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1. RESUMO 
 
Lugares onde ocorrem crises emergenciais e desastres naturais, ressalta-se a 
preocupação de manter as pessoas afetadas abrigadas e alimentadas, onde, é de 
suma importância o gerenciamento da coleta e distribuição de alimentos. Grandes 
quantidades de alimentos são descartadas diariamente com condições de serem 
consumidas. Este estudo tem como proposta mostrar o processo da logística 
humanitária, referente à coleta e redistribuição de alimentos doados. A metodologia 
inclui revisão literária, acrescida de uma pesquisa de campo, na qual é feita a coleta 
de alimentos no centro de distribuição do Dia Brasil e doados ao programa Mesa 
Brasil. Os resultados encontrados na pesquisa demonstram o aproveitamento de 
alimentos fora do padrão de comercialização, mas ainda próprios para o consumo, 
evitando o desperdício e geração de resíduos sólidos, para as empresas doadoras, 
destacando-se os incentivos fiscais e a própria divulgação da marca.  
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Abstract 
 
Places where emergency crises and natural disasters happen highlight the concern to 
keep the affected people sheltered and fed, where the management and distribution 
of food has fundamental importance. Large quantities of food are thrown in the trash 
daily with conditions to be consumed. This study aims to show the process of 
humanitarian logistics, related to the collection and redistribution of donated foods. The 
methodology includes the literary review, plus a field survey, in which food is collected 
at the Dia Brasil distribution center and donated to the Mesa Brasil program. The 
results found in the research demonstrate the use of non-standard food products, but 
still suitable for consumption, avoiding waste and generation of solid waste, for donor 
companies, adding fiscal incentives and marketing brand. 
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2. INTRODUÇÃO 

 
 Nos últimos anos, o mundo tem passado por diversas crises humanitárias 

que estende se desde guerras civis como recentemente o caso da Síria, até desastres 

naturais, como o vulcão na Guatemala. Dentro desse cenário, o gerenciamento da 

cadeia de suprimentos da logística humanitária tem um papel fundamental para 

atender as necessidades dos envolvidos. Sendo assim, é importante definir a 

diferença entre logística e logística humanitária. 

Ballou (2006) define que Logistíca é processo de planejamento, implantação, 

controle dos fluxos eficiente e eficaz de mercadorias e informações relativas, desde o 

ponto de origem até seu ponto de consumo. Segundo Tadeu (2010) logística é a forma 

de gerir os recursos de suprimentos, estoques e distribuição tanto de produtos quanto 

de serviços.  Já Thomas (2004), define logística humanitária como, o processo de 

planejar, implementar e controlar de forma eficiente e eficaz o fluxo e o 

armazenamento de bens, materiais do ponto de origem até o ponto de consumo, com 



o objetivo de aliviar o sofrimento das pessoas em situações emergenciais. 

Dentre as necessidades de crise humanitárias, destaca-se a fome que, 

segundo o fundo das nações unidas para a Infância (UNICEF), foram gastos no ano 

de 2017, mais de quinhentos milhões de dólares para fornecimento de suprimentos 

emergenciais para crianças, que, corriam risco de morte por desnutrição severa. A 

organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em recente 

publicação de maio de 2018, destacou que, um terço de toda a comida no mundo é 

desperdiçada. Os dados apresentados chegam a representar 1,3 bilhão de toneladas 

de comida todos os anos. Se supuser que 10% destes alimentos são ingeridos in 

natura e outros 10% são folhas e talos aptos para o consumo, mas que vão parar no 

lixo, obtém-se cerca de 4 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados 

(GOULART, 2008). Diante disso, o presente estudo tem a finalidade de avaliar como 

ocorre o processo da logística humanitária para arrecadação de alimentos. Para tanto, 

será utilizado um estudo de caso denominado Mesa Brasil SESC, uma rede nacional 

de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. O estudo busca mostrar os 

resultados alcançados através do aproveitamento de alimentos, os benefícios para a 

população e para empresas parceiras, de forma que traga conscientização quanto ao 

desperdício.   

