


Integração e cooperação em rede 

- Redes Regionais (Estaduais); 
- Serviços Sociais Autônomos (SESC); 
- Entes Federados (Poder Publico); 
- Centrais de Abastecimentos (CEASA); 
- Organizações da Sociedade da Civil (OSCIP), ONG’s; 





Melhores Práticas de administração para 
Banco de Alimentos  

e  

Cuidados indispensáveis  

para sua estruturação, funcionalidade e  

operacionalidade e manutenção. 



- Pontos Importantes 
 

 - CONSTITUIÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS 

 - Identificação de LIDERANÇAS; 

 - PLANEJAMENTO e GESTÃO – (ERP); 

 - MAPA SOCIAL – Cadastramento; 

 - ARREGIMENTACÃO – Representatividade - Voluntariado; 

 - ESTRUTURAÇÃO e funcionalidade do Banco; 

 - PARCERIAS (Mantenedores, Apoiadores, Parceiros Estratégicos); 

 - CAPTAÇÃO DE ALIMENTOS – Empresas, Entidades Públicas e Privadas; 

 - Projetos de SEGURANÇA ALIMENTAR e NUTRICIONAL; 

 - BENEFICIÁRIOS - Integração com Parceiros; 

 - DISTRIBUIÇÃO - Plano de  LOGÍSTICA - (ROTAS de entrega); 

 - DIFUSÃO - Divulgação, Mídia (Material Publicitário) 

 - INDICADORES – Resultados - Impacto; 

 - RELATÓRIO / PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 



CONSTITUIÇÃO DO BANCO 
 

 
• Reuniões – Assembleias 

• Documentação 

• Estatutos 

• Atas 

• Registros - CNPJ 

• Confecção de materiais (E-mail, Site, Fone) 

•  Folders, Banner, etc 

 

 



 Todos concordamos certamente, que para esta ou quaisquer outras iniciativas sociais 
ou empresariais, é imprescindível que haja a identificação de uma ou mais LIDERANÇAS 
para assumir as responsabilidades inerentes ao desafio, e a partir dai buscar uma 
arregimentação maior de pessoas que possam compartilhar do projeto com a mesma 
disposição e interesse. 

Identificação de LIDERANÇAS 



PLANEJAMENTO e GESTÃO 

 PLANEJAMENTO e GESTÃO - Já no que se refere ao PLANEJAMENTO da forma de 
atuação do BANCO DE ALIMENTOS, vai depender da opção escolhida pelas lideranças, tipo: 
Captação de Alimentos, “ARMAZENAMENTO” e Distribuição, haverá a necessidade de uma 
sede/mobiliários, maquinas, equipamentos, quadro de pessoal qualificado (nutricionista), 
além de um administrador, motorista, ajudantes. 
  
 Para o processo de GESTÃO, Banco necessitará dispor de um ERP (Software) para 
emissão de NFE, Relatórios, cadastros dos Doadores, das Instituições Beneficiárias, registro 
de entradas, de saídas, emissão de balancetes, etc. Em todo o processo deverá ser 
observada a  relação custo-benefício, ganhos de escala, controles de custos. 
  
 Em se tratando de Banco de Alimentos exclusivamente de “COLHEITA URBANA”, não 
haverá a necessidade da SEDE, mas será obrigatória contar com uma frota de veículos para 
fazer a coleta e distribuição de Hortifrutigranjeiros, além de Nutricionistas para conferir ao 
Programa a necessária Segurança do processo.  



MAPA SOCIAL – Cadastramento 

 Para o MAPEAMENTO, CADASTRAMENTO e identificação das prioridades na área 
de jurisdição de cada Banco de Alimentos, haverá a necessidade de elaboração do MAPA 
SOCIAL, onde serão relacionadas as Instituições, tais como; Asilos, creches, escolas, 
associações comunitárias, tribos indígenas, quilombolas, lares de excepcionais, entre outras, 
e somente a partir dai, estabelecer os ROTEIROS DE ENTREGAS (ROTAS). 

 



Bancos de 
Alimentos 

Cadastro VIRTUAL relacionando os Bancos de Alimentos, Núcleos Banco de Alimentos e 
Instituições Beneficiárias do Estado do Rio Grande do Sul. 

