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Resumo 

A proposta de um plano de projeto para a organização, tem como intenção propor a organização 

social Goodtruck um escopo das ações para que estas sejam possível de replicar em qualquer 

localidade, um levantamento de custo do projeto buscando captar recursos para aumentar o 

número de ações e um replanejamento de tempo otimizando os recursos utilizados para a 

elaboração das ações sociais. A presente proposta desenvolve um demonstrativo dos resultados 

de uma pesquisa de campo onde foram acompanhados os processos aplicados as ações 

anteriormente ao início do estudo e testados novos modelos para as ações durante cinco ações 

sociais com a organização, onde foram levantados dados e embasamento para a proposta.  O 

desperdício de alimentos não é um assunto novo no nosso convívio social e muitas vezes é 

deixado de lado como muitos outros resíduos, que poderiam ser aproveitados em sua cadeia de 

produção deixando-as mais eficazes e gerando o mínimo de resíduo para a natureza renovar. 

Em uma era tão tecnológica, com vários avanços de produção e logística encontramos muitas 

falhas de processos e desperdícios enormes quando o assunto é alimentos. Concluindo a 

proposta buscou-se uma forma de mitigar e transformar hábitos no cotidiano dos cidadãos, 

sejam eles o desperdício de alimentos e a fome.  

 

 Palavras Chave: desperdício, alimentos, sociedade, fome. 

    

 



 

 

Abstract 

The proposal of a project plan for the organization, intends to propose the social organization 

Goodtruck a scope of actions so that they are possible to replicate in any locality, a cost estimate 

of the project seeking to raise resources to increase the number of actions and a replanning of 

time optimizing the resources used for the elaboration of social actions. The present proposal 

develops a demonstration of the results of a field research where the processes applied were 

applied the actions prior to the beginning of the study and tested new models for the actions 

during five social actions with the organization, where data were collected and basis for the 

proposal. Waste of food is not a new issue in our social life and is often left aside like many 

other wastes that could be harnessed in your production chain making them more effective and 

generating the least amount of waste for nature to renew. In such a technological era, with many 

advances in production and logistics, we find many process failures and huge waste when it 

comes to food. Concluding the proposal was sought a way to mitigate and transform habits in 

the daily lives of citizens, be they food waste and hunger. 

 

 Key Words: waste, food, society, hunger. 
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1. INTRODUÇÃO  

A proposta de um plano de projeto contendo escopo , tempo e custo para a 

organização Goodtruck, tem como intenção identificar quais os requisitos adequados à 

organização que atua no enfrentamento do desperdício de alimentos hoje atuante na cidade de 

Curitiba, propondo um escopo das ações para que estas sejam possível de replicar em qualquer 

localidade, um levantamento de custo do projeto buscando captar recursos para aumentar o 

número de ações e um replanejamento de tempo otimizando os recursos utilizados para a 

elaboração das ações sociais.  

O objetivo geral do trabalho é auxiliar a organização no gerenciamento de integração 

notadamente no que se refere ao escopo, tempo e custo do projeto. O desperdício de alimentos 

não é um assunto novo no nosso convívio social e muitas vezes é deixado de lado como muitos 

outros resíduos, que poderiam ser aproveitados em sua cadeia de produção deixando-as mais 

eficazes e gerando o mínimo de resíduo para a natureza renovar. Em uma era tão tecnológica, 

com vários avanços de produção e logística encontramos muitas falhas de processos e 

desperdícios enormes quando o assunto é alimentos. A presente proposta desenvolve um 

demonstrativo dos resultados de uma pesquisa de campo onde foram acompanhados os 

processos aplicados as ações anteriormente ao início do estudo e testados novos modelos para 

as ações durante cinco ações sociais com a organização, onde foram levantados dados e 

embasamento para a proposta. Para a elaboração do plano de projeto a ação Goodtruck é 

considerada um projeto contendo as fases apresentadas no ciclo de vida de um projeto. 

Concluindo a proposta buscou-se uma forma de mitigar a problemática conscientizando e 

através de dinâmicas transformar hábitos no cotidiano dos cidadãos, sejam eles o desperdício 

de alimentos e a fome.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Gerenciamento de Projeto é uma parte estratégica na administração de uma 

entidade econômica (empresa ou organização) onde se tem a preocupação em integrar todas 

as áreas do conhecimento e gerir sua funcionalidade de forma eficiente e eficaz. É o conjunto 

de técnicas e habilidades aplicadas nos grupos de processos, durante o ciclo de vida de um 

projeto, na iniciação, no planejamento, na execução, no monitoramento e controle e 

encerramento geridas pelo Gerente de Projeto (GP). O GP é a peça fundamental para a 

integração das áreas do conhecimento no Gerenciamento do Projeto. 

A utilização como referências de boas práticas contidas no guide to the Project 

Management Body of Knowledge PMOBOK®, vem sendo implantadas em diversas áreas de 

mercado onde antes não estavam presentes. A ideia de propor um plano de projeto utilizando 

as boas práticas do pmbok foi pensada para provar que podemos utilizar as ferramentas em 

qualquer atividade.  

Segundo o PMI (2018), projeto é um conjunto de atividades com prazo definido, ou 

seja, com início e fim, realizado em grupos formados de recursos específicos para a operação, 

com o objetivo de entregar um produto, serviço ou resultado único.  