Criado em 2003 o MESA Brasil SESC é uma ONG formada por doadores, 

instituições sociais e voluntários que formam uma grande rede de conexões 

emergenciais que reaproveita o que era aparentemente descartável.  

A metodologia utilizada será uma pesquisa descritiva de natureza 

qualitativa por meio de um estudo de caso, entre o programa Mesa Brasil SESC, e a 

empresa doadora, no caso, o centro de distribuição da rede de loja de supermercados 

Dia Brasil, empresa participante no combate à fome. Pretende-se apresentar o 

processo de arrecadação de alimentos desde a coleta até o destino final e mostrar os 

resultados alcançados através do aproveitamento dos alimentos que seriam jogados 

no lixo, ainda em condições de consumo, demonstrando o processo da cadeia de 

suprimentos dentro da logística humanitária, bem como utilizar esta pesquisa como 

possível referência para que outras Instituições possam adotar medidas semelhantes 

e estimular tais ações minimizando uma das maiores carências para nossa sociedade. 

3. OBJETIVO 

Descrever como ocorre o processo da logística humanitária para 

arrecadação de alimentos, através do programa Mesa Brasil SESC, demonstrando 

oportunidades e dificuldades encontradas durante o processo. 



4. METODOLOGIA 

Procurando alcançar o objetivo proposto, o artigo faz uso de uma pesquisa 

descritiva por meio de um estudo de caso. Para Yin (2015) a técnica de estudo de caso, 

contribui para o conhecimento dos fenômenos grupais, sociais, com o objetivo de entende-los 

melhor. A Pesquisa será de caráter descritivo, uma vez que serão expostas as características 

de um determinado elemento.  

Segundo Prodanov e Freitas (2013) a pesquisa descritiva é usada para 

registrar e descrever fatos sem interferir neles, envolvendo uso de técnicas de coleta 

de dados, questionários e observação sistemática. A técnica utilizada será por meio 

de observação, através de gráficos, documentos, artigos, teses, referente ao assunto 

proposto. 

5.  DESENVOLVIMENTO 

Ao longo dos anos, as atividades logísticas tiveram grande evolução, 

deixando de ser vista como operações de transporte e armazenagem, para ocupar um 

espaço maior, sendo assim, Ballou (2006) define logística como "o processo que inclui 

todas as atividades importantes, para a disponibilização de bens e serviços aos 

consumidores quando e onde estes quiserem adquiri-los". 

  Novaes (2007) complementa afirmando que logística é o processo de 

planejamento e distribuição de mercadorias e serviços, desde o ponto de origem até 

o seu ponto de entrega, procurando executar em um curto tempo e menor custo 

possível. Assim, as atividades logísticas estão relacionadas com lugar, tempo, 

qualidade e informação, e essas atividades podem sofrer variações de acordo com a 

política de cada empresa, levando-se em conta a sua estrutura organizacional. Todas 

essas atividades fazem parte do fluxo logístico e devem ser executadas com o único 

objetivo, atender as exigências do cliente final, buscando a satisfação plena e 

mantendo o nível de serviço preestabelecido e adequado. (NOVAES, 2007) 

A logística humanitária nasceu a partir do momento em que se percebeu 

que precisaria vencer o tempo e a distância, na movimentação de materiais e serviços, 

de uma forma eficaz e eficiente, em menor tempo possível para aliviar o sofrimento 

das pessoas. Thomas (2004) define logística humanitária como os processos e 

sistemas envolvidos na mobilização de pessoas, recursos, habilidades e 

conhecimentos para ajudar pessoas vulneráveis, afetadas por desastres naturais e 

emergências complexas. Para Kovacs e Spens (2007) logística humanitária são 

operações diferentes que ocorrem em tempos diferentes, como resposta a várias 

catástrofes. 