MAPA SOCIAL – Cadastramento 



MAPA SOCIAL – Cadastramento 

Núcleos Bancos de Alimentos 



MAPA SOCIAL – Cadastramento 

Instituições beneficiárias atendidas pelo Banco de Alimentos 



8 - MAPA SOCIAL – Cadastramento – Parceiros Beneficiários  

ERP – Rede de Banco de 
Alimentos 

 
- Cadastramento de 

Instituições atendidas 
- Cadastro de Empresas 

doadoras. 
- Fornecimento  Nota     
- Fiscal Eletrônica. 
- Doadores 
- Entrada de Produtos 
- Saída de Produtos 
- Financeiro 
- Relatórios 



 Muitos são os PROJETOS com apelos importantes, tanto na área da educação, 
cultura, saúde, drogadição, pobreza, criminalidade, etc., mas nenhum consegue 
sensibilizar mais do que o “combate a FOME”. Ninguém aceita ou admite esta 
possibilidade, e poucas são as “OPORTUNIDADES” oferecidas para que estas “forças 
ativas” e disponíveis da sociedade possam se integrar neste desafio. Aí está portanto, a 
grende chance para um CHAMAMENTO EFICAZ aos lideres empresariais, Poder Público, 
Sindicatos, aos Clubes de Serviços, (Rotary, Lions, Leos Club, Rotaracts, Interact, Igrejas, 
Escotismo, Universitários, Estudantes, Círculos de Pais e Mestres, Associações 
Comunitárias, e sociedade em geral. 

Arregimentação da sociedade (Voluntariado) 



Arregimentação da sociedade (Voluntariado) 
Notadamente que neste sentido, as iniciativas deverão  ser muito bem estruturadas, 
organizadas a partir de reuniões de sensibilização , contar com os materiais publicitários 
adequados (banner, coletes, flyers) e oferecer total TRANPARÊNCIA E CREDIBILIDADE . 
  
Sábado Solidário (Rotary, Lions, Escoteiros), Trote Solidário (Universidades de Medicina, 
Veterinária, Administração, Nutrição), Inverno sem Fome, Dia do Carinho, Natal sem 
Fome,  Grandes jogos de futebol e Show artísticos, Feiras, Exposições, Seminários, entre 
outros, são eventos que necessitam contar com grande número de VOLUNTÁRIOS.  

 
(*) Projetos para intercambiar com a REDE BRASILEIRA DE BANCOS DE ALIMENTOS. 

 



Estrutura e funcionalidade 

Gerência Operacional 

Laboratório de Análise Sensorial 

Gerência de Segurança Alimentar 



Estrutura e funcionalidade 



Estrutura e funcionalidade 



Estrutura e funcionalidade 



Estrutura e funcionalidade 

Programa de Hortifrutigranjeiros (Higienização) 



Estrutura e funcionalidade 

Programa de Hortifrutigranjeiros 
(Higienização) 



Refeições Coletivas 



Estrutura físicas de Bancos de Alimentos - RS 



 Uma vez identificados os objetivos do Banco, será de responsabilidade destas 
lideranças “conquistar” os PARCEIROS MANTENEDORES, que serão responsáveis pela 
manutenção dos custos do Banco, e também das PARCERÍAS ESTRATÉGICAS  que dentro 
das suas especialidades possam contribuir para as múltiplas atividades que serão 
desenvolvidas, tipo: UNIVERSIDADES, Agências de Publicidade, Empresas Gráficas, 
Serviços de Contabilidade, Serviços Jurídicos,  Imprensa, Clubes de Serviços, Escotismo, 
Associações Comerciais, Industriais e de Serviços; e ainda os PARCEIROS DOADORES, tais 
como, Supermercados, Empresas da Industria da Alimentação, Cooperativas, 
Cooperativas, Conab, InMetro,  entre outros. 
 

