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RESUMO 

 
Considerado direito fundamental, o acesso à alimentação consta na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos proclamada na Assembleia Geral das Nações Unidas de 1948. Com o ritmo 
de crescimento da população mundial, em 2050 seremos 7,5 bilhões de pessoas habitando o 
planeta, o que nos leva à uma discussão urgente sobre as medidas que possam garantir o acesso 
de alimentos à população. Ao mesmo tempo vivemos um grande paradoxo, pois desperdiçamos 
quase um terço dos alimentos produzidos em um mundo onde 820 milhões de pessoas sofrem 
de subnutrição crônica. Deste modo, garantir a segurança alimentar não deve concentrar-se 
somente no crescimento da oferta, mas também no acesso aos alimentos. A recuperação e a 
redistribuição de alimentos oriundos do desperdício é uma prática adotada em diversos países 
como forma de promoção deste acesso e, no Brasil, ela também é operacionalizada pelos bancos 
de alimentos. Promover visibilidade ao trabalho dos bancos perante a sociedade civil, de forma 
a estimular sua valorização e expansão foi o contexto utilizado para este trabalho aplicado. Para 
tanto, por meio de análise de conteúdo documental, realizou-se a identificação e a 
sistematização de um conjunto de indicadores de resultados e desempenho para sistemas de 
redistribuição de alimentos via bancos e, em seguida, a verificação da sua aplicabilidade com 
o cruzamento dos dados obtidos de quatro estudos de caso. Ao todo, foram identificados 32 
indicadores de resultados e 8 indicadores de desempenho, sendo que os mais citados e utilizados 
nos casos práticos refletem os resultados do objetivo primário dos bancos: captar a maior 
quantidade de alimentos, do maior número de doadores possível, atendendo ao maior número 
de pessoas e instituições socioassistenciais. Além disso, a grande maioria dos indicadores de 
resultados e desempenho encontra-se na dimensão social, evidenciando seu forte componente 
social e, de certa forma, mostrando como os componentes econômicos e ambientais ficam à 
margem. Apenas 34% dos indicadores são utilizados por todos os bancos dos estudos de caso, 
mostrando a oportunidade de utilização de indicadores de maneira mais uniforme pela rede de 
bancos de alimentos do país. O trabalho de sistematização desses índices permitiu a organização 
dos dados em categorias, variáveis e dimensões, de forma a tornar possível a sua disposição 
final em um formato de framework. Assim, este trabalho aplicado fornece um conjunto de 
indicadores de resultados e desempenho para bancos de alimentos, dispostos de uma forma 
única, visual e prática, deixando o convite para a sua utilização imediata.  
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ABSTRACT 

 

Considered a fundamental right, access to food is included in the Universal Declaration of 
Human Rights proclaimed at the United Nations General Assembly of 1948. With the growth 
rate of the world population, in 2050 we will be 7.5 billion people inhabiting the planet, which 
leads to an urgent discussion on measures that can guarantee access to food for the population. 
At the same time, we are experiencing a great paradox, as we waste almost a third of the food 
produced in a world where 820 million people suffer from chronic malnutrition. In this way, 
ensuring food security should not only focus on growing supply, but also on access to food. 
The recovery and redistribution of food from waste is a practice adopted in several countries as 
a way of promoting this access and, in Brazil, it is also operated by food banks. Promoting 
visibility to the work of food banks for the civil society, in order to stimulate their appreciation 
and expansion was the context used for this applied work. Therefore, through the analysis of 
documentary content, the identification and systematization of a set of result and performance 
indicators for food redistribution systems via food banks was carried out, and then a selection 
of their applicability with the tracking of data carried out in four case studies. At the end, 32 
result and 8 performance indicators were selected, and the most cited and used in practical cases 
reflects the results of the main objectives of the banks: to capture the largest amount of food, 
the largest number of possible donors, serving the largest number of people from social 
assistance institutions. In addition, a large majority of results and performance indicators are in 
social dimensions, showing their strong social component, and in a way, showing how the 
economic and environmental components and the left on the margin. Only 34% of the indicators 
are used by all case study food banks, showing the opportunity to use indicators in a 
standardized way across the country's food banks chain. The work of systematizing the 
indicators allowed the organization of data into categories, variables and dimensions in order 
to make possible their final selection in the framework format. In this way, this applied work 
provides a set of results and performance indicators for food banks that are a unique, visual and 
practical way, leaving the invitation for their immediate use. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: humanitarian supply chains; humanitarian logistics; food loss and waste; food 
banks; food redistribution; results; indicators.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada na Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 1948, estabelece direitos humanos fundamentais a serem universalmente 

protegidos, dentre eles, o acesso à alimentação adequada (ASSEMBLÉIA GERAL DA ONU, 

1948).  Com o ritmo de crescimento da população mundial – que, de acordo com a estimativa 

mais recente da Organização das Nações Unidas (ONU), pode alcançar 9,7 bilhões de pessoas 

em 2050 (NAÇÕES UNIDAS, 2019) –, haverá um aumento na demanda por alimentos em, 

pelo menos, 60% (até 2050), quando comparada aos níveis de 2006 (FAO, 2019a).  

Atualmente, o mundo já produz comida suficiente para alimentar a população do planeta 

(FAO, 2009), entretanto, cerca de um terço dos alimentos produzidos no mundo é perdido ou 

desperdiçado (FAO, 2011). Paradoxalmente, o relatório do “Estado de Segurança Alimentar e 

Nutricional no Mundo 2019” estima que 820 milhões de pessoas sofrem de subnutrição crônica 

no globo (FAO, IFAD, UNICEF, WFP e WHO, 2019. No Brasil, cerca de 52 milhões de 

brasileiros apresentam algum grau de insegurança alimentar, ou seja, não ingerem diariamente 

as calorias mínimas necessárias ao seu pleno desenvolvimento (IBGE, s.d.) 

Desse modo, soluções para garantir a segurança alimentar mundial não devem 

concentrar-se somente no crescimento da oferta, mas também no acesso aos alimentos, na 

redução das perdas e desperdícios e no reequilíbrio das dietas para um menor consumo de itens 

de origem animal, o que ajuda a reduzir a emissão de gases de efeito estufa e a pressão sobre 

os recursos naturais. (FAO, 2019; FAO, 2016; WRI, 2019). 

No que tange a redução das perdas1 de alimentos, a “Agência para a Proteção Ambiental 

dos Estados Unidos” (United States Environmental Protection Agency – EPA) propõe um 

framework chamado “A Hierarquia de Recuperação de Alimentos” (Food Recovery Hierarchy 

- figura 1) (EPA, 2019). Ele segue os conceitos e definições básicas relacionadas ao 

gerenciamento de resíduos, elaborados pela Diretiva de Resíduos 2008/98/EC da União 

Europeia, dividida em Prevention, Preparing for Re-use, Reciclying, Recovery, Disposal (em 

 
1 Segundo definição apresentada pela FAO (2011): “’perda de alimentos’ é a diminuição da quantidade ou 
qualidade dos alimentos resultante de decisões e ações dos fornecedores de alimentos da cadeia, excluindo 
varejistas, prestadores de serviços de alimentação e consumidores. O ‘desperdício de alimentos’ refere-se à 
diminuição da quantidade ou qualidade dos alimentos resultante de decisões e ações de varejistas, provedores de 
serviços de alimentação e consumidores (FAO, 2011)”. Como o foco deste trabalho será a redistribuição de 
alimentos obtidos, principalmente, a partir de fornecedores de alimentos da cadeia, será utilizado o termo “perda 
de alimentos” deste ponto em diante. 
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tradução livre, Prevenção, Preparo para Re-utilização, Reciclagem, Recuperação e Disposição), 

(EC, 2008). 

A hierarquia da EPA está organizada de forma que os níveis mais altos devem ter 

preferência na adoção de estratégias. Estas estão organizadas em prevenção (Source Reduction, 

em tradução livre “Redução na Fonte”, isto é, diminuir o excesso de quantidade de alimentos 

gerados), recuperação (Feed Hungry People e Feed Animals, em tradução livre, “Alimentar 

Pessoas com Fome” e “Alimentar Animais”) e reciclagem (Industrial Uses, Composting e 

Landfill/Incineration, em tradução livre, Uso Industrial, Compostagem e Aterro 

Sanitário/Incineração) (EPA, 2019). 

 

Figura 1: Food Recovery Hierarchy 
 

 
Fonte: (EPA, 2019). 

 

Segundo Papargyropoulou et al. (2014), a prevenção, por meio da minimização do 

excedente e da perda evitável, é a melhor alternativa para reduzir as perdas nas cadeias de 

suprimentos de alimentos. A segunda opção envolve a distribuição do excedente alimentar para 

grupos afetados pela insegurança alimentar (Preparing for Re-use), seguida da possibilidade de 

converter o volume em ração animal. 

Segundo Mourad (2016), a reciclagem, a recuperação e a aplicação de “ações fracas” 

(como o aumento de eficiência das cadeias produtivas) são alternativas que negligenciam os 

efeitos e os riscos ambientais, sociais e econômicos na cadeia como um todo a longo prazo, 

uma vez que não endereçam questões como a produção excessiva e padronizada. As iniciativas 
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relacionadas à prevenção, consideradas pela autora como “ações fortes", estão atentas às 

limitações ao uso de recursos e aos padrões adequados de produção e consumo, em direção à 

sustentabilidade. Porém, tais ações são incompatíveis com os paradigmas econômicos atuais, 

porque seus valores sociais e ambientais não se traduzem facilmente em valores econômicos 

(MOURAD, 2016). 

A visão da autora reforça a abrangência e complexidade dos problemas relacionados às 

perdas de alimentos na cadeia de suprimentos, desde a etapa produtiva até a influência do 

comportamento e hábito do consumidor final. Contudo, uma vez que a perda é eminente, é 

essencial que ela seja evitada e, assim, o alimento cumpra o seu propósito primário: a destinação 

ao consumo humano. Neste sentido, torna-se cada vez mais relevante a atenção em soluções 

para o acesso e a recuperação dos alimentos já produzidos no mundo, o que garante o uso dos 

recursos humanos, sociais, econômicos e ambientais despendidos na sua fabricação.  

 

1.1 A recuperação e a redistribuição de alimentos 

 

A recuperação de alimentos compreende o conjunto de ações que viabilizam a 

destinação de alimentos sem valor comercial (oriundos do desperdício ou obtidos por meio de 

doações, campanhas, compras públicas, entre outros) para instituições socioassistenciais que 

prestam atendimento a crianças, adolescentes, adultos ou idosos em situação de vulnerabilidade 

social (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2019; Baglioni et. al., 2017; 

Giuseppe et. al., 2014; Mourad, 2016; REFED, 2016; Weymes e Davies, 2019). Caso os 

alimentos não estejam aptos ao consumo humano, podem ainda ser destinados ao consumo 

animal (EPA, 2019). 

Dentre as ações que envolvem a recuperação, estão: a organização logística e de 

infraestrutura para a captação, seleção, armazenamento, processamento e redistribuição de 

alimentos; o apoio a ações educacionais para empresas doadoras sobre a responsabilidade e 

práticas para a doação segura de alimentos; a elaboração de políticas que incentivem as 

doações; o fornecimento de normas padronizadas para a segurança dos alimentos; a promoção 

de campanhas para arrecadação de provisões e a elaboração de ações educacionais relacionadas 

à nutrição para as instituições socioassistenciais beneficiadas (REFED, 2016; MINISTÉRIO 

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO E FUNDAÇÃO 

GAÚCHA DOS BANCOS SOCIAIS – REDE DE BANCOS DE ALIMENTOS DO RIO 

GRANDE, 2015). 
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Segundo Midgley (2014), a redistribuição é uma das estratégias de recuperação de 

alimentos com alto potencial de impedir a geração de resíduos nos vários estágios da cadeia de 

suprimentos. Porém, como coloca Reynolds et al. (2015), a rápida expansão das operações de 

redistribuição de alimentos pode ser um sintoma indicativo de uma sociedade com crescente 

desigualdade de renda e insegurança alimentar e/ou um sistema ineficiente de produção em 

excesso, que utiliza a redistribuição de alimentos como uma forma "moral" de descarte.   

A redistribuição de alimentos sem valor comercial é uma prática amplamente 

empregada em diversos países do mundo. No Brasil, ela também é operacionalizada por meio 

do Programa Banco de Alimentos (BA) do Governo Federal. Os BA são equipamentos públicos 

que integram o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), criado pela 

Lei n° 11.346, de 15 de setembro de 2006 (BRASIL, 2006a) e devem direcionar sua ação de 

doação de gêneros alimentícios às instituições socioassistenciais que oferecem provisões às 

pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO E FUNDAÇÃO 

GAÚCHA DOS BANCOS SOCIAIS – REDE DE BANCOS DE ALIMENTOS DO RIO 

GRANDE, 2015). 

A definição da Portaria n° 17, de 14 de abril de 2016, que institui a Rede Brasileira de 

Bancos de Alimentos (RBBA), apresenta o objetivo dos BA como (BRASIL, 2016): 

 
“[...] iniciativa de abastecimento e SAN, que visa combater a fome e a insegurança 

alimentar por meio da arrecadação de doações de gêneros alimentícios que seriam 

desperdiçados ao longo da cadeia produtiva. Esses equipamentos podem ser públicos – 

sob a gestão e responsabilidade dos entes subnacionais, isto é, estado, Distrito Federal 

e municípios – ou podem ser privados, sob a gestão de organizações da sociedade civil 

de interesse social, sem fins lucrativos.” (BRASIL, 2016) 

 

Com relação à estrutura de operacionalização dos BA, a RBBA apresenta a seguinte 

definição:  
“§1° [...] estruturas físicas e/ou logísticas que ofertam o serviço de captação e/ou 

recepção e distribuição gratuita de gêneros alimentícios oriundos de doações dos setores 

privados e/ou públicos e que são direcionados às instituições públicas ou privadas 

caracterizadas como prestadoras de serviço de assistência social, de proteção e defesa 

civil, unidades de ensino e de justiça, estabelecimentos de saúde e demais unidades de 

alimentação e nutrição.” (BRASIL, 2016) 
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“§ 2° As estruturas logísticas mencionadas no § 1º referem-se a metodologias do tipo 

‘colheita urbana’, as quais se caracterizam pela coleta e entrega imediata dos alimentos 

doados, excluindo a necessidade de local físico para armazenagem.” (BRASIL, 2016) 

 

Em uma primeira avaliação sobre os resultados da Rede Brasileira de Bancos de 

Alimentos (RBBA), reportados no ano de 2018 pela Secretaria Especial de Desenvolvimento 

Social do Ministério da Cidadania (BRASIL, 2017), pode-se observar que os dados se limitam 

à quantidade de alimentos arrecadados/distribuídos, suas respectivas fontes receptoras, número 

de beneficiários e, eventualmente, o número de refeições complementadas. Essa visão parcial 

falha em representar a importância social, econômica e ambiental desses sistemas, limita a 

tomada de decisão dos seus gestores, oculta as oportunidades de melhorias e reduz a 

possibilidade de ampliar o seu alcance. 

 Diferentes abordagens para o monitoramento dos resultados e desempenho de sistemas 

de redistribuição de alimentos podem ser encontradas na literatura acadêmica nacional e 

internacional, bem como nas práticas diárias da gestão e operacionalização dos BA. Assim, 

existe a oportunidade de sistematização dessas abordagens e sua importância reside no fato de 

que pode auxiliar na divulgação dos resultados e benefícios e proporcionar a transparência 

necessária para sistemas que, frequentemente, são gerenciados com base em relações de 

confiança.   

Além disso, o monitoramento dos resultados e desempenho para a redistribuição de 

alimentos via BA pode promover a visibilidade necessária à sua avaliação, expansão, alocação 

de recursos e valorização perante a sociedade civil e auxiliar na consolidação destes 

mecanismos, como uma das iniciativas estratégicas de apoio à Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) das populações vulneráveis.  

É neste contexto que o presente trabalho aplicado se justifica, tendo como objetivo 

principal identificar e sistematizar indicadores de resultados e desempenho aplicáveis para 

sistemas de redistribuição de alimentos via bancos de alimentos. Para tanto, o ponto de 

partida foi a análise do contexto das cadeias de suprimentos humanitárias em que os bancos se 

inserem e, a partir disso, desenvolver uma metodologia de suporte ao cumprimento do objetivo 

final. Em seguida, estabeleceram-se os objetivos específicos: 

• Identificar conteúdo documental de acordo com palavras chave especificadas; 

• Analisar a frequência de menção dos indicadores sistematizados; 

• Especificar os indicadores sistematizados com os dados dos estudos de caso; 



 

 

19 

• Analisar a frequência de menção dos indicadores com os dados dos estudos de caso 

(componente de aplicabilidade); 

• Esquematizar um framework final, que integre as dimensões social, econômica e 

ambiental de indicadores de resultados e desempenho aplicados aos bancos de alimentos 

e que sejam aplicáveis em casos práticos. 