              A logística empresarial fornece os produtos certos na quantidade certa ao 

local certo na hora certa, assim há todo o envolvimento das atividades com o fluxo da 

mercadoria e todo fluxo de informação de entradas e saídas. Então, a logística 

empresarial pode ser considerada estável e previsível de modo a permitir calcular tudo 

que está envolvido e seus respectivos impactos financeiros. Já a logística humanitária 

é totalmente imprevisível, pois trata de problemas intangíveis, como desastres 

naturais, doenças e acidentes, tendo como único objetivo salvar vidas e ajudar 

pessoas. Na tabela 1 a seguir é possível identificar de forma esquematizada a 

diferença entre ambas (THOMAS, 2004).     

Tabela 1- Diferença entre Logística e Logística Humanitária 

 

Fonte Elaborado pelos autores 

 

A logística humanitária atua em diferentes situações desde um campo de refugiados 

até desastres naturais. Thomas (2004) cita a logística humanitária como resposta para 

principais programas humanitários, tais como saúde, alimentação, abrigo, água e 

saneamento.  

            Ballou (2006) define cadeia de suprimentos como todas as atividades 

relacionadas com o fluxo e transformação de mercadorias desde o estágio da matéria 

prima (extração) até o usuário final.  

De acordo com Gianotti (2010) a cadeia de suprimentos tem como alvo os 

consumidores, acionistas e organizações que visam lucro, no entanto a cadeia de 

suprimentos humanitária trabalha com beneficiários, doadores e organizações sem 

fins lucrativos. Assim, na figura 1 abaixo encontra-se de forma esquematizada a 

cadeia de suprimentos da logística humanitária. 

Figura 1- Cadeia de suprimentos na Logística Humanitária   



 

Fonte Humanitária Kovacs e Spens (2007) 

 

Os doadores são fundações e pessoas físicas importantes para o processo 

da logística humanitária pois fornecem grande parte do financiamento para as 

atividades de socorro. Esses doadores tem representado grande fonte de recursos 

para agências de ajuda (KOVACS e SPENS, 2007). As agências de ajuda, são 

organizações governamentais e não governamentais, regionais ou nacionais que se 

dedicam a prestar serviços humanitários como a Federação Internacional da Cruz 

Vermelha (Thomas, 2004). 

Conforme afirmam Kovacs e Spens (2007), os militares têm representado 

grande fonte de ajuda pois, através deles é possível melhorar a comunicação, logística 

e planejamento estratégico em situações críticas de operações de socorro. Um 

exemplo recente, ocorrido em junho de 2018, foi a operação do exército militar 

Tailandês, no resgate aos meninos presos em caverna na Tailândia. 

A rede de abastecimento de ajuda humanitária segundo Beamon e Balcik 

(2008), são os centros de distribuição locais que recebem os suprimentos 

emergências adquiridos por fontes locais, governos, ONGs podendo ser armazenados 

ou distribuídos diretamente a beneficiários. 

Ainda de acordo com Beamon e Balcik (2008), as ONGs são entidades 

voluntárias não governamentais que visam prestar serviços de ajuda humanitária.  

O MESA BRASIL SESC é uma rede nacional de bancos de alimentos que 

combate a fome e o desperdício. Foi fundado em 2003, porém, sua história começa 

bem antes, quando o diretor regional do Sesc São Paulo participou de um congresso 

de banco de alimentos em Atlanta, Georgia, USA, onde conheceu alguns bancos de 

alimentos como o City Harvest de Nova York, que realizava um trabalho de colheita 



urbana. Inspirado no programa nova-iorquino, o Mesa são Paulo implantou um modelo 

similar. O sucesso no programa resultou na implantação do MESA BRASIL SESC, 

espalhando-se por todo o Brasil, presente em todas as capitais dos estados e algumas 

cidades do interior.  

Seu objetivo é colaborar para o progresso da cidadania e a melhoria da 

qualidade de vida de cidadãos que se encontram em um cenário de miséria sem 

perspectiva de inclusão social. Trata-se essencialmente de um Programa de 

Segurança Alimentar e Nutricional, baseado em ações educativas e de distribuição de 

alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem 

ser consumidos.  

