


Implantação do Centro de Captação e 
Armazenagem de doações em São Paulo 



Busca onde sobra e entrega onde falta. 
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Implantação - Local 
• Contrato de locação de um espaço para 

armazenagem; 

- Localização estratégica para atender as unidades 
operacionais; 

- Área: 1614 m² (armazenagem e administração); 

- Estrutura porta palete com 456 posições (400 
ton.); 

 

 

 



Implantação - Documentos 

• CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal; 

• Alvará da Vigilância Sanitária; 

• Alvará do Corpo de Bombeiros. 

 

 



Implantação – Materiais e 
Equipamentos 



Equipe 
22 profissionais 

- Coordenador 
- Nutricionista 
- Supervisor Administrativo 
- Supervisor Operacional 
- Almoxarifes 
- Auxiliares Administrativos 
- Analista de transporte 
- Ajudantes Gerais 
- Agentes de atendimento 
- Motoristas 
- Auxiliares de limpeza 

 
 

 

 



Captação do 
doador 

Oferta da 
doação 

• Estudo de 
viabilidade 
do (s) 
produtos (s) 

• Efetivar a 
doação 

• Agendar a 
retirada 

Recebimento da 
doação 

• Triagem; 

• Conferência; 

• Controle de 
qualidade 

• Armazenamento 

Planejamento da 
distribuição 

• Definição da 
quantidade/ti
po de produto 
que cada 
unidade 
operacional 
distribuirá 

Fidelização do 
doador 

Prestação de 
contas ao 

doador e MDS 

Entrega nas 
Instituições 

Sociais 

Expedição                                   

• Separação 

• Emissão de 
nota fiscal 
e/ou recibo 
de doação 

Definição de 
roteiros 

Fluxo de trabalho 



Atuação Equipe de Captação de 
Doadores 

• Pesquisa de empresas alimentícias em sites, revistas especializados, 
supermercados... 

• Participação em feiras do setor (APAS, ABAD, FIPAN, Natural Tech...) 
• Captação de novos doadores no CEAGESP e entorno (grandes distribuidores de 

hortifrúti)– nova coleta período tarde; 
• Criação de um histórico de relacionamento; 
• Criação de material para divulgação; 
• Divulgação do Mesa Brasil pelas empresas doadoras em suas home pages; 

 
• Fidelização: 
• Doador conhecer o espaço; 
• Prestação de contas ao término da distribuição; 
• Fotos do processo de doação; 
• Proximidade com o doador; 
• Visita aos doadores; 
• Encontro Anual. 

 
 

 

 



Resultados 

945 
toneladas 

219 ton. 
Suco de 
Frutas 

123 ton. 
Hortifruti 

116 ton. 
Leite 

111 ton. 
Biscoitos 

30 ton. 
Arroz 39 ton. 

Cereal 
Matinal 

23 ton. 
Água de 

Coco 

21 ton. 
Farináceos 

5 ton. 
Pães 





Conclusão 

• Escolha de local estratégico, equipado e 
composto por uma bem dimensionada; 

• Captação e Fidelização de novos parceiros 
para ampliar a gama de alimentos doados; 

• Resposta rápida aos doadores; 

• Agilidade na retirada das doações; 

• Melhor distribuição das doações no Estado. 

 

 

 

 

 



 
 

Obrigado! 
Karen Leal da Silva 

E-mail: karenleal@sescsp.org.br 
(11) 2607-8870 
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