É importante salientar que este trabalho aplicado não se propõe a indicar como os 

indicadores devem ser medidos ou calculados, tampouco realizar análises a partir dos dados 

obtidos nos estudos de caso.  

Com relação à sua estrutura, este Trabalho Aplicado (TA) contém 7 capítulos, divididos 

em Introdução, Metodologia e Escopo, Fundamentação Teórica Aplicada, Resultados da 

Pesquisa, Conclusão, Referências Bibliográficas e Apêndice.  

Este primeiro capítulo apresentou o contexto no qual o tema da pesquisa se insere. O 

segundo capítulo é dedicado à apresentação da metodologia escolhida para o TA. Aqui, este 

trabalho se diferencia das normas recomendadas para a estruturação de trabalhos acadêmicos, 

em que a apresentação da metodologia é posicionada após a revisão da literatura. Este ajuste se 

dá pelo fato de que a revisão da literatura é parte fundamental do método de construção da 

entrega final, portanto, quando colocada de forma sequencial ao capítulo das discussões e 

resultados, torna a leitura do documento mais fluida e lógica ao leitor. 

Isto posto, o terceiro capítulo é dedicado à fundamentação teórica aplicada.  Nele estão 

presentes os domínios conceituais deste TA, como o conceito de cadeia de suprimentos 

humanitária e o contexto dos BA, definições e conceitos sobre variáveis e indicadores de 

resultados e desempenho e conceitos sobre resultados e desempenho para sistemas de 

redistribuição de alimentos via BA. 

A revisão da literatura acadêmica peer reviewed, documentos governamentais e 

relatórios e websites de bancos de alimentos do Global FoodBanking Network (GFN) foram a 

base para a sistematização das tabelas dos indicadores que estão descritas e analisadas no quarto 

capítulo, juntamente com o cruzamento dos dados obtidos a partir dos estudos de caso 

selecionados por meio de fonte secundária (publicação técnica de uma consultoria). Nesse 

capítulo, também está a análise sobre a frequência da utilização dos indicadores sistematizados, 

a comparação com sua utilização nos estudos de caso e a identificação dos indicadores que não 

são utilizados/aplicáveis. Ao final, apresenta-se um framework, que integra as dimensões 

social, econômica e ambiental dos indicadores de resultados e desempenho aplicados aos BA.  

Por fim, na Conclusão, são apresentadas as contribuições práticas e encerra-se com as 

limitações deste trabalho para pesquisas futuras. 
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Figura 2: estrutura do trabalho aplicado 
 

 
 

Fonte: elaboração própria, a partir do modelo de Brinberg e McGrath, 1985.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 
do TA

Domínio Metodológico
- Método qualitativo de análise de 
conteúdo documental a partir da 
literatura acadêmica peer reviewed, 
documentos governamentais, relatórios 
e websites de bancos de alimentos do 
GFBN e comparação com dados 
secundários

Domínio Conceitual
- Cadeia de suprimentos 
humanitária e o contexto dos 
bancos de alimentos 
- Indicadores de resultados e 
desempenho

- Indicadores de resultados e 
desempenho para bancos de 
alimentos

Domínio Substantivo
- Sistematização dos 
indicadores de resultados e 
desempenho para bancos de 
alimentos
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2 METODOLOGIA E ESCOPO 

 

A proposta deste TA surgiu a partir da identificação de uma oportunidade de 

aprimoramento de uma consultoria técnica realizada pela aluna ao Ministério da Cidadania, 

projeto realizado no âmbito de um acordo de Cooperação Técnica Internacional entre o 

Ministério e o IICA (Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura). O Projeto 

BRA/IICA/17/001 - "Segurança alimentar e nutricional: a disponibilidade e o acesso a 

alimentos saudáveis e o combate à pobreza rural", teve o objetivo de “elaborar estudos técnicos 

para a qualificação e o aprimoramento da gestão de equipamentos públicos relacionados à 

segurança alimentar e nutricional”, por meio do levantamento de “práticas de gestão logística 

e da cadeia de suprimentos em que cada banco de alimentos está inserido, de modo a produzir 

dados que subsidiem o aperfeiçoamento das políticas deste Ministério ou de ações parceiras” 

(MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2018). 

O escopo da cooperação técnica determinou como foco de estudo a região Sul do país 

(estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul). Desse modo, o levantamento dos 

dados foi orientado exclusivamente nesta região.  

A entrega da consultoria, que foi realizada entre maio/2019 e maio/2020, compreendeu 

a elaboração de seis “produtos” (documentos técnicos), que abordam os seguintes temas: 

análise dos BA na região Sul do país, no que se refere à sua administração e organização, e 

apresentação de estudos de caso referentes à gestão logística e da cadeia de suprimentos desses 

BA (produtos 1, 2 e 3); estudo exploratório sobre as possibilidade de modelos de redistribuição 

de alimentos para a região Sul, critérios para implantação dos modelos e aplicabilidade dos 

critérios definidos (produtos 4, 5 e 6) (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2018). 

Tais documentos técnicos são fontes de consulta pública e podem ser obtidos por meio 

de solicitação à Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Rural (SEISP) do Ministério 

da Cidadania. Os produtos 1, 2 e 3, elaborados entre maio e novembro de 2019, são o resultado 

dos estudos de caso de quatro bancos e contêm dados relacionados à gestão e operacionalização 

logística e da cadeia de suprimentos de cada um deles. Desse modo, estes “Produtos” fornecem 

os dados secundários necessários para uma análise da aplicação dos indicadores de resultados 

e desempenho, obtidos a partir da análise de conteúdo documental, ponto central deste TA. 
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2.1 Método de Pesquisa 

 
Considerando o objetivo de responder à pergunta proposta “como medir resultados e 

desempenho para cadeias de suprimentos humanitárias dedicadas à redistribuição de 

alimentos via bancos de alimentos?”, o paradigma de pesquisa adotado foi o positivismo, que 

adere à visão de que a realidade é estável e pode ser observada e descrita de um ponto de vista 

objetivo (Levin, 1979), ou seja, sem interferir nos fenômenos em estudo. No positivismo, o 

papel do pesquisador limita-se à coleta e interpretação dos dados de maneira objetiva e 

quantificável. O pesquisador começa com uma teoria, coleta dados que apoiam ou refutam a 

teoria e, em seguida, faz as revisões necessárias, antes que os testes adicionais sejam realizados 

(CRESWELL, 2003). 

A estratégia de pesquisa adotada foi a análise de conteúdo documental, que, segundo 

Bardin (2011), tem por objetivo “dar forma conveniente e representar a informação contida nos 

documentos acumulados de um outro modo, por intermédio de procedimentos de 

transformação”. Em adição, o autor menciona que o propósito dessa análise é armazenar a 

informação de maneira condensada e que facilite o acesso ao observador, de forma que este 

obtenha o máximo de informação (aspecto quantitativo) com o máximo de pertinência (aspecto 

qualitativo). Para tanto, foram considerados a literatura acadêmica peer reviewed, documentos 

governamentais, relatórios e websites de bancos de alimentos do Global FoodBanking Network 

(GFN) e a publicação técnica da consultoria (“Produtos”).  

 

2.2 Procedimento de Coleta de Dados 

 

Conforme apontado por Seuring et. al., (2005), uma pesquisa que se propõe a utilizar a 

análise de conteúdo documental deve dispor de uma metodologia que conduza a um processo 

claro, o qual permita tirar conclusões sobre o material analisado. Para tanto, foi utilizado o 

modelo de processo para análise de conteúdo proposto por Seuring et. al., (2005), apresentado 

na Figura 3 e detalhado em seguida.  
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Figura 3: modelo de processo para análise de conteúdo 

 
Fonte: elaboração própria a partir do modelo de Seuring et. al., (2005): 

 

2.3 Coleta de Materiais 

 

Nesta primeira etapa, determina-se qual material será coletado e suas delimitações 

(SEURING et. al., 2005). A interface entre cadeia de suprimentos humanitárias e bancos de 

alimentos foi a pré-consideração inicial para a pesquisa da literatura acadêmica (papers). Deste 

modo, utilizaram-se os termos “Humanitarian Supply Chain”, “Food Redistribution” 

“Humanitarian Logistics”, “Humanitarian Operations”, associados a “Food Bank(s), 

considerando o range de busca de 2010 a 2020, artigos denominados peer-review e seleção do 

campo “AB Resumo” nas bases disponibilizadas pela FGV-EBSCO. A partir das análises das 

palavras-chave encontradas nos artigos e os demais domínios conceituais da pesquisa, ela foi 

expandida para Food Bank(s)”, “Food Donation”, “Food Rescue”, “Food Redistribution” 

associadas a “Performance”, “Indicators”, “Variables” e “Results”. Em português, a busca 

concentrou-se nas palavras-chave “Bancos de Alimentos”, “Redistribuição de Alimentos”, 

“Doação de Alimentos”, associadas a “Desempenho”, “Indicadores”, “Variáveis” e 

“Resultados”. 
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 Em seguida aos papers, realizou-se um levantamento de documentos governamentais 

relacionados ao tema “Bancos de alimentos” e “Desempenho”, “Indicadores”, “Variáveis” e 

“Resultados”.   

Em adição, foram levantados os relatórios de resultados de todos os membros da rede 

Global FoodBanking Network (GFN). 

Para a análise do componente de aplicabilidade, foram utilizados os três documentos 

técnicos gerados pela consultoria mencionada (Consultoria BRA/IICA/17/001 - “Produtos 1, 2 

e 3”), aqui chamados de “Produtos”.  

Por fim, levantaram-se os relatórios de órgãos internacionais relacionados ao tema da 

fome, perdas e desperdício de alimentos, que foram usados, principalmente, como base para a 

redação do capítulo de Introdução deste TA. 

 

2.4 Análise Descritiva 

 

A segunda etapa determina como os aspectos formais dos materiais são avaliados, 

formando o pano de fundo sobre o qual a análise teórica é realizada (SEURING et. al., 2005). 

Neste sentido, primeiramente foi apresentado o conceito das cadeias de suprimentos 

humanitárias e o contexto dos bancos de alimentos. Em seguida, foram definidos os conceitos 

básicos de variáveis, indicadores, resultados e desempenho. Por fim, partiu-se para a 

identificação das variáveis e indicadores de resultados e desempenho nos documentos da 

literatura acadêmica peer reviewed, nos documentos governamentais, nos relatórios e websites 

de bancos de alimentos da rede Global FoodBanking Network (GFN) e, por fim, a identificação 

das variáveis e indicadores de resultados e desempenho na publicação técnica da consultoria 

(“Produtos”). 

 

2.5 Seleção de Categorias  

 

Fase que determina as dimensões estruturais e categorias analíticas relacionadas que 

devem ser aplicadas na revisão de literatura, para estruturar o campo. As dimensões estruturais 

formam os principais tópicos de análise (SEURING et. al., 2005). 

 Neste caso, utilizou-se o auxílio da técnica denominada “codificação” por Rossman e 

Rallis (1998, p. 171 – citado por Creswell, 2007), que “é o processo de organizar materiais em 

‘grupos’ antes de dar algum sentido a esses ‘grupos’”. Este processo, conforme aponta Creswell 



 

 

25 

(2007), considera levantar, em textos, dados que possam produzir códigos, os quais abordem 

uma perspectiva teórica mais ampla na pesquisa. 

Para as dimensões estruturais, ou “grupos”, foram consideradas as dimensões sociais, 

econômicas e ambientais do Triple Bottom Line, conceito que, segundo Savitz e Weber (2006), 

“captura a essência da sustentabilidade, mensurando o impacto das atividades de uma 

organização no mundo”. Neste caso, considerou-se a abordagem dedutiva, conforme aponta 

Seuring et. al., (2005), isto é, foram selecionadas antes da análise do material. 

Já no caso da determinação das categorias analíticas, utilizou-se o método indutivo, ou 

seja, elas foram desenvolvidas a partir do material por meio de generalização (SEURING et. 

al., 2005). Para tanto, durante a análise do conteúdo documental, foram levantados os recursos 

necessários ao cumprimento do objetivo central dos BA e que estão diretamente relacionados 

aos seus resultados e desempenho (ex. alimentos, doadores etc.). Estes foram categorizados 

para auxiliar na organização dos indicadores. Assim, cada um dos recursos foi considerado 

como uma categoria. 

 

2.6 Avaliação do Material 

 

Segundo Seuring et. al., (2005), o material obtido, então, é analisado e classificado de 

acordo com as dimensões e categorias estruturais construídas, o que deve permitir a 

identificação de questões relevantes e a interpretação dos resultados. Em complemento, Yin 

(2003) coloca que a fase de análise de dados envolve atividades como o exame, a categorização, 

a tabulação e/ou as combinações de evidências qualitativas e quantitativas relacionadas aos 

objetivos do estudo.  

As dimensões estruturais e as categorias analíticas levantadas anteriormente 

culminaram na elaboração de tabelas que relacionam diretamente as dimensões estruturais e as 

categorias analíticas com as variáveis e indicadores de resultados e desempenho levantados 

durante a avaliação de conteúdo documental.  

A identificação das variáveis e dos indicadores de resultados e desempenho foi realizada 

com base na leitura da pesquisadora, que não utilizou o auxílio de qualquer software específico. 

Como coloca Seuring et. al., (2005) “o analista do conteúdo toma várias decisões e julgamentos 

sobre como o artigo é compreendido”.  

O esquema completo das etapas acima descritas pode ser observado na Figura 4, a 

seguir. 
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Figura 4: processo para análise de conteúdo aplicado ao TA 
 

 
 

Fonte: elaboração própria a partir do modelo de Seuring et. al., (2005). 

 

2.7 Procedimento de análise dos dados 

 

Corroborando o método de Yin (2003), a análise dos dados foi “baseada em proposições 

teóricas, que, por sua vez, refletem as questões de pesquisa, revisão da literatura e novas 

proposições”. Isto é: a junção dos dados coletados na literatura acadêmica peer reviewed, 

documentos governamentais e relatórios e websites de bancos de alimentos do GFN resultou 

num agrupamento sistemático de informações (tabelas) para viabilizar uma comparação com a 

publicação técnica da consultoria (“Produtos”). 

Por fim, a etapa de análise e conclusões apresenta uma síntese dos resultados deste 

levantamento, evidenciando quais variáveis e indicadores são os mais frequentemente 

mencionados nos documentos, resultando num agrupamento sistemático de informações 

(tabelas) que viabilizou uma comparação com a publicação técnica da consultoria (“Produtos”). 

Assim, evidenciam-se as variáveis e indicadores mais comumente utilizados (com base 

nos estudos de caso) e quais apresentam oportunidades de uso, cumprindo o objetivo de auxiliar 

os BA na transmissão dos resultados da sua atuação para os atores envolvidos no contexto das 

cadeias de suprimentos humanitárias. 

 

 

 

1. Coleta de Materiais
O material a ser coletado é definido e delimitado.

A unidade de análise (ou seja, o artigo único) é definida.

2. Análise Descritiva
Os aspectos formais dos materiais são avaliados. Esta descrição 
forma o pano de fundo sobre o qual a análise teórica é realizada.

4. Avaliação do Material:
O material é analisado e classificado de acordo com as dimensões e 
categorias estruturais construídas. Isso deve permitir a identificação 

de questões relevantes e a interpretação dos resultados.

Revisão, de 
dimensões estruturais
e categorias analíticas

3. Seleção de Categoria:
São selecionadas dimensões estruturais e categorias analíticas 

relacionadas, que devem ser aplicadas na revisão de literatura para 
estruturar o campo. As dimensões estruturais formam os principais 

tópicos de análise.

1. Literatura acadêmica peer reviewed
2. Documentos governamentais
3. Relatórios e websites de bancos de alimentos do GFBN
4. Publicação técnica da consultoria (“Produtos”)
5. Relatórios de órgãos internacionais

1. Cadeia de suprimentos humanitária e o contexto dos bancos 
de alimentos 

2. Definição de variáveis, indicadores, resultados, desempenho
3. Identificação de variáveis, indicadores, resultados, 

desempenho no contexto dos bancos de alimentos 

1. Dimensões do Triple Bottom Line: social, econômica, 
ambiental

2. Categorias: alimentos, doadores, instituições 
sócioassistenciais, pessoas, ações, recursos financeiros

1. Tabelas organizadas com as variáveis e indicadores de 
resultados e desempenho
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA APLICADA  

 

3.1 Cadeia de suprimentos humanitárias e o contexto dos BA  

 

Estudos acadêmicos relacionados às cadeias de suprimentos para fins humanitários 

(como é o caso da redistribuição de alimentos via BA) são largamente encontrados na área de 

“Ajuda Humanitária” (Humanitarian Relief), dentro do tema “Cadeia de Suprimentos 

Humanitária” (Humanitarian Supply Chain) ou “Logística Humanitária” (Humanitarian 

Logistics) com forte componente na gestão emergencial e no atendimento aos requisitos críticos 

em situações de catástrofes (ATASEVEN, 2013; FIANU e DAVIS 2018; ORGUT et al., 2016). 

