, o certif icado é requisito para a 

obtenção do documento de isenção de Imposto de Transmissão Causa Mortis e 

Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD).

CAF

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

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

caridade a ter um impacto maior.

CRCE

Certif icado de Regularidade Cadastral das Entidades. Certif ica que a entidade 

está inscrita e aprovada no Cadastro Estadual de Entidades – CEE, e permite 

receber valores referentes à doação de CPF de pessoas f ísicas e cupons f iscais 

sem CPF, para cadastro no sistema pelo Programa Nota Fiscal Paulista. 

COMAS

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

de Assistência Social.

DOCUMENTO DE ISENÇÃO DE ITCMD

Documento de isenção de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de 

Quaisquer Bens ou Direitos. Isenta a Organização de imposto sobre transmissão 

de bens móveis e imóveis – doações de pessoas f ísicas ou jurídicas, que sejam 

decorrentes de doação em vida ou de herança.

Transparência
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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 

REDE SOCIAIS

QR CODE FOR ENGLISH VERSION

To view this report in the English version, please access:

www.bancodealimentos.org.br/relatorio2021/english 

or use the QR code below

https://www.facebook.com/bancodealimentos/

https://www.instagram.com/ongbancodealimentos/

https://br.linkedin.com/company/ong-banco-de-alimentos/c/

https://www.youtube.com/c/ONGBancodeAlimentos

https://twitter.com/ONGBA

https://www.tiktok.com/@ongbancodealimentos

https://br.pinterest.com/obapinterest