                 O Grupo Dia nasceu na Espanha em 1979, e por meio de uma estratégia 

política de expansão, hoje está presente em outros quatro países, Argentina, Brasil, 

China e Portugal, tornando-se um dos maiores distribuidores no mundo. Sua sede no 

estado de São Paulo, possui cerca de vinte e oito mil metros quadrados localizado na 

cidade de Guarulhos. São inúmeras caixas de produtos que chegam ao centro de 

distribuição (CD), onde são armazenadas e distribuídas entre as duzentas e trinta e 

nove lojas da região. O Dia Brasil leva em consideração, as previsões de consumo dos 

produtos armazenados em cada loja. Nesse processo logístico, as mercadorias 

alimentícias são as mais atingidas pelas incertezas de venda, pois podem chegar 

próximo da data de vencimento para serem distribuídas e comercializadas, o que 

aparentemente se enxerga como perda e desperdício, torna-se proveito social.                 

Conforme descrito acima, o programa Mesa Brasil tem como premissa lutar contra o 

desperdício e colaborar para a garantia nutricional e alimentar de pessoas em risco 

social. O Dia Brasil, um dos doadores cadastrados no programa, fornece o alimento 

que está fora do padrão comercial, mas apto ao consumo, assistindo milhares de 

pessoas por ano. São cerca de cento e setenta mil quilos/ano de alimentos, e as 

doações são diversificadas (pães, carnes, sucos, iogurtes, frutas e legumes, entre 

outros), ampliando, dessa forma, o cardápio nutricional das entidades participantes. 

Toda semana, o dia Brasil faz uma verificação nas datas de vencimento dos 

alimentos: os que estão fora do padrão de venda, são separados e recebem uma nova 

finalidade. Inicia-se com o contato do doador Centro de Distribuição do Dia Brasil junto 

ao MESA BRASIL SESC, para a retirada dos alimentos. Juntos estabelecem os dias 

e horários para a retirada da doação. O Dia Brasil relaciona todos os alimentos que 

estão fora do padrão comercial, mas apto ao consumo e passa a relação para o Mesa 

Brasil que, por sua vez, faz a retirada sabendo qual entidade será assistida com 

aquela doação, visando manter a qualidade que o produto possui. É feito uma análise 

http://www.sesc.com.br/mesabrasil/modalidades.html
http://www.sesc.com.br/mesabrasil/modalidades.html


para saber se os alimentos realmente estão em condições de consumo e são 

direcionados para as pessoas e entidades assistidas pelo programa. 

Segundo os dados do programa MESA BRASIL SESC, o veículo para 

transporte dos alimentos deve ser isotérmico e refrigerado. A cabine do condutor deve 

ser separada da parte que contém alimentos, o caminhão deve ter certificado de 

vistoria, transportar somente alimentos, circular com o alimento apenas o tempo 

necessário entre coleta e entrega, usar materiais para proteção da carga, assim, evita 

a contaminação e perdas de alimento e ser higienizados todos os dias. 

Os alimentos devem ser separados de acordo com sua classificação in 

natura, industrializados, leite e derivados, logo após, devem ser transferidos para 

embalagens do programa e mantidos sobe sistema de conservação e transportado no 

período de duas horas, conforme mostra a figura 2 abaixo. 

Figura 2. Controle da Temperatura do Produto, no Transporte 

 
Fonte: Mesa Brasil 2016 

              Quando se tem um grande volume de doações, os alimentos são 

armazenados em um depósito. O armazenamento facilitou a distribuição entre os 

municípios que estão cadastrados no programa. A figura 3 a seguir mostra de forma 

esquematizada, o processo que ocorre em ambas empresas, Dia Brasil e Mesa Brasil. 