Estes estudos consideram, principalmente, a distribuição de suprimentos em ocasiões de 

desastres naturais de início repentino (ex. furacões, inundações, terremotos). As questões 

operacionais relacionadas a desastres de início lento (como o acesso a alimentos para o alívio 

da fome) não foram pesquisadas extensivamente, do ponto de vista do gerenciamento de 

operações, quando comparadas à quantidade de estudos disponíveis para operações comerciais. 

(ALEXANDER e SMAJE, 2008; ATASEVEN, 2013; BAGLIONI e. al., 2017; FIANU e 

DAVIS, 2018; GIUSEPPE et al., 2014; GONZÁLEZ-TORRE e COQUE, 2016; HANSSEN et 

al., 2014; MIDGLEY, 2014; ORGUT et al., 2016). 

Em contribuição à qualificação dessas cadeias, Orgut et al., (2016) apresentam a 

terminologia “Cadeia de Suprimentos para o Combate à Fome” (Hunger Relief Supply Chain - 

HRSC) para os BA e afirmam que seus desafios operacionais influenciam três dimensões de 

desempenho: eficiência, eficácia e equidade.  

Como característica, as muitas variáveis e o reduzido poder de controle influenciam 

esses sistemas. Como citam McLachlin et al. (2009), as cadeias de suprimentos humanitárias 

tendem a ser instáveis, propensas a influências políticas e militares e também ineficientes, 

devido à falta de planejamento conjunto e colaboração Inter organizacional.  

Inseridas no contexto das cadeias de suprimentos humanitárias, as iniciativas de 

redistribuição de alimentos via BA podem ser vistas como uma estratégia de recuperação do 

valor dos alimentos, que aborda objetivos ambientais, econômicos e sociais (FACCHINI et al., 

2018). Por isso, Martins et al. (2018) apontam um conflito entre esses objetivos, pois os BA 

precisam, ao mesmo tempo, ser eficientes (promover uma maior captação e redistribuição de 

alimentos ao menor custo), mitigar o impacto ambiental (reduzir as perdas de alimentos e as 

emissões de CO2) e promover a sustentabilidade social (atender ao maior número possível de 

instituições socioassistenciais ao longo do horizonte de tempo, da maneira mais justa possível).  
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Como o próprio nome sugere, a redistribuição de alimentos via BA traz em si um forte 

componente logístico, sugerindo a importância estratégica da operacionalização desses 

sistemas para a promoção do acesso a alimentos às parcelas vulneráveis da população. Sendo 

sistemas majoritariamente sem fins lucrativos, os recursos necessários para permitir seu pleno 

funcionamento (financeiros, estruturais, logísticos, dentre outros) são, muitas vezes, escassos e 

não recorrentes, isto é, eles operam em um ambiente de grande incerteza e risco (FIANU e 

DAVIS, 2018). Além disso, por estarem inseridos no âmbito humanitário do gerenciamento de 

operações, os recursos administrados por estas organizações precisam ser bem alocados. 

Portanto, entender os fatores que impulsionam seu desempenho, ajudará a melhorar as 

operações inseridas neste contexto (ATASEVEN, 2013; MARTINS et. al., 2018; ORGUT et 

al., 2016). 

Do lado da oferta, a incerteza dos suprimentos é decorrente da variação: na capacidade 

de um doador em fornecer alimentos, nas quantidades doadas, no recebimento de doações não 

solicitadas ou, às vezes, indesejadas, e também pelo fato de haver uma grande diversidade de 

fornecedores (doadores) (ATASEVEN et al., 2018; FIANU e DAVIS, 2018). Além disso, 

existe uma forte concorrência pelo apoio dos doadores, em vez da competição por clientes 

pagantes tradicionais (MCLACHLIN et al., 2009). 

Do lado da demanda, há dificuldades na quantificação das necessidades nutricionais das 

instituições socioassistenciais, ou mesmo a visibilidade sobre os índices de insegurança 

alimentar da região em que a redistribuição via BA atua (o que poderia trazer maior 

assertividade na redistribuição), além de uma grande variedade de parceiros para receber 

alimentos (FIANU e DAVIS, 2018). 

Trata-se de um sistema em que a distribuição de alimentos (visivelmente abaixo do 

padrão ou “indesejáveis”) é impulsionada pela grande necessidade (nutricional) e caracterizada 

pela falta de direitos (de quem os recebe), com clara dissociação entre a oferta e as necessidades 

dos beneficiários (TARASUK e EAKIN, 2003). Desse modo, segundo Reynolds et al., 2015, a 

possibilidade de haver uma grande lacuna entre os alimentos captados e sua demanda leva a 

cenários de super e/ou suboferta diárias, em que as doações não são necessariamente adaptadas 

às necessidades nutricionais das instituições socioassistenciais (MOURAD, 2016; 

REYNOLDS et al., 2015). 

Em um cenário com oferta limitada, é comum encontrar uma demanda insatisfeita 

(FIANU e DAVIS, 2018), então Reynolds et al., 2015 sugerem a utilização de recursos 

financeiros para a compra de alimentos básicos, a fim de garantir maior segurança nutricional 

aos beneficiários finais. 
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Do ponto de vista da operação, os sistemas de redistribuição de alimentos via BA são 

mais restritos, com relação ao gerenciamento de talentos de sua estrutura organizacional, e o 

poder do consumidor final (as populações vulneráveis) é limitado (ATASEVEN et al., 2018). 

É comum que esses sistemas façam uso extensivo de voluntários em suas operações, em que o 

forte compromisso com a "causa" é o motor motivador (MCLACHLIN et al., 2009). 

Justamente por serem sistemas sem fins lucrativos, os recursos financeiros necessários 

para sua manutenção dependem de esforços de captação distintos dos modelos econômicos 

tradicionais, que obtêm fundos com a venda de produtos e/ou serviços, por exemplo. Como 

coloca Ataseven (2013), o lado estratégico dessas operações consiste nas decisões relativas aos 

esforços de arrecadação de dinheiro e ao estilo de gerenciamento da sua cadeia de suprimentos. 

O esforço de marketing desses sistemas, segundo McLachlin et al. (2009), geralmente, envolve 

vender ideias para os doadores (upstream), em vez de vender produtos para clientes 

(downstream).  

Desse modo, a tomada de decisão dos gestores à frente desses sistemas de redistribuição 

de alimentos via BA deve ser munida de ferramentas práticas que lhes permitam adquirir uma 

visão sistêmica dos aspectos ambientais, econômicos e sociais que podem influenciar a atuação 

e causar um resultado positivo nas comunidades locais. A gestão das cadeias de suprimentos 

empresariais pode emprestar tais ferramentas, uma vez que já são consolidadas por anos de 

práticas e melhorias. Como acontece às organizações com fins lucrativos, os sistemas de 

redistribuição de alimentos via BA precisam aumentar a eficiência das suas operações, 

gerenciando os recursos disponíveis ao menor custo total.  

Uma das oportunidades de melhoria relacionadas à eficiência está em garantir a 

transparência no processo de administrar e redistribuir os alimentos recebidos, sendo este fator 

essencial para fortalecer a confiança dos doadores. A transparência é alcançada por meio de 

investimentos em métodos e tecnologias para rastrear os fluxos de processo e garantir a 

qualidade dos alimentos (GARRONE et al., 2014). Doar alimentos a uma organização que não 

fornece visibilidade sobre seu uso representa um risco para a imagem da empresa doadora 

(ALEXANDER e SMAJE, 2008). 

Portanto, como primeiro passo, torna-se extremamente importante a clara visualização 

dos processos e resultados dos sistemas de redistribuição de alimentos via BA, de forma a 

medir, comprovar e comunicar seus ganhos sociais, ambientais e econômicos relacionados.  
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3.2 Definições e conceitos sobre variáveis e indicadores de resultados e desempenho 

 

 Considerando a dimensão continental, a grande complexidade dos problemas sociais e 

os diversos públicos-alvo no Brasil, Jannuzi (2011) enfatiza a importância da busca de 

estratégias de pesquisa que permitam, de fato, levantar informações que sejam úteis para o 

aprimoramento da ação governamental no país. O autor menciona a urgência em estruturar 

sistemas de indicadores de resultados e desempenho e especificar pesquisas de avaliação mais 

consistentes, que auxiliem na superação das inequidades sociais e reforcem como os programas 

públicos podem ser vetores impactantes da mudança social no país. 

A inclusão de procedimentos específicos para avaliar, implementar indicadores de 

resultados e desempenho e acompanhar a execução dos convênios para a construção/reforma 

de sistemas de redistribuição de alimentos via BA, foi prevista como parte integrante da 

instalação do Programa Banco de Alimentos em 2003 (BRASIL, 2005), reforçando a 

necessidade do fortalecimento da cultura de transparência na prestação de contas sobre a 

aplicação dos recursos públicos. 

Desse modo, teve início, em 2004, a construção do Sistema de Avaliação e 

Monitoramento do antigo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), hoje Secretaria 

Especial do Desenvolvimento Social, com o objetivo de melhorar a gestão da informação e o 

desempenho dos programas e políticas de desenvolvimento social (BRASIL, 2005). Neste 

âmbito, coube à Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) executar as funções 

de avaliação e monitoramento das políticas e programas da agenda do Ministério (VAITSMAN 

et al., 2006). 

Como parte da implantação do Sistema, a SAGI elaborou um arcabouço conceitual 

mínimo e comum sobre os conceitos de monitoramento, indicadores e avaliação, conforme a 

seguir: 

 
“Monitoramento consiste no acompanhamento contínuo, cotidiano, por parte 

de gestores e gerentes, do desenvolvimento dos programas e políticas em 

relação a seus objetivos e metas. [...] É realizado por meio de indicadores, 

produzidos regularmente com base em diferentes fontes de dados, que dão aos 

gestores informações sobre o desempenho de programas, permitindo medir se 

objetivos e metas estão sendo alcançados. [...] Um indicador consiste em um 

valor usado para medir e acompanhar a evolução de algum fenômeno ou os 

resultados de processos sociais. O aumento ou diminuição desse valor permite 

verificar as mudanças na condição desse fenômeno. [...] Indicadores também 
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podem ser produzidos com base em resultados de pesquisas de avaliação. 

Contudo, isso só tem um sentido efetivo se a pesquisa for repetida, para 

comparar os indicadores no tempo, se tiverem comparabilidade com outros 

indicadores, produzidos a partir de outras bases de dados; ou ainda, se puderem 

ser interpretados à luz de algum objetivo que se queira alcançar. [...]” 

(VAITSMAN et al., 2006).  

 

O relatório de indicadores ambientais da Organisation for Economic Co-operation and 

Development define indicador como “um parâmetro ou um valor derivado de parâmetros, que 

descreve o estado de um fenômeno/ambiente/área, com um significado que se estende além 

daquele diretamente associado a um valor de parâmetro” (OECD, 2003). Em adição, a 

terminologia da instituição aponta que as duas principais funções dos indicadores são reduzir o 

número de medições e parâmetros que seriam necessários para fornecer uma apresentação exata 

de uma situação e simplificar o processo de comunicação  pelo qual os resultados da medição 

são fornecidos ao usuário, sendo considerados, então, como uma expressão do “melhor 

conhecimento disponível”. 

Conforme apresenta Moreira (1996), existem quatro qualidades essenciais para a 

eficácia de um indicador:  

 
- “Confiabilidade: propriedade de atribuir sempre o mesmo valor a algo 

invariável que está sendo medido; 

- Validade: propriedade de medir realmente aquilo que se propõe a medir;  

- Relevância: utilidade que ele traz para o usuário;  

- Consistência: o grau de equilíbrio em relação a um determinado sistema de 

medidas.” MOREIRA (1996). 

 

O trabalho realizado por Vaitsman et al. (2006) adiciona os atributos:  

 
“- Agregação: o nível de agregação territorial ao qual se refere o indicador (por 

exemplo: município, UF, Brasil, etc.); 

- Periodicidade: intervalo de tempo em que o indicador é atualizado; 

- Unidade de referência: unidade que o dado informa (ex. beneficiário, família, 

etc.); 

- Fonte: sistema de informação que originou o dado recebido (ex. IBGE, etc.).” 

(VAITSMAN et al., 2006).  
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Os autores Hehenberger et al. (2015), do “Guia Prático de Mensuração e Gestão de 

Impacto”, acrescentam os conceitos a serem considerados de forma a garantir a consistência no 

desenho de indicadores: 

 
“- Indicadores geralmente devem estar alinhados com o objetivo da 

organização. [...] 

- Indicadores devem ser SMART: sigla em inglês para específicos, 

mensuráveis, realizáveis, relevantes e com prazo determinado. 

- Indicadores devem ser claramente definidos para que possam ser medidos 

com segurança e, idealmente, comparáveis [...] para que o desempenho possa 

ser mais bem comparado e compreendido em um contexto mais amplo. 

- Indicadores devem ser usados, [...] em conjunto com pelo menos um outro 

indicador [...], verificando se todos apontam na mesma direção.” 

(HEHENBERGER et al., 2015). 

 

A construção de um conjunto de indicadores se inicia com o levantamento das variáveis 

necessárias que o irão compor. Conforme Creswell (2003), uma variável é uma característica, 

número ou quantidade que assume valores diferentes em distintas situações. As variáveis 

podem ser classificadas como independentes – aquelas que (provavelmente) causam, 

influenciam ou afetam os resultados (também são chamadas de variáveis de tratamento, 

manipuladas, antecedentes ou preditoras) – ou dependentes – as que são resultado da influência 

das variáveis independentes (também chamadas de critério, resultado e variáveis efetivas) 

(CRESWELL, 2003). 

Utilizando Draibe (2001) como referência, Vaitsman et al. (2006) apresentam o 

conceito de “indicadores para avaliação” e estes expressam certas condições relativas às 

dimensões denominadas como “estrutura” (valores relativos à execução físico-financeira, à 

infraestrutura, etc.), “processos” (valores relativos às etapas/relações que fazem parte da 

implementação do programa) e “resultados” (valores relativos ao alcance de metas do 

programa), sendo que esta última categoria engloba os indicadores de “desempenho”, 

“impactos” e “efeitos”, mais bem descritos a seguir (VAITSMAN et al., 2006).  

 
“- Desempenho (ou resultados em um sentido estrito, outcomes): que se refere 

aos “produtos” do programa, tais como definidos em suas metas; 

- Impacto: mudanças na situação dos beneficiários, provocadas diretamente 

pelo programa. As avaliações de impacto procuram, por meio de desenhos 

quase-experimentais, comparar dois grupos similares da população, medindo 
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as diferenças observadas entre os dois grupos, decorrentes da exposição e da 

não-exposição a um programa; 

- Efeitos: outros resultados do programa, sociais ou institucionais, esperados 

ou não, que acabam se produzindo em decorrência do programa.” 

(VAITSMAN et al., 2006). 

  

Conforme apontam Hehenberger et al., 2015, os indicadores de monitoramento são 

utilizados com o objetivo de acompanhar o progresso de uma iniciativa, em relação aos 

objetivos definidos (ou aos seus desvios). Já os indicadores de resultados podem ser vistos como 

a transformação dos dados em formatos apresentáveis e relevantes para os principais 

interessados (HEHENBERGER et al., 2015). Geralmente, eles são divulgados por meio de 

relatórios, que devem ser elaborados considerando o seu objetivo final e público-alvo (interno 

ou externo), ou seja: a análise das partes interessadas deve orientar o desenvolvimento desses 

relatórios (HEHENBERGER et al., 2015). 

 Os indicadores de desempenho, por sua vez, surgem da medição (quantitativa ou 

qualitativa) e da análise das mudanças, benefícios, aprendizados ou outros efeitos (a longo e a 

curto prazo), resultantes das atividades da organização (HEHENBERGER et al., 2015).  