PARCERIAS (Mantenedores, Apoiadores, Parceiros Estratégicos) 



 Aqui reside o maior DESAFIO do Banco e por conseguinte deve merecer todo o  
esforço, dedicação e criatividade dos administradores do Banco de Alimentos. Mas, por 
outro lado inúmeras são as FONTES DE CAPTAÇÃO de alimentos, principalmente se 
soubermos identificar a CADEIA de DESPERDÍCIOS existente no país, além da realização 
de Campanhas junto a Empresas, Supermercados, Shows artísticos, Jogos de futebol. 
Neste particular existem ainda as possibilidades de doações dos Programas de Governo, 
tais como a CONAB, PAA, CEASAS, entre outros. Promover a Mobilização e Motivação da 
sociedade. 

 (*) Projetos para intercambiar na REDE BRASILEIRA (Clique Alimentos, Descarte de Supermercados, Cozinhas 

Industriais de Refeições Coletivas) 

CAPTAÇÃO DE ALIMENTOS – Empresas, Entidades e População; 



CAPTAÇÃO DE ALIMENTOS – Empresas, Entidades e População; 



Projetos de SEGURANÇA ALIMENTAR e NUTRICIONAL 

 Reconhecida sua importância, a segurança alimentar se constitui numa das 
principais preocupações do Banco de Alimentos e portanto deverá merecer uma atenção 
especial na conquista de alunos das Faculdades de Nutrição, Gastronomia e Engenharia 
Alimentar, a quem caberá a implementação de Projetos de Higiene, boas práticas, 
armazenamento e consumo adequado junto as Entidades parceiras beneficiárias. 

(*) - Projetos para intercambiar na REDE BRASILEIRA (Extensão Universitária – Projetos: 
Primeiros passos, Nutrindo o amanhã, Oficina do sabor, Passos da Longevidade, Cozinha 
Nota Dez, entre outros).  

Estagiárias de nutrição fazendo avaliações e treinamentos nas instituições atendidas pelo Banco de Alimentos. 



Projetos de SEGURANÇA ALIMENTAR e NUTRICIONAL 

Estagiárias de nutrição fazendo avaliações e treinamentos nas instituições atendidas pelo Banco de Alimentos. 



Projetos de SEGURANÇA ALIMENTAR e NUTRICIONAL 

Aprendizado infantil nas instalações do Banco. 



Projetos de SEGURANÇA ALIMENTAR e NUTRICIONAL 



Entrega de Alimentos a entidades beneficiárias cadastradas 



 Juntamente com a área de segurança alimentar e nutricional, reside neste tópico o 
segundo grande pilar de importância do Banco de Alimentos, uma vez que, não 
havendo a disponibilidade de veículos próprios, ou  uma parceria com Empresas 
Transportadoras , o processo de distribuição do Banco poderá  ficar  inviabilizado.  
  
(*) Projeto para intercambiar na REDE BRASILEIRA (Parceria com Sindicatos de 
Empresas de Transportes de Cargas) 

DISTRIBUIÇÃO - Plano de  LOGÍSTICA SOCIAL (Rotas de entrega) 



Plano de  LOGÍSTICA – Recebimento e Distribuição de Alimentos 



Divulgação, Difusão, Mídia (Material Publicitário) 

inserir Banner, pins 



Divulgação, Difusão, Mídia (Material Publicitário) 



Sábado Solidário (Vídeo) 





Clique Alimentos (Vídeo) 





INDICADORES – Resultados - Impacto 

 As INSTITUIÇÕES BENEFICIÁRIAS, e motivo para a criação dos Bancos de Alimentos, são 
naturalmente a principais “PARCEIRAS” no processo, e deverão compartilhar de um 
conjunto de iniciativas com o Banco de Alimentos, que venha promover uma total 
“INTEGRAÇÃO”.  
 Para tanto deverão ocorrer além das visitações das Nutricionistas, Assistentes Sociais 
“in loco”, também reuniões conjuntas na sede do Banco, que proporcionem um intercambio 
de experiências. 

Reuniões de Qualidade – Apuração do Índice de Satisfação 



Relatórios de Atividades - Balanços 



Obrigado! 
 

Paulo Renê Bernhard 

Site: www.bancodealimentosrs.org.br 
E-mail: prene@fiergs.org.br 
Telefone: +55 51 33478621 

 
Curta nossa página no Facebook 

www.facebook.com/rededebancosdealimentos 