Figura 3 -A Cadeia de Suprimentos do Programa Mesa Brasil 

 

Fonte: Programa Mesa Brasil 2016 

A parceria foi tão bem sucedida, que foi estendida aos quatro Centro de 

Distribuição do DIA existente em São Paulo abrangendo as unidades do Mesa Brasil 



no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia. A união com o Mesa Brasil tem se 

tornado um grande orgulho para o DIA, já que colabora, não só, a lutar contra o 

desperdício nos CDs participantes do programa, mas também, auxiliar a segurança 

alimentar e nutricional de inúmeras pessoas que se encontram em uma situação de 

risco social. O Mesa Brasil faz anualmente, um levantamento das principais atividades 

que foram realizadas dentro do programa e assim, consegue estipular suas metas e 

objetivos. A tabela 2 apresenta de forma detalhada os resultados obtidos entre janeiro 

até maio de 2017 comparado ao mesmo período de 2018. 

Tabela 2– Principais Atividades Realizadas entre 2017 e 2018  

 

Fonte: Mesa Brasil 2018 

6. Resultados 

 A pesquisa fez uma comparação nos resultados entre 2017 e 2018 e 

constatou-se que, no ano de 2018 houve uma queda de 26,77% no número de 

alimentos arrecadados, entretanto, houve um pequeno crescimento no número de 

empresas doadoras e voluntários.  Porém, o total de pessoas beneficiadas pelo 

programa, aumentou em cerca de 33,55 %.   

               A pesquisa também identificou que, para as empresas doadoras é possível 

obter incentivos fiscais, como a redução do ICMS (imposto sobre circulação de 

mercadoria). Outra vantagem é a redução do custo, na coleta do descarte de resíduos 

sólidos, se supuser que uma empresa pague R$ 0,18 no quilo do lixo, e tenha uma 

redução para R$ 0,10, em uma coleta de 10.000 kg, a empresa terá uma economia 

de aproximadamente R$ 1.000, além de contribuir para o meio ambiente, a empresa 

ganha a imagem de solidária e divulgação da marca nos canais do Mesa Brasil. 

Durante o processo, a pesquisa identificou que uma das dificuldades 

enfrentadas pelo programa Mesa Brasil, é a oscilação no número de alimentos 

arrecadados, o que pode comprometer o número de pessoas assistidas, todavia, 

mesmo com a oscilação nas doações, o programa tem conseguido realizar seu 

trabalho de combate à fome. 



Portanto, o programa mesa Brasil traz benefícios tanto para empresas 

como para as pessoas assistidas, contribuindo para a economia do lado empresarial, 

sustentabilidade, diminuição de resíduos sólidos e no desperdício de alimentos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O relato do caso Mesa Brasil ilustra aspectos da logística humanitária, de forma 

abrangente a toda a cadeia de suprimentos do Programa Mesa Brasil, desde o ponto 

de coleta, passando pela logística de distribuição, até chegar ao consumidor final. 

O resultado, foi a repercussão deste Programa com o Dia Brasil que atingiu 

outras empresas que passaram a participar do Programa, na qualidade de doadoras 

de alimentos, entre elas estão a Mondelez International, Atacadão, Agrociro, 

(Ceagesp –São Paulo) e Danone. Para os usuários finais, constatou-se o sucesso 

total da campanha, com o fornecimento de refeições balanceadas e saudáveis.  

A relevância deste trabalho é destacar o aproveitamento de alimentos na forma 

de doação com um transporte adequado dentro da cadeia de suprimentos da logística 

humanitária 

 Em janeiro de 2018, uma pesquisa publicada no Jornal Econômico revela 

que, o número de alimentos que está apto ao consumo mas que são jogados no lixo 

por questões de avarias, aparência, chegam a 7 bilhões de reais demonstrando que 

mesmo com iniciativas de programas como o Mesa Brasil, Banco de Alimentos, entre 

outras instituições, o número de desperdício ainda é grande no cenário brasileiro.  

Sendo assim, como sugestão para pesquisas futuras, fica a implantação de 

um projeto voltado a trazer maiores benefícios e divulgação dos programas de colheita 

urbana, com o objetivo de aumentar as arrecadações e diminuir o desperdício. 
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