De forma a contribuir com uma visualização mais clara sobre a hierarquia dos conceitos 

acima apresentados, a Figura 5 apresenta um framework elaborado com base no “Guia Prático 

de Mensuração e Gestão de Impacto”, que adota o conceito de “cadeia de valor do impacto” 

(The Impact Value Chain) para a construção de indicadores de impacto para programas sociais 

(HEHENBERGER et al., 2015). 
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Figura 5: cadeia de valor do impacto para programas sociais 
 

 
Fonte: elaboração própria, a partir do Guia Prático de Mensuração e Gestão de Impacto (HEHENBERGER et 

al., 2015). 

 

Neste framework, os Inputs são “os recursos, sejam capitais ou humanos, investidos nas 

atividades da organização”; Outputs são "ações ou condições específicas e mensuráveis que 

avaliam o progresso ou a regressão, em relação a atividades operacionais específicas"; e os 

Outcomes são "ações ou condições específicas e mensuráveis que demonstram progresso em 

direção ou fora dos resultados especificados" (HEHENBERGER et al., 2015). 

 

3.3 Conceitos sobre resultados e desempenho para sistemas de redistribuição de 

alimentos via BA  

 

Os resultados e o desempenho para sistemas de redistribuição de alimentos via BA estão 

intrinsicamente relacionados ao cumprimento do seu objetivo central que, conforme 

estabelecido no Brasil pela RBBA é “[...] combater a fome e a insegurança alimentar, por meio 

da arrecadação de doações de gêneros alimentícios que seriam desperdiçados ao longo da cadeia 

produtiva [...]” (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SERVIÇO SOCIAL 

DO COMÉRCIO E FUNDAÇÃO GAÚCHA DOS BANCOS SOCIAIS – REDE DE BANCOS 

DE ALIMENTOS DO RIO GRANDE, 2015). Com isso, os BA devem se dedicar à 

redistribuição da maior quantidade de alimentos (de forma equitativa, com variedade e 

qualidade nutricional) para as instituições socioassistenciais, considerando o menor custo.  
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Entretanto, um dos grandes desafios dos sistemas de redistribuição via BA é obter uma 

rede de doadores que possam contribuir, pelo menos parcialmente, para saciar as necessidades 

alimentares do maior número de instituições. 

O engajamento de novos doadores de alimentos pode ser fortemente influenciado pelas 

possibilidades de obtenção de benefícios econômicos relacionados à doação, como a isenção 

de impostos e a redução dos custos de descarte ou com a gestão de estoques (GIUSEPPE et al., 

2014). Porém, custos reduzidos para a coleta e tratamento de resíduos priorizam o descarte em 

detrimento às doações. Estes custos podem, algumas vezes, ser fixos com relação à quantidade 

de resíduos, ou seja, as tarifas estão relacionadas ao tamanho dos estabelecimentos e não 

refletem necessariamente a quantidade de resíduos gerados (GARRONE et al., 2014). Dessa 

forma, os benefícios relacionados à prática da doação de alimentos não estão claros, são 

subestimados ou mesmo não estimulados (por meio de benefícios fiscais ou multas, por 

exemplo), incorrendo em um dos aspectos mais críticos envolvendo as perdas: o não 

reconhecimento do valor econômico, social e ambiental dos alimentos. Além disso, alguns 

doadores preocupam-se com possíveis danos à propriedade intelectual e responsabilidade legal 

com relação à marca dos produtos, o que os impede de realizar doações (ALEXANDER e 

SMAJE, 2008; GIUSEPPE et al., 2014). 

O primeiro país no mundo a introduzir uma legislação para obrigar varejistas a doar 

alimentos foi a França. Por meio de lei estabelecida em 2016, os serviços de varejo com espaço 

físico maior de 400m2 devem priorizar a redistribuição de alimentos aptos ao consumo humano 

às instituições socioassistenciais; depois, ao consumo animal; e, por último, à digestão 

anaeróbica ou compostagem (MOURAD, 2016).  Além disso, os varejistas podem recuperar 

60% do valor das doações (incluindo o valor das mercadorias, transporte e armazenamento), 

dentro de um limite de 0,5% das vendas (ALBIZZATI et al., 2019). 

Nos Estados Unidos, os benefícios econômicos para a doação de alimentos estão 

relacionados às deduções fiscais, estabelecidas em Lei no ano de 2012, pelas quais os doadores 

podem recuperar 15% do valor das doações, com base no preço de venda das mercadorias 

(GIUSEPPE et al., 2014). 

Na Itália, uma lei estabelecida em 2005 permite, aos doadores, recuperar 10% do valor 

das doações com base no preço de venda das mercadorias, não excedendo o montante de 

70.000€ em um determinado período. Um decreto legislativo também reconhece uma dedução 

de 0,005% do salário bruto de um funcionário, por serviços prestados às organizações sem fins 

lucrativos dedicadas à recuperação de alimentos. O mesmo decreto estabelece que as doações 

gratuitas de alimentos não estão sujeitas aos impostos sobre as vendas (GIUSEPPE et al., 2014). 
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No Brasil, ficam isentas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS), as saídas de mercadorias, em decorrência das doações, nas operações 

internas e interestaduais destinadas ao atendimento do Programa intitulado “Fome Zero” 

(BRASIL, 2003). 

O exemplo dos países reforça a ideia de que os incentivos financeiros para os doadores 

são fundamentais para transformar benefícios ambientais ou sociais em valor econômico. No 

entanto, os benefícios econômicos ficam mais claros do ponto de vista de quem recebe os 

alimentos. Com a economia na compra de alimentos, as instituições socioassistenciais podem 

realocar seus orçamentos para cobrir outras despesas, promover novas atividades, incrementar 

o cardápio e, até mesmo, expandir os serviços oferecidos para mais beneficiários (GIUSEPPE, 

et. al., 2014; MIROSA et al., 2016; SCHNEIDER, 2013). 

Os resultados e o desempenho da recuperação de alimentos, onde a redistribuição via 

BA se encontra, também podem ser medidos sob a dimensão ambiental. Conforme 

Papargyropoulou et al. (2014), a prevenção é a melhor opção para reduzir os impactos 

ambientais relacionados às perdas de alimentos. De acordo com a FAO (2013) e a WRI (2015), 

as perdas e o desperdício de alimentos são responsáveis por cerca de 4,4 gigatoneladas em 

emissões de gases de efeito estufa (4,4 Gt CO2e) por ano, isto é, se fosse um país, seria o terceiro 

maior emissor do mundo. Porém, Salembeed et al. (2017) mencionam um estudo publicado 

pela Comissão Europeia, em que a emissão de aproximadamente 44Mt CO2e poderia ser evitada 

com a introdução de uma meta de redução de 20% no desperdício de alimentos (EC, 2014), o 

que reforça os benefícios ambientais significativos das ações de prevenção.  

Ao estudar o efeito das emissões de gases de efeito estufa (GEE2) e o uso de energia no 

gerenciamento de resíduos de alimentos, Eriksson et al. (2015) compararam quatro cenários de 

gerenciamento de resíduos propostos na “Hierarquia de Recuperação de Alimentos”: 

incineração, digestão anaeróbica, conversão (uso de frutas e legumes para o preparo de um 

condimento agridoce) e doação. Corroborando as posições superiores da Hierarquia, os maiores 

benefícios ambientais (menor emissão de GEE e uso de energia) foram associados à conversão 

e à doação, em comparação à incineração e à digestão anaeróbica (ERIKSSON et al., 2015). 

Os autores pontuam que diferentes regiões podem trazer distintos resultados, devido à 

configuração da cadeia de suprimentos em que se encontram.  

 
2A métrica “emissão de gases de efeito estufa” (GEE) ou CO2e é usada para converter gases de efeito estufa em 
quantidades equivalentes de CO2, em um horizonte de tempo de 100 anos (IPCC, 2007).  
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Em estudo complementar, Albizzati et al. (2019) avaliaram o ciclo de vida das perdas 

de alimentos em vinte varejistas franceses e os resultados apontaram que a sua redistribuição, 

por meio das doações ou da destinação à alimentação animal, resultou em maiores reduções em 

GEE, em comparação à digestão anaeróbica ou à incineração. O estudo enfatiza que doar 

alimentos excedentes e reutilizá-los é ambientalmente preferível à conversão para fins 

energéticos, questionando o foco de alguns países em utilizar alimentos para a produção de 

biogás através da digestão anaeróbica (AlBIZZATI et al., 2019).  

Ao avaliar os GEE advindos do desperdício de alimentos gerados pelos consumidores 

no Reino Unido, Salembeed et al. (2017) acrescentam os impactos ambientais ocasionados pelo 

incremento de consumo, devido à economia proporcionada pela redução do desperdício, isto é, 

quando este benefício financeiro gera novas oportunidades de compra, o chamado “efeito 

rebote”. O estudo constata que a prevenção do desperdício de alimentos pode levar a 

diminuições significativas nas emissões de GEE, porém, o “efeito rebote” pode reduzir os 

resultados em até 60% (SALEMBEED et al., 2017). Conclui-se, então, a importância da adoção 

de uma abordagem sistêmica no desenvolvimento de políticas para a prevenção das perdas de 

alimentos, a fim de mitigar este efeito (o incremento do consumo) e aumentar a eficiência da 

cadeia global de suprimentos, principalmente nos países em desenvolvimento (SALEMBEED 

et al., 2017). 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

No total, foram encontradas 87 referências da literatura acadêmica peer reviewed, 

selecionadas a partir da combinação das palavras-chave apresentadas no capítulo 

“Metodologia”. Todos os materiais foram analisados para garantir que se relacionavam com o 

tema da pesquisa, o que resultou em 44 papers para a construção da análise de conteúdo 

documental. O Gráfico 1 demonstra o número de papers por combinação de palavras-chave. 

Pode-se observar que a frequência de resultados foi maior com a associação a results e menor 

para os termos de busca em português (áreas hachuradas em vermelho, respectivamente). Dos 

12 termos de busca utilizados em português, apenas 2 (16%) resultaram em papers. 

 

Gráfico 1: número de papers por combinação de palavras-chave 
 

 
Fonte: elaboração própria, a partir da análise da revisão da literatura. 

 

Com relação ao resultado das buscas por documentos governamentais, foram 

encontrados dois relacionados às palavras-chave (vide capítulo “Metodologia”): a Portaria Nº 

329, de 11 de Outubro de 2006, que institui e regulamenta a Política de Monitoramento e 

Avaliação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (BRASIL, 2006b), e o 
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Relatório de Avaliação do Programa Banco de Alimentos elaborado pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU, 2005). A busca dos relatórios/dados nos websites dos BA do GFN, 46 bancos 

ao total3, resultou em 17 relatórios analisados (cerca de 37%), considerando o critério de 

disponibilidade das informações nos idiomas inglês, espanhol ou português. 

Conforme citado anteriormente, a junção dos dados coletados na literatura acadêmica 

peer reviewed, adicionadas aos documentos governamentais e aos relatórios e websites de BA 

do GFN, resultou na identificação dos indicadores utilizados em sistemas de redistribuição de 

alimentos via BA. O resultado da análise destes materiais será descrito adiante, seguindo as 

dimensões social, econômica e ambiental. 

 

4.1 Indicadores de resultados e desempenho para bancos de alimentos: dimensão social  

 

Dentre as variáveis encontradas na literatura, a quantidade de alimentos recebidos é 

mencionada por diversos autores (ATASEVEN, 2013; ATASEVEN et. al., 2018; DAVIS et. 

al., 2016; ELMES et. al., 2016; BA COL; BA CR; BA GUA; BA HON; BA HK;  BA PAN; 

BA PER; FEBA; FEEDING AMERICA, 2019);  GARRONE et. al., 2014; GONZÁLEZ-

TORRE e COQUE, 2015; GONZÁLEZ-TORRE et. al., 2017;  HANDFORTH et. al., 2013;  

KOBAYASHI et. al., 2018;  MARTINS et. al., 2018;  RBBA; TCU, 2005). Em adição, parte 

deles também menciona a quantidade de alimentos distribuídos (ATASEVEN, 2013; 

ATASEVEN et. al., 2018; ELMES et. al., 2016; BA AS; BA ARG; BA CHI; BA COL; BA 

RD; FEEDING AMERICA, 2019; GARRONE et. al., 2014; GONZÁLEZ-TORRE e COQUE, 

2015; GONZÁLEZ-TORRE et. al., 2017;  HANDFORTH et. al., 2013; KOBAYASHI et. al., 

2018; MARTINS et. al., 2018;  BA MBR; TCU (2005). 

A quantidade de alimentos em estoque é mencionada por TCU (2005) e a quantidade de 

alimentos descartados por Alexander e Smaje (2008), BA COL, Martins et al. (2018) e TCU 

(2005). 

É importante salientar a existência de estudos que questionam a qualidade nutricional 

dos alimentos ofertados pelos BA e o quanto contribuem para as necessidades nutricionais das 

pessoas atendidas, uma vez que as doações podem conter altos teores de gorduras, sal ou 

açúcares (BAZERGHI et al., 2016; CAMPBELL et al., 2013; FEBA, 2019; FEEDING 

AMERICA, 2019; HANDFORTH et al., 2013; KING  et al., 2016; KOBAYASHI et al., 2018; 

MUKOYA et al., 2017; NAIR et al., (2017); ORTUÑO e PADILLA, 2017). Os autores 

 
3 Referência: https://www.foodbanking.org/what-we-do/our-global-reach/ 



 

 

40 

Loopstra e Tarasuk (2014) citam que os BA no Canadá preparam o sortimento de alimentos de 

acordo com o “Guia Alimentar para Alimentação Saudável do Canadá”, cuidando, inclusive, 

para que os beneficiários recebam uma seleção de produtos que possam ser combinados nas 

refeições. No Brasil, os BA devem seguir as diretrizes do “Guia de Avaliação de Alimentos 

Doados aos Bancos de Alimentos” (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

2018).  

Sem explorar as particularidades nutricionais que devem ser ofertadas pelos BA, tema 

para outros estudos, alguns autores recomendam a categorização dos alimentos oferecidos pelos 

BA em Frutas & Vegetais,  Mercearia (arroz, feijão), Legumes, Produtos lácteos, Bebidas não 

alcóolicas, Carnes, Massas (macarrão), Pães, Refeições prontas, Ovos, Açúcares, Cereais 

(CAMPBELL et. al., 2013; BA AUS; BA CHI; BA COL; BA ISR; KING et. al., 2018; 

KOBAYASHI et. al., 2018; NAIR et al., 2017; ORTUÑO e PADILLA, 2017. A quantidade de 

alimentos por perecibilidade (alimentos perecíveis e não perecíveis) é mencionada por TCU 

(2005). A Tabela 1 demonstra um resumo da categorização dos alimentos proposto pelos 

autores acadêmicos. 

 

Tabela 1: categorização dos alimentos oferecidos pelos BA 
Campbell, 

Ross e Webb 
(2013) 

Ortuño e 
Padilla 
(2017) 

Kobayashi 
et al., (2018) 

Nair, Rashidi 
e Dixit (2017) 

King et al., 
(2018) Resumo 

Frutas & 
Vegetais 

Frutas & 
Vegetais Vegetais Frutas & 

Vegetais 
Frutas & 
Vegetais 

Frutas & 
Vegetais 

Frutas e 
Vegetais 

enlatados ou 
congelados 

- - - 

 Frutas e 
Vegetais 

enlatados ou 
congelados 

- 

Mercearia 
(arroz, feijão) 

Mercearia 
(arroz, feijão) - Mercearia 

(arroz, feijão) - 

Mercearia  
(arroz, feijão, 

macarrão, açúcar, 
café, etc.) 

Legumes - - - - Legumes 
Produtos 
lácteos 

Produtos 
lácteos  Produtos 

lácteos Produtos lácteos Produtos  
lácteos 

Bebidas não 
alcóolicas - Bebidas 

não alcóolicas - Bebidas não 
alcóolicas 

Bebidas não 
alcóolicas 

Carnes Carnes Carnes - Carnes Carnes 
- Óleos Oleos - Óleos Óleos 
- - Massas 

(macarrão) Pães Pães Produtos de 
panificação 

- - Refeições 
prontas 

Refeições 
prontas - - 

- - - - Ovos Ovos 
- - - - Açúcares - 
- - - - Cereais - 

Fonte: elaborado pela autora a partir das referências citadas na própria tabela. 
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O número de doadores é a base da distribuição e alcance dos BA (KOBAYASHI et al., 

2018; MARTINS et al., 2018). Segundo Kobayashi et al. (2018) e  Phillips et al. (2013), o 

maior número de doadores reflete a maior quantidade de doações, porém Davis et al. (2016) 

apontam que essa relação nem sempre é linear, pois, às vezes, grandes quantidades de doações 

podem ser atribuídas a poucos doadores.  

