
Daniela Garcia
Desperdício de Alimentos

Jornalista com especialização marketing e 

reputação de marcas na internet. Articuladora de 

parcerias entre o mundo corporativo e o terceiro 

setor. Entusiasta do empreendedorismo e dos 

negócios de impacto social.  

Foi Relações Institucionais da ONG Banco de 

Alimentos e é atualmente Diretora de Operações 

e Associações do ICCB – Instituto Capitalismo 

Consciente Brasil.



Considera-se desperdício todo tipo de perda 

relacionada a decisão de descartar alimentos que ainda 

têm valor. 

O desperdício está principalmente associado ao 

comportamento de comerciantes e do consumidor.



de toneladas de alimentos são

jogadas fora por ano.
de famintos

1.3
bilhão

821
milhões

de pessoas em situação

insegurança alimentar

135
milhões

Dados: FAO/ONU e Embrapa



de pessoas em insegurança 

alimentar no mundo pós pandemia

265
milhões



Desperdício de alimento = Desperdício de Dinheiro

Desperdiçados por pessoa por ano  no Brasil. 

41,6Kg
22% arroz,  20% carne bovina,  

16% feijão 

15% frango, 4% de frutas e 

hortaliças 

52 milhões

De pessoas em insegurança alimentar no Brasil. 

Dados: FAO/ONU e Embrapa

O Brasil está na lista dos dez países que mais desperdiçam alimentos 

no mundo, com um descarte de aproximadamente 30% de tudo que é 

produzido para o consumo. 

Isso gera um prejuízo para a economia de quase 940 bilhões de dólares 

por ano, afetando diversas classes trabalhadoras e o desenvolvimento 

do país.



Desperdício de alimento = Desperdício de Tempo de trabalho



Desperdício de alimento = Desperdício de Água:



O QUE FAZER PARA 

COMBATER O 

DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS?



Quem já ajuda e quem já trabalha com isso

1. Bancos de alimentos

2. Plataformas de conexão entre doadores e receptores

3. Startups de alimentação e serviços



1.Bancos de alimentos

• 218 Bancos de Alimentos

Por ano:

• 59 mil ton de alimentos entregues

• 5.8 milhões de pessoas assistidas

• 17 mil instituições sociais atendidas

Em São Paulo, no Banco de 

Alimentos Associação Civil, 

temos:

• 7 mil ton entregues em 20 

anos

• 22 mil pessoas assistidas por 

ano

Projetos de Colheita, Educação 

e Conscientização



2. Plataformas de Conexão entre doadores 

e receptores 



3. Startups de Alimentação & Serviços 



Quem precisa trabalhar mais pelo assunto?

1. Supermercados e varejo alimentar

2. Restaurantes e fast foods

Como ?

a. Responsabilidade corporativa com a cadeia de 

fornecimento

b. Treinamento de equipes internas

c. Campanhas para clientes contra desperdício

d. Gestão de estoques

e. Prevenção de perdas



E VOCÊ  ?



•Faça uma lista de supermercado prevendo o cardápio da 

semana e faça compras com mais frequência 

•Aprenda Aproveitamento Integral dos alimentos

•Resto de ontem é comida de hoje, o reaproveitamento dos 

alimentos: Congelados, sucos e sopas 

•Durante as compras não escolha pela beleza. 

•Educação alimentar dentro de casa é saúde

Pense! Fartura na mesa ou desperdício no lixo?











O QUE É AIA?

APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS 

ALIMENTOS 

(USO DE PARTES “NÃO 

CONVENCIONAIS”) 



E o que anda acontecendo?



Sancionada a LEI N° 14.016, de 23/06/2020, 

sobre o combate ao desperdício de alimentos e 

a doação de excedentes de alimentos para o 

consumo. 

“ A responsabilidade do doador encerra-se no 

momento da primeira entrega do alimento ao 

intermediário ou, no caso de doação direta, 

ao beneficiário final” . 

Que esta lei impulsione a doação de alimentos!



EM OUTUBRO A SOMA DE 

DOAÇÕES BRASILEIRAS 

CHEGOU A R$ 6,5 BI

18% DE ALIMENTOS E BEBIDAS.



A compaixão não pode ser circunstancial. Precisamos 

transformar atos esporádicos em hábito.



VAMOS DIMINUIR

O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS 

NO MUNDO?

daniela@ordo.com.br

(11) 9.9156-9562

mailto:Daniela@ordo.com.br


Referências para pesquisa:

http://www.fao.org/brasil/pt/

https://www.wfp.org/

https://connectingfood.com/

https://foodfinder.eco.br/

https://www.comidainvisivel.com.br/

https://frutaimperfeita.com.br/

https://favelaorganica.com.br/pt/

https://bancodealimentos.org.br/

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acesso-a-

informacao/carta-de-servicos/desenvolvimento-

social/inclusao-social-e-produtiva-rural/rede-

brasileira-de-banco-de-alimentos