Por serem sistemas em que a oferta (doadores) não necessariamente cumpre os 

requisitos da demanda (instituições socioassistenciais), é comum haver listas de espera de 

entidades para receberem alimentos. Desse modo, Martins et al. (2018) e Fianu e Davis (2018) 

também colocam o número de instituições em lista de espera como uma medida de desempenho. 

Segundo Ataseven (2013), a ampliação dos programas básicos oferecidos por um BA, 

(por exemplo, ações educativas, distribuição de cestas de alimentos para idosos, serviços de 

apoio nutricional etc.) significa atrair a atenção das pessoas em vulnerabilidade social para os 

serviços oferecidos. Além disso, tem o potencial de atrair a atenção da mídia e de possíveis 

doadores. Por meio de um estudo sobre o impacto das práticas organizacionais e da cadeia de 

suprimentos de BA, a autora confirma a hipótese de que o número de programas básicos 

oferecidos por um BA é positiva e significativamente associado ao total de alimentos 

distribuídos por pessoa em insegurança alimentar, localizada na região de atuação do BA 

(ATASEVEN, 2013). 

Um importante indicador social do trabalho realizado pelos sistemas de redistribuição 

de alimentos via BA é o número de refeições oferecidas e/ou complementadas para as 

instituições socioassistenciais, a partir dos alimentos doados.  

A rede de redistribuição de alimentos do Reino Unido Fareshare, com 22 BA, utiliza o 

fator de 2.381 refeições por tonelada de alimento recuperado, calculado pela Agência de 

Padrões Alimentares (Food Standards Authority) (FSA, 2000). 

Já a rede FEEDING AMERICA, com mais de 200 BA espalhados pelos Estados Unidos, 

utiliza o cálculo de 12 libras (5,44kg) para cada 10 refeições. Esse número foi obtido por 

cálculos que consideram a remoção da água total dos alimentos (de acordo com a recomendação 

do USDA – United States Department of Agriculture) e é um índice mencionado por diversos 

autores (AHIRE e PEKGÜN, 2018; FEEDING AMERICA, 2019; ORGUT et al., 2016; TO et 

al., 2019). 

O Harvest Hope Food Bank (HHFB), com sede na Carolina do Sul, serve alimentos 

doados a pessoas em vulnerabilidade social em mais de 20 municípios do estado e utiliza uma 

estimativa de 1,3 libras por refeição (0,589kg) e um custo de 5 refeições por dólar de custo 

operacional (AHIRE e PEKGÜN, 2018). 
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 As redes de bancos BA AS, BA ARG, BA AUS, BA HK, BA PAN e BA PER reportam 

o número de refeições oferecidas por seus respectivos BA, porém os cálculos utilizados para 

determinar esses valores não foram especificados.  

 Considerando que existem diferenças regionais importantes entre os países pesquisados, 

como a composição das refeições, não iremos utilizar o indicador de cálculo de refeições de 

alimentos neste trabalho. 

A quantidade dos alimentos captados por origem, isto é, oriundos do desperdício 

(rescued) ou do não desperdício (not rescued), isto é, obtido por meio de campanhas ou 

mecanismos de compras, é mencionada pelas redes RBBA e FEBA. 

O número de doadores cadastrados também é mencionado por Davis et al. (2016), BA 

COL, BA GUA, BA HK, BA NIG, BA PER, Kobayashi et al. (2018), Martins et al. (2018), 

BA MBR, Phillips et al. (2013) e TCU (2005), enquanto o número de doadores eventuais é 

mencionado somente por TCU (2005) e Davis et al. (2016). As categorias dos doadores, nas 

quais se especifica o ramo de atividade (indústria, varejo, produtores rurais, distribuidores, 

pessoas físicas, governos, dentre outros), são encontradas em FEBA, FEEDING AMERICA, 

RBBA, BA COL, BA NIG. 

 Com relação às variáveis relacionadas às instituições socioassistenciais, o número de 

organizações cadastradas é mencionado por TCU (2005). O número de instituições atendidas 

pode ser encontrado em FEBA, GFN, González-Torre et al. (2017), Martins et al. (2018), BA 

MBR, Orgut et al. (2016), BA AS, BA ARG, BA AUS, BA COL, BA CR, BA GUA, BA HON, 

BA PAN, BA PER, BA RD, TCU (2005). E o número de instituições em lista de espera, em 

TCU (2005), Martins et al. (2018), Fianu e Davis (2018). A categorias das instituições, isto é, 

a especificação de seu campo de atuação, é encontrada em FEBA, RBBA, BA COL.  

Em adição, somente o documento TCU (2005) menciona o número de visitas de 

monitoramento às instituições, enquanto o número de pessoas beneficiárias, atendidas ou  

assistidas (inclui famílias) pode ser encontrado em diversos documentos (FEBA; FEEDING 

AMERICA, 2019; GFN; GONZÁLEZ-TORRE et al., 2017; BA MBR; RBBA; BA AS, BA 

ARG; BA AUS; BA CHI; BA COL; BA CR; BA NIG; BA GUA; BA HON; BA HK; BA PAN; 

BA PER; BA RD; SIMMET et al., 2018; TCU, 2005; THOMPSON et al., 2018). O número de 

pessoas beneficiárias, atendidas ou assistidas por categoria (gênero, faixa etária), pode ser 

encontrado em GFN, BA CAN, BA CHI, BA COL, BA HON, BA NIG.  

Variáveis relacionadas a outros trabalhos realizados pelos BA, como o número de ações 

educacionais (ATASEVEN, 2013; BA HK; BA NIG; BA PER; BA MBR; TCU, 2005) ou o 

número de serviços prestados (FEBA; BA AS; BA CAN; BA COL), também são encontrados.  
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O número de voluntários é mencionado por Ataseven et al., 2018, Martins et al., 2018, 

BA MBR, BA CR, BA HK, BA ISR, BA NIG, BA PER e TCU, 2005. 

 Para bancos que atuam em rede, encontram-se as variáveis número de BA por período, 

número de BA que compõem a rede (FEEDING AMERICA; FEBA; GFN; BA MBR; RBBA; 

BA AUS; BA CAN; BA HK) e número de cidades atendidas pela rede (BA MBR; RBBA; BA 

GUA; BA RD). 

Um dos indicadores apresentados pela rede FEEDING AMERICA (EUA), e analisado 

como medida de desempenho dos BA por trazer uma percepção de benefício, é a alocação 

equitativa das quantidades das doações entre as pessoas em situação de pobreza (FEEDING 

AMERICA, 2019). Em estudos sobre modelos matemáticos para distribuição de suprimentos 

sob condições de alta incerteza, Fianu e Davis (2018) também consideram a redistribuição 

equitativa de alimentos entre os beneficiários como fator de desempenho dos BA, assim como 

Balcik et al. (2014), Martins et al. (2018), Orgut et al., (2016), Orgut et al., (2018a) e Orgut et 

al., (2018b) atestam que esse aspecto é um objetivo social primário, que guia as decisões da 

redistribuição de alimentos. A redistribuição equitativa apresenta duas dimensões: quantidade 

recebida por beneficiário final e qualidade (ou tipo) de alimento recebido (ORGUT et al., 2016). 

Nesta mesma medida de desempenho, Ataseven (2013) e Ataseven, et al. (2018) 

propõem o conceito de equidade como o total de alimento redistribuído por indivíduo em 

situação de insegurança alimentar, na área de atendimento do BA (em kilos). 

A rede FEEDING AMERICA também utiliza uma medida que auxilia os BA na alocação 

equitativa de suprimentos incertos e doados, que é a de “libras distribuídas por pessoa em 

situação de pobreza” (Pounds per Person in Poverty - PPIP). A referência é distribuir, pelo 

menos, 75 libras de produtos alimentares (cerca de 34kg) para cada pessoa em situação de 

pobreza, por um período de 12 meses (ATASEVEN, 2013; Balcik, 2014; ORGUT et al., 2016; 

FIANU e DAVIS, 2018; Martins et al., 2018).  A quantidade de alimentos distribuídos por 

pessoa em insegurança alimentar, que indica o alcance do BA em contribuir com alimentos para 

indivíduos em situação de insegurança alimentar na área do BA, é mencionada por TCU, 2005. 

A quantidade de alimentos distribuídos por BA por categoria (frutas, legumes, vegetais), 

por atendido, que indica os resultados do BA com relação à distribuição de alimentos com valor 

nutricional recomendados (TCU, 2005), outra importante percepção de benefício, pode ser 

encontrada em Ataseven (2013), Ataseven et al., 2018, Elmes et al., 2016, BA AS, BA ARG, 

BA CHI,  BA COL, BA MBR, BA RD, FEEDING AMERICA, 2019, Garrone et al., 2014, 

González-Torre, Coque, 2015, González-Torre et al., 2017, Handforth et al., 2013, Kobayashi 

et al., 2018 e Martins et. al., 2018. 
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A capacidade de atendimento para as pessoas beneficiárias, medida de desempenho que 

permite avaliar o grau de atendimento aos beneficiários, e o percentual de aproveitamento de 

desperdício, que reflete a capacidade de processamento do banco para aproveitamento de 

alimentos, são dois indicadores encontrados em TCU, 2005. 

A relação de agregação das instituições, medida que demonstra a relação entre o número 

de instituições atendidas e o número de doadores, é citada por Martins et.al., 2018, que traz, 

inclusive, medidas da rede de bancos de alimentos de Portugal (2015: 1.85 e 2013: 1.47). 

Os autores Mackenzie e Davies (2019) apresentam indicadores de desempenho 

considerando também seus efeitos ao longo do tempo, como o aumento do acesso a alimentos 

(em geral) por pessoas em vulnerabilidade social e o aumento do acesso a frutas, legumes e 

verduras por pessoas em vulnerabilidade.  

 

4.2 Indicadores de resultados e desempenho para bancos de alimentos: dimensão 

econômica 

 

Dada a importância em determinar variáveis financeiras atreladas aos resultados 

operacionais, sociais e ambientais dos sistemas de redistribuição de alimentos via BA, alguns 

autores exploraram o tema sob distintas temáticas, como Martins et al. (2018), que utilizam 

parâmetros financeiros, sociais e ambientais para a determinação da localização ótima para a 

instalação de um BA; Giuseppe et al. (2014), apresentam um modelo matemático 

determinístico para a otimização da cadeia de suprimentos, levando em consideração os 

benefícios aos doadores e os custos de gerenciamento da recuperação de alimentos; Albizzati 

et al. (2019) estudam os benefícios econômicos e ambientais obtidos pela redistribuição de 

alimentos realizada por 20 varejistas franceses; Reynolds et al. (2015) investigam a eficiência 

econômica e ambiental de organizações que realizam a recuperação de alimentos via 

redistribuição na Austrália; Fadhel (2017) e Ortuño e Padilla (2017) desenvolveram modelos 

para determinar o número e a localização de alguns BA para atender a certas regiões, com o 

menor custo e otimização dos recursos disponíveis. 

A partir da revisão destes trabalhos, foram levantadas as variáveis econômicas que 

podem auxiliar na determinação de indicadores relacionados aos resultados e desempenho dos 

BA. Uma observação importante colocada por Martins et al. (2018) é que a estimativa 

financeira orientada para esses sistemas deve observar parâmetros distintos daqueles voltados 

para organizações com fins lucrativos, uma vez que a obtenção dos recursos para a manutenção 

desses sistemas pode vir de diferentes fontes, como doações, subsídios governamentais, editais 
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etc. Dessa forma, é importante ter cautela ao comparar financeiramente as operações sem fins 

lucrativos com aquelas com fins lucrativos (MARTINS et al., 2018). 

O primeiro processo envolvendo as variáveis econômicas trata do orçamento destinado 

à construção física de um BA, que pode ser disponibilizado por meio de recursos privados ou 

públicos (Fadhel et al., 2017; Martins et al., 2018). No Brasil, de 2007 a 2012, o Ministério do 

Desenvolvimento Social disponibilizou, em média, R$430 mil para a construção de uma 

unidade de BA (construção física, equipamentos e utensílios e aquisição de veículos) 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 

E FUNDAÇÃO GAÚCHA DOS BANCOS SOCIAIS – REDE DE BANCOS DE 

ALIMENTOS DO RIO GRANDE, 2015).  

Os autores Fadhel et al. (2017) e Martins et al. (2018) também mencionam o valor 

monetário para estabelecer melhorias/expansão dos BA. No Brasil, a ampliação da capacidade 

de atendimento dos BA já existentes atualmente é promovida pela Secretaria Especial do 

Desenvolvimento Social, por meio do lançamento de editais, com os quais é possível obter 

recursos para aquisição de veículos para transporte e câmaras frigoríficas, além de financiar 

despesas de custeio, como a compra de equipamentos e materiais de consumo (BRASIL, 2018). 

Já os custos para a operacionalização dos sistemas de redistribuição de alimentos via 

BA estão relacionados com as atividades de coleta, gestão e redistribuição (ORGUT et al., 

2016; Fadhel et al., 2017 e Martins et al., 2018). Podem-se classificar estes custos em fixos 

(equipamentos, veículos, imóvel, mão de obra fixa) e variáveis (energia, água, telefonia, 

combustível, insumos, mão de obra variável, internet), que podem se alterar de acordo com a 

quantidade de alimentos transacionados (TENUTA, 2014). O valor monetário do custo total da 

operação do BA é mencionado por BA AUS, BA COL, BA HK, BA NIG, Fadhel et al. (2017), 

FEEDING AMERICA, 2019, GFN, Martins et al. (2018), 

Esses valores são importantes para determinar o custo total para o atendimento de uma 

instituição socioassistencial em um determinado período, isto é, o custo total para disponibilizar 

uma unidade de alimento em um determinado período (Fadhel et al., 2017 e Martins et al., 

2018). Este montante pode ser comparado a outros modelos utilizados para a redistribuição de 

alimentos.  

O valor orçamentário direcionado para a compra de alimentos é citado por Fadhel et al. 

(2017) e Martins et al. (2018). No Brasil, os BA podem comprar alimentos provenientes da 

agricultura familiar via Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), por meio da modalidade 

“Compra com Doação Simultânea”, complementando a oferta para as instituições 

socioassistenciais (BRASIL, 2012). 
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 Para estimar o valor monetário dos alimentos oferecidos por sistemas de redistribuição 

via BA, Albizzati et al. (2019) sugerem a utilização dos preços praticados no atacado, ou seja, 

o valor de aquisição de produtos de um varejista para posterior revenda, supondo-se que cubra 

os custos de produção e embalagem daquele alimento. Conforme corroboram Kobayashi et al., 

(2018), o valor monetário das doações de alimentos deve ser considerado como a soma dos 

custos de produção, pois não é baseado no preço de venda dos alimentos. Esse indicador 

também é mencionado por Fadhel et al. (2017) e Martins et al. (2018). 

Com relação aos indicadores de desempenho, o documento do TCU (2005), apresenta 

indicadores não mencionados em outros documentos da literatura: a relação de custo/benefício 

do BA, cujo resultado indica se o trabalho desenvolvido do BA atende à uma relação 

custo/benefício vantajosa (porém, o documento não traz uma dimensão sobre o que considera 

“vantajosa”) e o valor da doação de alimentos por beneficiário (mede a contribuição do banco 

para suplementar o gasto mensal dos beneficiários com alimentação). 

Em adição, FEEDING AMERICA (2019) e Orgut et al., 2016 apresentam um indicador 

de desempenho chamado “déficit de refeições”, que é a diferença do déficit total do orçamento 

anual de alimentos, dividida pelo custo ponderado por refeição em uma área. Esta medida 

destaca as regiões com maior sofrimento em termos de insegurança alimentar.   

Os autores Mackenzie e Davies (2019) citam a redução no orçamento para aquisição de 

alimentos pelas instituições socioassistenciais ao longo do tempo como outra medida de 

desempenho, isto é, um benefício oriundo das doações recebidas pelos BA. 

 
4.3 Indicadores de resultados e desempenho para bancos de alimentos: dimensão 

ambiental 

 

A relevância dos sistemas de redistribuição de alimentos via BA para minimizar a 

emissão de GEE na atmosfera é evidente, uma vez que este processo valoriza os insumos, 

matérias-primas e demais recursos utilizados na produção dos alimentos, além de evitar os 

custos relacionados ao descarte e promover benefícios sociais. Com isso, a literatura sobre 

como calcular os impactos na emissão de GEE dos sistemas de redistribuição de alimentos via 

BA é relativamente diversa. 

Para Martins et al. (2018), as emissões de CO2 estão associadas com as viagens 

realizadas pelos BA para coletar alimentos nos doadores ou em outros BA, lembrando que as 

viagens de ida são sempre com o veículo vazio. Os autores sugerem o cálculo do custo de 

emissões de CO2 (por tonelada), gerado pelo transporte de uma tonelada de alimento em um 
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dado período. Para isso, é preciso conhecer o preço do CO2 por tonelada por km rodado, sendo 

necessária uma estimativa da distância percorrida pelo BA para o transporte de alimentos. O 

preço de mercado do carbono é definido pelo Banco Mundial4 e pode variar de forma 

significativa entre os países (MARTINS et al., 2018).  

Para calcular os equivalentes em água, energia e gases de efeito estufa (GEE) dos 

alimentos desperdiçados na Austrália,  Reynolds et al. (2015) multiplicaram o valor do 

desperdício de alimentos (por categoria pré-estabelecida) pelo total do impacto ambiental da 

produção por dólar (US$) gasto no setor (para água, energia e GEE-CO2e). Neste caso, os 

valores de impacto ambiental não incluem os recursos utilizados ou o GEE-CO2eq gerado na 

operação de resgate dos alimentos. 

Para a avaliação dos GEE do desperdício de alimentos gerado pelos consumidores no 

Reino Unido, Salemdeeb et al. (2017) somaram a emissão de GEE na produção de alimentos e 

nas atividades relacionadas à sua compra e preparo.  

Com o objetivo de avaliar o impacto ambiental do trabalho de redistribuição de 

alimentos da região de Las Vegas (Estados Unidos), To et al. (2019) calcularam as emissões de 

GEE evitados, utilizando o “Modelo de Redução de Resíduos” (Waste Reduction Model – 

WARM) da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (United States Environmental 

Protection Agency – EPA). O modelo compara as emissões associadas às práticas atuais com 

um cenário alternativo (como a recuperação de alimentos), em vez de multiplicar a quantidade 

de materiais gerenciados por um fator de emissão (TO et al., 2019). Como tem em conta as 

condições da cadeia de suprimentos do país, não é recomendável a sua utilização para outros 

locais. 

Segundo Iacovidou et al. (2017), a recuperação de alimentos pode ser considerada uma 

forma de evitar emissões de carbono (Avoided Carbon – AC), assim como as emissões evitadas 

pelo descarte de resíduos em aterros ou quando é produzida energia como um co-produto nos 

processos de tratamento de resíduos (por exemplo, biogás). Os autores também reforçam que 

são esperadas diferenças nas emissões de carbono evitado, considerando as condições locais e 

que o seu cálculo deve ser realizado a partir da diferença entre dois processos alternativos. 

O banco de alimentos do Chile é o único a reportar como indicador de resultado a 

emissão de CO2 evitada.  

Com relação aos indicadores de desempenho, Mackenzie e Davies (2019) apresentam: 

redução no envio de volume de materiais orgânicos dos aterros sanitários (quantidade de 

 
4https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31755/211435KeyFigures.pdf?sequence=5&isAllowed=y 
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alimentos oriundos do desperdício efetivamente distribuídos pelos BA); redução da emissão de 

GEE do sistema de produção de alimentos (cálculo da emissão de GEE dos alimentos 

efetivamente distribuídos pelos BA).  

 

4.4 Sistematização e análise da frequência dos indicadores de resultados e desempenho 

para BA  

 

A análise do conteúdo documental permitiu a identificação de 32 indicadores de 

resultados. A partir deles, foi possível identificar categorias (9) e variáveis (10) para 

agrupamento, apresentados na Tabela 1. Em seguida, os indicadores foram classificados nas 

dimensões do Triple Bottom Line (3), cuja proporção é representada pelo Gráfico 2.  

 

Tabela 2: categorias e variáveis a partir dos indicadores de resultados 
 

Categorias Variáveis 

Alimentos Quantidade de alimentos 

Doadores Número de doadores 

Instituições sócio assistenciais Número de instituições sócio assistenciais 

Pessoas Número de pessoas 

Ações Número de ações 

Recursos Financeiros Valor monetário 

GEE 
Valor monetário 

Quantidade de GEE 

Cidades Número de cidades 

Bancos de Alimentos Número de Bancos de Alimentos 
Fonte: elaboração própria, partir da análise dos documentos referenciados. 
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Gráfico 2: número de indicadores de resultados por dimensão do triple bottom line 

 

Fonte: elaboração própria, a partir da análise dos documentos referenciados. 

 

Com relação aos indicadores de desempenho, a avaliação do conteúdo documental 

resultou no levantamento de 8 índices, que foram classificados de acordo com as mesmas 

categorias e variáveis da Tabela 1 e nas dimensões social e econômica, cuja proporção é 

representada pelo Gráfico 3. Não foram encontrados indicadores de desempenho na dimensão 

ambiental.  

 

Gráfico 3: número de indicadores de desempenho por dimensão do triple bottom line 
 

 
Fonte: elaboração própria, a partir da análise dos documentos referenciados. 

69%

25%

6%

63%
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 Neste ponto, as categorias, variáveis e dimensões identificadas foram utilizadas para o 

agrupamento sistemático de tabelas, de forma a viabilizar a comparação posterior com a 

publicação técnica da consultoria (“Produtos”) e, com isto, a verificação do uso destes 

indicadores em casos práticos. As tabelas resultantes receberam a nomeação abaixo e serão 

apresentadas em seguida.  

 

• Indicadores de resultados para BA: dimensão social 

• Indicadores de resultados para BA: dimensão econômica 

• Indicadores de resultados para BA: dimensão ambiental 

• Indicadores de desempenho para BA: dimensão social 

• Indicadores de desempenho para BA: dimensão econômica 

 

Tabela 3: indicadores de resultados para BA: dimensão social 
 

Categoria Variável 
Indicador 

de resultados Referências Bibliográficas 

Alimentos 
Quantidade 

de Alimentos 

Quantidade 
de alimentos5 
recebidos  
por BA 

Ataseven (2013); Ataseven et al. (2018); Davis et al. 
(2016); Elmes et al. (2016); BA COL; BA CR; BA GUA; 
BA HON; BA HK; BA PAN; BA PER; FEBA; 
FEEDING AMERICA (2019); Garrone et al. (2014); 
González-Torre e Coque (2015); González-Torre et al. 
(2017); Handforth et al. (2013); Kobayashi et al. (2018); 
Martins et al. (2018); RBBA; TCU (2005) 

Alimentos 
Quantidade 

de Alimentos 

Quantidade de 
alimentos 
distribuídos  
por BA 

Ataseven (2013); Ataseven et al. (2018); Elmes et al. 
(2016); BA AS; BA ARG; BA CHI; BA COL; BA RD; 
FEEDING AMERICA (2019); Garrone et al. (2014); 
González-Torre e Coque (2015); González-Torre et al. 
(2017); Handforth et al. (2013); Kobayashi et al. (2018); 
Martins et al. (2018); BA MBR; TCU (2005) 

Alimentos 
Quantidade 

de Alimentos 

Quantidade de 
alimentos 
em estoque  
por BA 

TCU (2005) 

Alimentos Quantidade 
de Alimentos 

Quantidade de 
alimentos 
descartados  
por BA 

Alexander e Smaje (2008); BA COL; Martins et al. 
(2018); TCU (2005) 

Alimentos Quantidade 
de Alimentos 

Quantidade de 
alimentos por 
perecibilidade 
(Perecíveis /Não 
perecíveis) 

TCU (2005) 

Alimentos 
Quantidade 

de Alimentos 
Quantidade de 
alimentos 

Campbell et al. (2013); BA AUS; BA CHI; BA COL; BA 
ISR; King et al. (2018); Kobayashi et al. (2018); Nair, 
Rashidi, Dixit (2017); Ortuño e Padilla (2017) 

 
5 Considerar os alimentos perecíveis e não perecíveis provenientes das doações. 
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Categoria Variável 
Indicador 

de resultados 
Referências Bibliográficas 

por categoria6 

Alimentos 
Quantidade 

de Alimentos 

Quantidade de 
alimentos 
por origem7 

FEBA; RBBA 
 

Doadores Número 
de doadores 

Nº de doadores 
cadastrados 

Davis et al. (2016); BA COL; BA GUA; BA HK; BA 
NIG; BA PER; Kobayashi et al. (2018); Martins et al. 
(2018); BA MBR; Phillips et al. (2013); TCU (2005) 

Doadores 
Número 

de doadores 

Nº de doadores 
regulares e 
eventuais 

TCU (2005); Davis et al. (2016) 

Doadores 
Número 

de doadores 
Nº de doadores por 
categoria8 

BA COL; BA NIG; FEBA; FEEDING AMERICA; 
RBBA 

Instituições  
Número 

de instituições 
Nº de instituições 
cadastradas TCU (2005) 

Instituições Número 
de instituições 

Nº de instituições 
atendidas 

FEBA; GFN; González-Torre et al. (2017); Martins et al. 
(2018); BA MBR; Orgut et al. (2016); BA AS; BA ARG; 
BA AUS; BA COL; BA CR; BA GUA; BA HON; BA 
PAN; BA PER; BA RD; TCU (2005) 

Instituições  
Número 

de instituições 
Nº de instituições em 
lista de espera Fianu e Davis (2018); Martins et al. (2018); TCU (2005) 

Instituições  Número 
de instituições 

Nº de instituições por 
categoria9 FEBA; RBBA; BA COL 

Pessoas 
Número 

de pessoas 

Nº de pessoas 
beneficiárias/ 
atendidas/ 
assistidas 
por período 
(inclui famílias) 

FEBA; FEEDING AMERICA (2019); GFN; González-
Torre et al. (2017); BA MBR; RBBA; BA AS; BA ARG; 
BA AUS; BA CHI; BA COL; BA CR; BA GUA; BA 
HON; BA HK; BA NIG; BA PAN; BA PER; BA RD; 
Simmet et al. (2018); TCU (2005); Thompson et al. 
(2018) 

Pessoas Número 
de pessoas 

Nº de pessoas 
beneficiárias/ 
atendidas/ 
assistidas 
por categoria10 

GFN; BA CAN; BA CHI; BA COL; BA HON; BA NIG 

Pessoas 
Número 

de pessoas 

Nº de 
voluntários 
nos BA 

Ataseven et al., (2018); Martins et al. (2018); BA MBR; 
BA CR; BA HK; BA ISR; BA NIG; BA PER; TCU 
(2005) 

Ações 
Número de 

ações 
Nº de ações 
educacionais 

Ataseven, 2013; BA HK; BA NIG; BA PER; BA MBR; 
TCU (2005) 

 
6 Categorias recomendadas a partir da revisão da literatura: Frutas; Vegetais, Legumes, Grãos, Produtos lácteos, Bebidas não 
alcóolicas, Óleos, Produtos de Panificação, Ovos, Outros. 
7 Categorias recomendadas a partir da revisão da literatura: Resgatado do desperdício; não resgatado do desperdício 
(Campanhas/Compras) 
8 Categorias recomendadas a partir da revisão da literatura: Indústria; Varejo; Produtores rurais; Distribuidores; Pessoas físicas; 
Governos; Outros BA 
9 Categorias recomendadas a partir da revisão da literatura: Unidade Escolar; Unidades de Atendimento para Pessoas com 
Deficiência; Unidades de Acolhimento Institucional; Outras unidades públicas e privadas sem fins lucrativos inscritas nos 
Conselhos de Assistência Social; Outras unidades privadas sem fins lucrativos não inscritas nos Conselhos de Assistência 
Social; Outros Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional (hospitais, unidades prisionais, unidades do 
sistema socioeducativo, restaurantes populares e cozinhas comunitárias); Centros de Referência da Assistência Social; Centros 
de Referência Especializados em População de Rua; Associações beneficentes (religiosas, de moradores, outras); Outros 
(especifique). 
10 Categorias recomendadas a partir da revisão da literatura: Crianças (<=18a); Mulheres; Homens; Idosos (>= 65a) 
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Categoria Variável 
Indicador 

de resultados 
Referências Bibliográficas 

Ações Número de 
ações 

Nº de outros  
serviços prestados 
por período (além da 
redistribuição de 
alimentos) 

FEBA; BA AS; BA CAN; BA COL 

Ações 
Número de 

ações 

Nº de 
visitas de 
monitoramento às 
instituições 

TCU, 2005 

Bancos de 
Alimentos 

Número  
de BA 

Nº de BA FA; FEBA; GFN; BA MBR; RBBA; BA AUS; BA CAN; 
BA HK 

Cidades Número de 
cidades 

Nº de 
cidades atendidas 
pela Rede de BA 

BA MBR; RBBA; BA GUA; BA RD 

Fonte: elaborado pela autora a partir das referências citadas na tabela. 

 

Tabela 4: indicadores de resultados para BA: dimensão econômica. 
 

Categoria Variável Indicador 
de resultados 

Referências Bibliográficas 

Recursos 
Financeiros Valor monetário 

Valor monetário  
para estabelecer  
uma unidade  
de BA 

Fadhel et al. (2017) 
Martins et al. (2018) 

Recursos 
Financeiros 

Valor monetário 

Valor monetário  
para estabelecer  
melhorias/expansão  
do BA 

Fadhel et al. (2017) 
Martins et al. (2018) 

Recursos 
Financeiros 

Valor monetário 
Valor monetário  
do custo fixo  
do BA  

Fadhel et al. (2017) 
Martins et al. (2018) 

Recursos 
Financeiros 

Valor monetário 
Valor monetário  
do custo variável  
do BA  

Fadhel et al. (2017) 
Martins et al. (2018) 

Recursos 
Financeiros Valor monetário 

Valor monetário  
do custo total  
de operação do BA 

Fadhel et al. (2017); FEEDING 
AMERICA; GFN; Martins et al. (2018); 
BA AUS; BA COL; BA HK; BA NIG 

Recursos 
Financeiros 

Valor monetário 
Valor monetário  
dos alimentos 
distribuídos 

Fadhel et al. (2017) 
Martins et al. (2018) 

Recursos 
Financeiros Valor monetário 

Valor monetário  
do custo para o  
atendimento de  
uma instituição  
sócio assistencial  

Fadhel et al. (2017) 
Martins et al. (2018) 

Recursos 
Financeiros Valor monetário 

Valor monetário  
do orçamento  
para a compra  
de alimentos  

Fadhel et al. (2017) 
Martins et al. (2018) 
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Fonte: elaborado pela autora a partir das referências citadas na tabela. 

 

Tabela 5: indicadores de resultados para BA: dimensão ambiental  
 

Categoria Variável Indicador 
de resultados 

Referências Bibliográficas 

GEE Quantidade de 
GEE (CO2) 

Quantidade de emissão  
de CO2 evitada 

BA CHI 

GEE 
Valor monetário 
do GEE (CO2) 

Valor monetário do custo 
das emissões de CO2 por 
tonelada  
(gerada pelo transporte de um 
kilo de alimento por período)  

Martins et al. (2018) 

Fonte: elaborado pela autora a partir das referências citadas na tabela. 

 

Tabela 6: indicadores de desempenho para BA: dimensão social 
 

Categoria 
 

Variável 
 

Indicador 
de Desempenho 

Referências 
Bibliográficas 

Alimentos 
Pessoas 

- Quantidade de 
alimentos  
- Número de 
pessoas 

Quantidade de alimentos  
distribuídos  
por categoria por pessoa 
beneficiária 

Ataseven (2013); Ataseven 
et al. (2018); Elmes et al. 
(2016); BA AS; BA ARG; 
BA CHI; BA COL; BA RD; 
FEEDING AMERICA 
(2019); Garrone et al. 
(2014); González-Torre et 
al. (2017); González-Torre, 
Coque (2015); Handforth et 
al. (2013); Kobayashi et al. 
(2018); Martins et al. 
(2018); BA MBR; TCU 
(2005) 

Alimentos 
Pessoas 

- Quantidade de 
alimentos  
- Número de 
pessoas  

Quantidade de  
alimentos distribuídos  
por pessoa em insegurança 
alimentar 

Ataseven, 2013; Balcik, 
2014; FEEDING 
AMERICA (2019); Fianu e 
Davis, 2018; Martins et.al., 
2018; Orgut et al., 2016; 
Orgut, 2015  

Alimentos - Quantidade de 
alimentos  

Percentual (%) de aproveitamento 
de desperdício 
 
(Quantidade de alimentos 
distribuídos  
/ Quantidade de alimentos recebidos) 

TCU (2005) 

Pessoas - Número de 
pessoas 

Capacidade de  
atendimento  
para as pessoas beneficiárias 
 
(Número total de pessoas 
beneficiárias 
/ Número de pessoas atendidas pelas 
instituições que fornecem refeições) 

TCU (2005) 
 

Instituições 
socioassistenciais 

- Número de 
instituições  

Relação de 
agregação  Martins et.al., 2018 
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Categoria 
 

Variável 
 

Indicador 
de Desempenho 

Referências 
Bibliográficas 

- Número de 
doadores  

de instituições 
 
(Número de instituições atendidas  
/ Número de doadores) 

Fonte: elaboração própria da autora com base na análise dos documentos referenciados 

 

Tabela 7: indicadores de desempenho para BA: dimensão econômica 
 

Categoria 
 

Variável 
 

Indicador 
de Desempenho 

Referências 
Bibliográficas 

Recursos 
Financeiros 

- Valor 
monetário 
 

Relação 
custo/benefício  
do BA 
 
(Valor monetário total dos alimentos 
distribuídos 
/Valor monetário do custo total  
de operação do BA) 

TCU (2005) 

Recursos 
Financeiros 

- Valor 
monetário  
- Número de 
pessoas 
beneficiárias 

Valor da doação de alimentos  
por beneficiário 
 
(Valor monetário por alimento 
/Número de pessoas beneficiárias pelas 
instituições) 

TCU (2005) 

Recursos 
Financeiros 

- Valor 
monetário 
 

Déficit de Refeições 
 
(Valor monetário total do déficit  
do orçamento anual de alimentos 
/Valor monetário do custo ponderado 
por refeição na área) 

FEEDING AMERICA 
(2019) 
Orgut et al. (2016) 

Fonte: elaboração própria da autora com base na análise dos documentos referenciados. 
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O Gráfico 4 apresenta os 32 indicadores e o número total dos documentos, referências 

e relatórios em que são citados, em suas respectivas dimensões.  

 

Gráfico 4: indicadores de resultados e nº total de documentos citados 
 

 
Fonte: elaboração própria, a partir da análise dos documentos referenciados. 

 

A partir deste gráfico, podem-se observar 5 indicadores que foram citados em mais de 

10 documentos: número de pessoas assistidas, quantidade de alimentos recebidos por BA, 

número de instituições socioassistenciais atendidas, quantidade de alimentos distribuídos por 

BA e o número de doadores cadastrados. Estes indicadores refletem os resultados do objetivo 

primário de um sistema de redistribuição de alimentos via BA: captar a maior quantidade de 

alimentos, do maior número de doadores possível, atendendo ao maior número de pessoas e 

instituições.   

Com relação aos indicadores de desempenho, o Gráfico 5 representa o número total dos 

documentos, referências e relatórios em que são citados, em suas respectivas dimensões.  

 
 

 

 

 

Nº de  documentos/papersIndicadores de Resultados
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Gráfico 5: indicadores de desempenho e nº total de documentos citados 
 

 
Fonte: elaboração própria, a partir da análise dos documentos referenciados. 

 

4.5 Relação e análise da aplicabilidade dos indicadores de resultados nos estudos de caso  

 

Neste ponto, utiliza-se a publicação técnica da consultoria (“Produtos”), que 

compreende o estudo de caso de quatro bancos, com relação à sua organização logística e da 

cadeia de suprimentos, para verificar se os indicadores de resultados e desempenho 

sistematizados são aplicáveis em casos práticos. Para a análise, os BA serão identificados como 

“BA1”, “BA2”, “BA3” e “BA4”. Os dados utilizados são relativos aos resultados operacionais 

de 2018, uma vez que a pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2019. 

Inicialmente, a análise desses “Produtos” indicou que os indicadores são basicamente 

relacionados aos resultados operacionais do BA, como por exemplo, o número de doadores, 

instituições socioassistenciais, beneficiários, quantidades arrecadadas e distribuídas. Não há 

controle dos custos relacionados às operações em nenhum dos casos, apesar de alguns bancos 

terem visibilidade de alguns valores monetários. Em adição, nenhum dos BA dos estudos de 

caso utilizam ou reportam indicadores de resultados na dimensão ambiental. 

 Para a análise da aplicabilidade, as tabelas com os indicadores de resultados sociais e 

econômicos foram preenchidas com os dados encontrados em cada um dos 4 estudos de caso. 

Com isso, observa-se a utilização, ou não, do indicador. As tabelas resultantes receberam a 

nomeação abaixo e serão apresentadas em seguida.  

Nº de  documentos/papersIndicadores de Desempenho
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• Indicadores de resultados aplicados nos estudos de caso: dimensão social  

• Indicadores de resultados aplicados nos estudos de caso: dimensão econômica 

 
Tabela 8: indicadores de resultados aplicados nos estudos de caso: dimensão social 
 

Indicador de 
resultados BA 1 BA 2 BA 3 BA 4 

Quantidade  
de alimentos11 
recebidos por BA 

856t 1.673t 696t 1.938t 

Quantidade de 
alimentos  
distribuídos por BA 

854t/ano 
71t/mês 

1.621t/ano 
135t/mês 

531t  
44t/mês não monitorado 

Quantidade de 
alimentos  
em estoque por BA 

realiza inventário 
de estoque 
mensalmente 

realiza inventário 
de estoque 
mensalmente 

não realiza 
inventário  
de estoque 

não realiza 
inventário  
de estoque 

Quantidade de 
alimentos  
descartados por BA 

 0,3% 
“as perdas são 
mínimas” 

3% 23%  não monitorado 

Quantidade de 
alimentos por 
perecibilidade 
por período: 
- Perecíveis  
- Não perecíveis 

70% perecíveis  
(hortifrúti) 
 
30% não 
perecíveis 

80% perecíveis 
(hortifrúti) 
 
20% não 
perecíveis 

>95% perecíveis 
(hortifrúti) 
 
5% não perecíveis 

100% perecíveis 
(hortifrúti) 

Quantidade de 
alimentos  
por categoria  

Registra as 
informações por 
nome do 
alimento, mas não 
as reporta 

Registra as 
informações por 
nome do 
alimento, mas não 
as reporta 

Registra as 
informações por 
nome do 
alimento, mas não 
as reporta 

registra as 
informações por 
nome do 
alimento, mas não 
as reporta 

Quantidade de 
alimentos  
por origem 
por período: 
-  Resgatado 
(Rescued) 
Desperdício 
- Não resgatado 
(Not rescued) 
- Campanhas 
- Compras 
(do total recebido) 

- Resgatado: 532t 
 
- Não resgatado: 
Compras do PAA: 
193t 
CONAB: 24t 
Supermercados 
(campanha de 
arrecadação): 107t 

- Resgatado: 
1.673t 
CEASA: 1.088t 
Supermercados: 
584t 
 
- Não resgatado: 
não obtém 
doações por 
mecanismos de 
compras ou 
campanhas 

- Resgatado: 671t 
CEASA: 660t 
Indústria: 11t 
 
- Não resgatado: 
CONAB: 25t 

- Resgatado: 
CEASA: 1.938t 
 
- Não resgatado: 
não obtém 
doações por 
mecanismos de 
compras ou 
campanhas 

Número de doadores 
cadastrados  75 doadores 23 doadores 

2.034 pequenos 
produtores 
221 atacadistas 
hortifrúti 

806 doadores 

Número de doadores 
regulares e 
eventuais  

62 doam com 
regularidade 
13 doam de forma 
ocasional 

20 doam com 
regularidade 
3 doam de forma 
ocasional 

30 doam com 
regularidade 

403 doam com 
regularidade 
403 doam de 
forma ocasional 

Número de doadores 
por categoria  
Por período: 
Indústria 
Varejo 

- CEASA: 52 
- CONAB: 1 
- Compras do 
PAA: 1 

- CEASA: 14 
Supermercados: 6 
 

- CEASA: 28 
- CONAB: 1 
- Indústria: 1 

- CEASA: 806 

 
11 Consideraram o total de alimentos perecíveis e não perecíveis provenientes das doações. 
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Indicador de 
resultados BA 1 BA 2 BA 3 BA 4 

Produtores rurais 
Distribuidores 
Pessoas físicas 
Governos 
Outros BA 

*Ind. de 
Alimentos: 1 
*Supermercados 
(campanha de 
arrecadação): 5 
*Feiras Livres: 1 
*Outros BA: 1 
Pessoas físicas:  

Número de 
instituições 
cadastradas  

100 instituições 230 instituições Não há registro Não há registro 

Número de 
instituições 
atendidas  

100 
instituições/mês 

216  
instituições /mês 

217 instituições 
200 famílias 
semanalmente 

100 instituições 
120 famílias 
semanalmente 

Número de 
instituições  
lista de espera  

Não existem 
instituições em 
lista de espera 

Não há registro Não há registro Não há registro 

Número de 
instituições por 
categoria12 

- Unidades 
públicas e 
privadas sem fins 
lucrativos 
inscritas nos 
conselhos de 
assistência social: 
77 
 
- Unidades 
privadas sem fins 
lucrativos não 
inscritas nos 
Conselhos de 
Assistência 
Social: 20 
 
- Equipamentos 
Públicos de 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 
(hospitais, 
unidades 
prisionais, 
unidades do 
sistema 
socioeducativo, 
restaurantes 
populares e 
cozinhas 
comunitárias): 3 
 

Não há registro 
dos números 

- Unidade 
Escolar: 111 
 
- Unidades 
públicas e 
privadas sem fins 
lucrativos 
inscritas nos 
conselhos de 
assistência social: 
20 
 
- Unidades 
privadas sem fins 
lucrativos não 
inscritas nos 
Conselhos de 
Assistência 
Social: 68 
 
- Associações 
beneficentes 
(religiosas, de 
moradores, 
outras): 18 
 
- Famílias 
extremamente 
vulneráveis 
socialmente: 200 

Não há registro 
dos números 

 
12Categorias recomendadas a partir da revisão da literatura: Unidade Escolar; Unidades de Atendimento para Pessoas com 
Deficiência; Unidades de Acolhimento Institucional; Outras unidades públicas e privadas sem fins lucrativos inscritas nos 
Conselhos de Assistência Social; Outras unidades privadas sem fins lucrativos não inscritas nos Conselhos de Assistência 
Social; Outros Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional (hospitais, unidades prisionais, unidades do 
sistema socioeducativo, restaurantes populares e cozinhas comunitárias); Centros de Referência da Assistência Social; Centros 
de Referência Especializados em População de Rua; Associações beneficentes (religiosas, de moradores, outras); Outros 
(especifique). 
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Indicador de 
resultados BA 1 BA 2 BA 3 BA 4 

Número de pessoas 
beneficiárias/ 
atendidas/ 
assistidas 
(inclui famílias) 

8.570  
pessoas 
beneficiadas/mês 

107.815 
pessoas 
beneficiadas/mês 

44.546  
pessoas 
beneficiadas 
(acumulado 2017/ 
18) 

48.000  
pessoas 
beneficiadas/mês 

Número de pessoas 
beneficiárias/ 
atendidas/ 
assistidas 13 
por categoria  

Não monitora Não monitora Crianças: 25.342 
Idosos:2.969 Não monitora 

Número de 
voluntários  
nos BA 

120 
pessoas físicas em 
campanhas 
14  
pessoas de 
instituições p/ 
arrecadação de 
alimentos no 
CEASA 

5  
na operação do 
BA 

5  
na operação do 
BA 

34 
na operação do 
BA 

Número de  
ações educacionais 

Não reporta os 
números de ações, 
mas realiza 
atividades. 
 
- Oficinas de 
aproveitamento 
integral de 
alimentos 
- Oficinas sobre o 
valor nutricional 
dos alimentos  

Não promove 
ações 
educacionais 

- Oficinas de 
aproveitamento 
integral de 
alimentos: 110 

Não reporta os 
números de ações, 
mas realiza 
atividades 
 
- Oficinas de 
aproveitamento 
integral de 
alimentos 
 

Número de  
serviços prestados  
por período (além da 
redistribuição de 
alimentos 

Não monitora os 
números de ações, 
mas realiza 
atividades 
 
- Orientação 
nutricional para 
elaboração dos 
cardápios, 
incluindo para 
públicos 
específicos  
(ex. crianças de 6 
a 36 meses) 
- Apoio técnico 
para melhorias na 
infraestrutura das 
instituições  
- Ações de 
manutenção da 
Horta 
Comunitária  

Não executa 
serviços para 
além das 
atividades de 
redistribuição de 
alimentos 

Não monitora os 
números de ações, 
mas realiza 
atividades 
- Programa de 
reinserção social 
(utilização de mão 
de obra voluntária 
oriunda de 
comunidades 
terapêuticas que 
tratam 
dependentes de 
drogas e álcool 
 
 

Não monitora os 
números de ações, 
mas realiza 
atividades 
- Palestras sobre 
saúde e cidadania 
para famílias 

 
13Categorias recomendadas a partir da revisão da literatura: Crianças (<=18a); Mulheres; Homens; Idosos (>= 65a) 
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Indicador de 
resultados BA 1 BA 2 BA 3 BA 4 

da cidade (onde 
60 famílias 
trabalham)  

Número de 
visitas de 
monitoramento às 
instituições 

2 vezes ao ano Não realiza visitas 
às instituições 

Não realiza visitas 
às instituições 

Não realiza visitas 
às instituições 

Número de 
BA  

Não aplicável, 
pois não é uma 
rede 

Não aplicável, 
pois não é uma 
rede 

Não aplicável, 
pois não é uma 
rede 

Não aplicável, 
pois não é uma 
rede 

Número de  
cidades atendidas  
pela Rede de BA 

Não aplicável, 
pois não é uma 
rede 

Não aplicável, 
pois não é uma 
rede 

Não aplicável, 
pois não é uma 
rede 

Não aplicável, 
pois não é uma 
rede 

Fonte: elaborado pela autora a partir das referências citadas na própria tabela. 
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Tabela 9: indicadores de resultados aplicados nos estudos de caso: dimensão econômica 
 

Indicador de resultados BA 1 BA 2 BA 3 BA 4 
 

Valor monetário  
para estabelecer  
uma unidade  
de BA 

Não disponível Não disponível Não disponível Não 
disponível 

Valor monetário  
para estabelecer 
melhorias/expansão  
do BA 

Não disponível Não disponível Não disponível Não 
disponível 

Valor monetário  
do custo fixo14 
do BA 

Não disponível 

R$15mil/mês 
 
(salários do 
coordenador, do 
motorista do BA e 
dos operadores. O 
gerente e o auxiliar 
administrativo têm 
seus salários pagos 
pelo CEASA e não 
entraram no cálculo 
estimado acima) 

Não disponível Não 
disponível 

Valor monetário  
do custo variável15  
do BA 

Não disponível 

R$18mil/mês 
 
(limpeza, 
segurança, energia 
elétrica, água e gás. 
Custos com 
telefonia são pagos 
pelo município) 

Não disponível Não 
disponível 

Valor monetário  
do custo total  
de operação do BA 

R$66.800/mês 
R$1.303/ton 
 
(funcionários, 
telefone, luz, 
combustível e 
alimentação) 

R$33.000/mês 
R$244/ton 

R$45.000/mês 
R$776/ton 
 
(incluindo as 
atividades de 
operação, 
manutenção e 
alimentação) 

Não 
disponível 

Valor monetário  
dos alimentos 
distribuídos 

Não calculado 
R$1,30/kg16 
R$2.754.923,50/ 
ano 

Não calculado Não 
calculado 

Valor monetário  
do custo para o 
atendimento de uma 
instituição sócio 
assistencial  

R$66.800/100 
R$668/instituição/ 
mês 

R$33.000/216  
R$152/instituição/
mês 

R$45.000/217  
R$207/instituição/
mês 

Custo não 
informado 

Valor monetário  
do orçamento  
para a compra  
de alimentos  

Não disponível 
Não realizam 
compras de 
alimentos 

Não realizam 
compras de 
alimentos 

Não 
realizam 
compras de 
alimentos 

Fonte: elaborado pela autora a partir das referências citadas na própria tabela 

 
14 Custos fixos: equipamentos, veículos, imóvel, mão de obra fixa. (TENUTA, 2014). 
15 Custos variáveis: energia, água, telefonia, combustível, insumos, mão de obra variável, internet. (TENUTA, 
2014). 
16 Valor informado pelo gerente do BA, que não soube explicar o racional de cálculo. 
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O Gráfico 6 apresenta o número de indicadores de resultados utilizados por cada um dos 

quatro BA do estudo de caso. 

 

Gráfico 6: número de indicadores de resultados por BA 
 

 
Fonte: elaboração própria, a partir da análise dos documentos referenciados. 

 

O Gráfico 7 apresenta a visão dos indicadores de resultados que são utilizados por cada 

um dos quatro BA do estudo de caso. 
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Gráfico 7: indicadores de resultados e a utilização por BA 
 

 
Fonte: elaboração própria, a partir da análise dos documentos referenciados. 

 

Nota-se, a partir dos gráficos, que o BA1 é o que mais utiliza/reporta indicadores (21), 

e o BA4 o que menos utiliza/reporta (14). As razões pelas quais existem estas diferenças 

poderiam ser explicadas por distintos fatores organizacionais, operacionais e de gestão, que 

influenciam na adoção de ferramentas de controle e reporte dos resultados alcançados pela 

atuação daquele BA, porém, esta análise não é escopo de estudo deste TA. 

Dos 32 indicadores identificados, 25 são utilizados por pelo menos um dos BA (78%), 

5 não são utilizados (16%) e 2 não são aplicáveis (pois estão relacionados a redes de bancos). 

Apenas 11 indicadores são utilizados por todos os bancos (34%). Dos indicadores utilizados 

por pelo menos um dos BA, 20 encontram-se na dimensão social (80%) e 5 na dimensão 

econômica (20%). 

 

Indicadores utilizados por pelo menos um dos BA:  

- Quantidade de alimentos recebidos 

- Quantidade de alimentos distribuídos  

- Quantidade de alimentos em estoque  

- Quantidade de alimentos por categoria  

BA1 BA2 BA3 BA4Indicadores de Resultados
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- Quantidade de alimentos por origem  

- Quantidade de alimentos por perecibilidade  

- Quantidade de alimentos descartados 

- Número de ações educacionais  

- Número de doadores cadastrados  

- Número de doadores por categoria  

- Número de doadores regulares e eventuais 

- Número de instituições atendidas  

- Número de instituições cadastradas  

- Número de instituições em lista de espera  

- Número de instituições por categoria  

- Número de pessoas beneficiárias/ atendidas/ assistidas  

- Número de pessoas por categoria 

- Número de serviços prestados  

- Número de visitas de monitoramento às instituições  

- Número de voluntários  

- Valor monetário dos alimentos distribuídos por período 

- Valor monetário do custo fixo do BA por período 

- Valor monetário do custo para o atendimento de uma instituição sócio assistencial  

- Valor monetário do custo total de operação 

- Valor monetário do custo variável do BA por período  

 

Indicadores não utilizados pelos BA: 

- Valor monetário do orçamento para a compra de alimentos por período 

- Valor monetário para estabelecer uma unidade de BA por período 

- Valor monetário para estabelecer melhorias/expansão do BA por período 

- Quantidade de GEE evitada 

- Valor monetário de GEE 

 

Indicadores não aplicáveis:  

- Número de BA por período 

- Número de cidades atendidas pela Rede de BA por período 
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O Gráfico 8 reúne os indicadores de resultados, o número total de documentos citados 

e a utilização dos indicadores por cada BA dos estudos de caso. Pode-se notar visualmente pelo 

gráfico que os indicadores com maior frequência de menção nos documentos refletem, de 

alguma forma, a sua utilização pelos BA.  

 

Gráfico 8: indicadores de resultados, o número total de documentos citados e a utilização por 
cada BA 
 

 
Fonte: elaboração própria, a partir da análise dos documentos referenciados. 

 

 
4.6 Relação e análise da aplicabilidade dos indicadores de desempenho nos estudos de 

caso  

 

Os indicadores de desempenho não são elaborados/reportados atualmente pelos BA dos 

estudos de caso. Porém, aponta-se uma oportunidade para estes cálculos, uma vez que parte dos 

dados já estão disponíveis e, assim, abre-se a oportunidade para aprofundar a avaliação da 

atuação dos BA, para garantir mais subsídios nas discussões acerca de sua importância social.  

 Um critério fundamental para a medição de desempenho é considerar o registro histórico 

dos indicadores, isto é, como eles se comportam ao longo de um período de tempo estabelecido, 

dando subsídio a uma análise comparativa. 

BA1 BA2 BA3 BA4Nº de  documentos/papersIndicadores de Resultados
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Tabela 10: indicadores de desempenho aplicados nos estudos de caso 
 

Indicadores de 
Resultados 

Fórmula de 
cálculo BA 1 BA 2 BA 3 BA 4 

 
 
Quantidade de 
alimentos  
distribuídos  
por categoria por 
atendido 
 
 
 
 

S quantidade 
de alimentos  
distribuídos/ 
por categoria 
(frutas, 
legumes, 
vegetais) 
distribuídos/ 
por atendido/ 
período 

Dados não 
disponíveis 

Dados não 
disponíveis 

Dados não 
disponíveis 

Dados não 
disponíveis 

Quantidade de 
alimentos 
distribuídos  
por pessoa em 
insegurança 
alimentar17 

S quantidade de 
alimentos 
distribuídos/ por 
número de 
pessoas em 
insegurança 
alimentar 

854/ 
15.680 
 
54kg/ 
pessoa/ 
ano 

1.621/ 
12.879 
 
120kg/ 
pessoa/ 
ano 

531/ 
50.736 
 
11kg/ 
pessoa/ 
ano 

1.938/ 
78.813 
 
25kg/ 
pessoa/ 
ano 

Percentual de 
aproveitamento de 
desperdício 

S quantidade total 
de alimentos 
distribuídos (kg) -  
S quantidade total 
de alimentos 
recebidos (kg)/ 
por S quantidade 
total de alimentos 
distribuídos (kg)  
-1 

856t /  
854t/ano 
 
99% 

1.673t/ 
1.621t/ano 
 
97% 

696t/ 
531t/ano 
 
77% 

1.938t/ 
Não 
monitorado. 

Capacidade de 
atendimento  
para as pessoas 
beneficiárias 

S número de 
pessoas 
beneficiárias (nº)/  
Por S número de 
pessoas atendidas 
pelas instituições 
que fornecem 
refeições 
*100 

Dados não 
disponíveis 

Dados não 
disponíveis 

Dados não 
disponíveis 

Dados não 
disponíveis 

Relação de 
agregação  
de instituições 

S número total de 
instituições 
atendidas/  
por S número 
total de doadores 
regulares 

100 / 62 
1,61 
instituição / 
doador 

216 / 20 
10,8 
instituição / 
doador 

217 / 30 
7,3 
instituição / 
doador 

100 / 403 
0,24 
instituição / 
doador 

Relação 
Custo/benefício 
do BA  

S valor monetário 
total dos 
alimentos 
distribuídos ($)18 /  
por S valor 
monetário do 
custo total  

854t/ano 
71t/mês 
 
R$92.300/ 
R$66.800 
 
R$1,38/kg/ 
Mês 

1.621t/ano 
135t/mês 
 
R$175.500/ 
R$33.000 
 
R$5,31/kg/ 
Mês 

531t  
44t/mês 
 
R$57.200/ 
R$45.000 
 
R$1,27/kg/ 
Mês 

1.938t 
161t/mês 
 
R$209.300/ 
Valor do 
custo total 
não 
disponível. 

 
17 A referência utilizada para o cálculo do número de pessoas em insegurança alimentar nas cidades está no Apêndice A. 
18 Será utilizada como referência, a medida adotada pelo BA2, o valor de R$1,30/kg de alimento. 
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Indicadores de 
Resultados 

Fórmula de 
cálculo BA 1 BA 2 BA 3 BA 4 

de operação  
do BA / 
por kg alimento/ 
período 

Valor da doação 
de alimentos  
por beneficiário 

S valor monetário 
total dos 
alimentos 
distribuídos ($) / 
por S número 
total de pessoas 
beneficiárias (nº) 

R$92.300/ 
8.570  
 
R$10,55/ 
pessoa/mês 

R$175.500/ 
107.815 
 
R$1,62/ 
pessoa/mês 

Número de 
pessoas não 
disponível em 
2018. 

R$209.300/ 
48.000 
 
R$4,30/ 
pessoa/mês 

Déficit de 
Refeições 

S Valor monetário 
total do déficit do 
orçamento anual 
de alimentos ($) / 
por S Valor 
monetário do 
custo ponderado 
por refeição na 
área ($) 

Dados não 
disponíveis 

Dados não 
disponíveis 

Dados não 
disponíveis 

Dados não 
disponíveis 

Fonte: elaborado pela autora a partir das referências citadas na própria tabela. 

 

Dos 8 indicadores, 5 são possíveis de cálculo e aplicação imediatas (63%) e 3 não (37%). 

 

Indicadores aplicáveis (de imediato):  

- Quantidade de alimentos distribuídos por pessoa em insegurança alimentar 

(considerando as premissas de cálculo apresentadas nesta pesquisa) 

- Percentual de aproveitamento de desperdício 

- Relação de agregação de instituições 

- Relação de custo/benefício do BA 

- Valor da doação de alimentos por beneficiário 

 

Indicadores não aplicáveis (de imediato):  

- Quantidade de alimentos distribuídos por BA por categoria por atendido 

- Capacidade de atendimento para as pessoas beneficiárias 

- Déficit de Refeições 
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4.7 Framework das categorias e variáveis para a formação de indicadores de resultados e 

desempenho nas dimensões social, econômica e ambiental. 

 
 

O trabalho de sistematização dos indicadores permitiu a organização dos dados em 

categorias, variáveis e dimensões de forma a tornar possível sua disposição final em um 

framework, conforme apresentado na Figura 6. 

 
Figura 6: framework das categorias e variáveis para formação de indicadores de resultados e 
desempenho nas dimensões social, econômica e ambiental. 
 

 

 
 
Fonte: elaboração própria, a partir da análise dos documentos referenciados. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir da análise de conteúdo da pesquisa, retomam-se aqui as reflexões iniciais para 

responder à pergunta central deste trabalho aplicado, isto é, “como medir os resultados e o 

desempenho das cadeias de suprimentos humanitárias dedicadas à redistribuição de alimentos 

via bancos de alimentos?” 

Pela análise do conteúdo durante o processo de elaboração deste trabalho, fica evidente 

que a utilização de práticas de redistribuição de alimentos via bancos tem relevância nos 

diversos países em que são aplicadas, não somente como forma de valorização dos recursos 

despendidos na produção, distribuição e comercialização de alimentos, mas também no alívio 

da insegurança alimentar e da fome que as populações vulneráveis destes países enfrentam 

diariamente.   

Nos dias atuais, os números relacionados às perdas de alimentos e seus impactos sociais, 

econômicos e ambientais mostram-nos a urgência em direcionar ações para solucionar este 

problema mundial. Porém, quando a perda de alimentos é eminente, torna-se prioridade o 

direcionamento de soluções para que ela seja evitada e para permitir que o alimento cumpra seu 

propósito primário: a nutrição humana. 

Evidenciar o trabalho e o alcance dos bancos de alimentos, que têm como objetivo 

central a redistribuição de alimentos oriundos das perdas, é uma das formas de tornar pública a 

importância desses sistemas. Para colaborar neste sentido, este trabalho aplicado concentrou-se 

em realizar a análise de conteúdo documental, de forma a sistematizar um conjunto de 

indicadores de resultados e desempenho para sistemas de redistribuição de alimentos via bancos 

e verificar sua aplicabilidade, com o cruzamento de dados obtidos a partir de quatro estudos de 

caso.  

Ao todo, foram identificados 32 indicadores de resultados e 8 indicadores de 

desempenho. A frequência de resultados na busca de conteúdo acadêmico, inclusive, foi maior 

com a associação da palavra results. A análise de conteúdo documental apontou que 5 dos 

indicadores de resultados foram os mais citados e que estes refletem os resultados do objetivo 

primário de um sistema de redistribuição de alimentos via bancos: captar a maior quantidade 

de alimentos, do maior número de doadores possível, atendendo ao maior número de pessoas e 

instituições socioassistenciais.   

Notou-se também que, dos 12 termos de busca utilizados em português, apenas 2 (16%) 

resultaram em papers. Isto evidencia uma oportunidade para a expansão da produção de 
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conteúdo acadêmico voltado para cadeias de suprimentos humanitárias e o contexto dos 

sistemas de redistribuição de alimentos via BA na língua portuguesa. 

Com relação às dimensões do Triple Botton Line, a grande maioria dos indicadores de 

resultados e desempenho encontra-se na dimensão social (69% e 63%, respectivamente), 

seguida da dimensão econômica (25% e 37%, respectivamente) e, por último, a dimensão 

ambiental, que refletiu uma baixa porcentagem de menção (6%) e somente para indicadores de 

resultados. Esses índices refletem a caracterização intrínseca dos sistemas destinados para 

atuação com fins humanitários, evidenciando seu forte componente social, em que, de certa 

forma, os componentes econômicos e ambientais ficam marginalizados.  

A baixa variedade de indicadores de desempenho no conteúdo documental reforça que 

os sistemas redistribuição de alimentos via BA pouco utilizam ferramentas que demonstrem 

progresso em direção os objetivos propostos, uma vez que é característico do desempenho uma 

análise comparativa das ações ao longo do tempo. Além disso, o indicador com maior menção 

nos documentos – quantidade de alimentos distribuídos por categoria por atendido - reflete o 

objetivo central do banco. Indicadores de desempenho que contribuem com visões mais amplas 

e diferenciadas de atuação são pouco mencionados e ainda, como será evidenciado a seguir, 

não utilizados.  

Ao cruzar as tabelas de indicadores de resultados e desempenho com os estudos de caso 

dos quatro BA, foi reforçada a tendência encontrada na análise documental, isto é, a larga 

utilização de indicadores no âmbito social. Dos indicadores utilizados por pelo menos um BA 

(25 ao total), 20 encontram-se na dimensão social (80%) e 5 na dimensão econômica (20%). 

Notou-se, ainda, que apenas 11 indicadores são utilizados por todos os bancos (34%), 

mostrando a oportunidade de utilização de indicadores de maneira mais uniforme pela rede de 

bancos de alimentos do país. 

Os 5 indicadores de resultados mais citados na análise documental também são 

utilizados por praticamente todos os bancos dos estudos de caso (com exceção à quantidade de 

alimentos distribuídos, que não é aplicada por um deles).  Estes indicadores são relacionados 

aos resultados operacionais do BA (o número de doadores, instituições socioassistenciais, 

beneficiários, quantidades arrecadadas e distribuídas). Nenhum dos BA utiliza ou reporta 

indicadores de resultados na dimensão ambiental. 

No caso dos indicadores de desempenho, nenhum deles é atualmente utilizado pelos BA 

dos estudos de caso. Apesar disso, este trabalho mostrou que estes cálculos são possíveis, uma 

vez que existem dados disponíveis para tal e, também, não há muita complexidade envolvida 
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na realização de tais cálculos. Dos 8 indicadores, 5 são passíveis de cálculo e aplicação imediata 

(63%) e 3 (37%) não o são, pois dependem da coleta de dados adicionais.  

Calcular os resultados e o desempenho sobre a atuação dos sistemas de redistribuição 

de alimentos via BA nos âmbitos econômico e ambiental oferece, de fato, a oportunidade de 

promover uma visão mais ampla da eficácia desses sistemas. Para tanto, este trabalho aplicado 

fornece um conjunto de indicadores de resultados e desempenho para bancos de alimentos que, 

ao final, foram dispostos em um framework de uma forma única, visual e prática, deixando o 

convite para a sua aplicação imediata.  

Como oportunidade para trabalhos futuros, enfatiza-se a instrução sobre como os 

indicadores devem ser medidos ou calculados (metodologias), de forma que possam servir de 

análise comparativa confiável. Além disso, as cores do framework poderiam refletir, por 

exemplo, o grau de esforço para mensurar o indicador, o número das dimensões do triple bottom 

line, o grau de utilização pelos demais bancos de alimentos, o grau de relevância do indicador, 

dentre outros. 

Este trabalho aplicado foi finalizado em um período historicamente marcante e sensível 

à temática das cadeias de suprimentos humanitárias. O mundo passa por uma grande pandemia 

sanitária, convidando a humanidade à reflexão sobre novas formas de relação entre si e com o 

mundo, além de questionar sobre os meios de produção e consumo que levaram o planeta ao 

extensivo uso dos recursos naturais. Neste contexto, espera-se que este trabalho contribua no 

auxílio de uma visão mais ampla e integrada sobre a atuação dos bancos de alimentos e que 

esses sistemas continuem a operar na superação das inequidades sociais, pelo menos, com 

relação ao cumprimento do direito humano fundamental de acesso à alimentação adequada. 
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APÊNDICE A - Estimativa de cálculo do número de pessoas com grau moderado/grave 

de insegurança alimentar nos municípios dos BA dos estudos de caso. 

 
 Cidade BA1 Cidade BA2 Cidade BA3 Cidade BA4 

População residente no 
município 435.564 286.205 1.409.351 1.751.407 

% população com grau 
moderado/grave de 
insegurança alimentar  

3,6% 4,5% 3,6% 4,5% 

Nº de pessoas com grau 
moderado/grave de 
insegurança alimentar 

15.680 12.879 50.736 78.813 

Fonte: elaborado pela autora, com base em IBGE (2013) + IBGE cidades 
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html?view=municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