Buscando otimizar os processos utilizados no projeto das ações da organização 

Goodtruck foram apresentados primeiramente com o plano de projeto de processos de 

gerenciamento de escopo, gerenciamento de tempo e gerenciamento de custo. 

2.1 PROJETOS SIMILARES  

Gastromotiva 

A Gastromotiva é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP que 

trabalha com pessoas em vulnerabilidade social, umas das formas é através de Cursos de 

capacitação em cozinhas, utiliza-se da atmosfera da alimentação para transformar vidas.   

“A Gastronomia social é uma bandeira levantada pela Gastromotiva e que conta com o apoio de diversas 

instituições e chefs pelo mundo. É a forma como utilizamos a comida como um agente de transformação e 

mudança na vida das pessoas, seja diretamente ou por meio de políticas públicas.” 

Gastromotiva (webpage) 
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Comida Invisível 

O projeto Comida Invisível é muito parecido com a proposta que o Goodtruck tem em  

recuperar e reciclar alimentos. O projeto em São Paulo, SP busca soluções para a utilização 

de alimentos que são descartados em condição de preparo e que são jogados no lixo todos os 

dias. Uma das frentes de trabalho do projeto é voltado a políticas públicas, através do projeto 

lei - PL 581-2015 - que obriga a doarem os alimentos que podem ter perdido valor comercial, 

mas que ainda são próprios para consumo. 

 

Banco de Alimentos 

O Banco de Alimentos é uma ONG criada com um objetivo: acabar com o desperdício e, por 

conseguinte, com a fome. Para isso, realizamos a chamada colheita urbana, onde alimentos 

em perfeito estado que seriam descartados como excedentes em diversos estabelecimentos 

comerciais (restaurantes, padarias, sacolões, etc.) são coletados e redistribuídos para 

instituições de caridade. Também oferecemos palestras e oficinas que buscam conscientizar 

cidadãos e empresas sobre o consumo sustentável.  

Fonte: http://www.bancodealimentos.org.br/ 

 

Mesa Brasil SESC  

 

O Mesa Brasil SESC é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o 

desperdício. Seu objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade 

de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma 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.   

Assim, o Mesa Brasil SESC busca onde sobra e entrega onde falta. De um lado, contribui para 

a diminuição do desperdício, e de outro reduz a condição de insegurança alimentar de crianças, 

jovens, adultos e idosos. Em ambos os polos desse percurso, as estratégias de mobilização e 

as ações educativas incentivam a solidariedade e o desenvolvimento comunitário. 

Fonte: http://www.sesc.com.br/mesabrasil/ 

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

3.1 O QUE É O PROJETO GOODTRUCK 

O Projeto Goodtruck nasceu com o objetivo de levar comida a quem não tem o que 

comer, utilizando alimentos que são rejeitados para a venda aos consumidores e possuem 

condições de preparo. É um movimento social que visa reduzir um grave problema sócio- 

ambientais o desperdício de alimentos através de ações de distribuição de refeições. 

Os alimentos são resgatados – pois iriam ser descartados - de CEASAs, feiras, 

supermercados e outros empreendimentos, preparados por chefs ou cozinheiros que utilizam-

se de seus conhecimentos para elaborar deliciosas e nutritivas refeições com os “recursos 

surpresas” recolhidos e com a ajuda de um foodtruck ,que não esta em operação no dia, 

distribuir as refeições transformadas parar moradores de rua ou instituições carentes.  

O funcionamento do projeto tem como diretrizes principais dois dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da Organização das Nações Unidas ONU, são eles: 

Objetivo 2: Acabar com a fome , alcaçar a segurança alimentar , melhoria da nutrição 

e promover a agricultura sustentável  

Objetivo 12: Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis 

Durante as ações são passadas noções básicas sobre redução de desperdício, melhor 

e maior aproveitamento de alimentos e demais fatores importantes e alimentação mais 

saudável. 
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3.2 POR QUE PROPOR UM PLANO DE PROJETO AO GOODTRUCK 

 

 “O desperdício e a perda de alimentos é uma preocupação em todo o mundo por ter um grande impacto social, 

econômico e ambiental.” 

Alcione Silva, Save Food Brasil (ONU). 

 

“Anualmente, um terço dos alimentos produzidos no planeta vai para o lixo, o que equivale a 1,3 bilhão de 

toneladas por ano. De acordo com Robert van Otterdijk, especialista em agricultura da FAO, com apenas um 

quarto deste total é possível alimentar os mais de 800 milhões de famintos” 

Camila Mendes Kneip, (ONG) Banco de Alimentos. 

 

Estima-se que no Brasil são desperdiçados entre 7,5 a 10 milhões de toneladas de 

alimentos por ano, o que é equivalente a uma média de quase 24 mil toneladas por dia. 

Existem cerca de 1,8 milhão de pessoas em situação de rua em todo o território 

brasileiro. Só em Curitiba, são 1.715 cadastradas pela prefeitura. Dentre as diversas 

dificuldades, a fome é considerada uma das mais graves. A desnutrição influencia 

diretamente na saúde dessas pessoas. 

O projeto Goodtruck busca transformar hábitos para reduzir impactos na nossa 

sociedade, e acompanhando e participando de algumas ações do Goodtruck foi identificada a 

necessidade de padronizar alguns processos.  

Para caracterizar a ação Goodtruck como um projeto foi verificado os seguintes itens:  

• Tem nome? Sim, Goodtruck  

• Tem uma intenção? Sim, reduzir alimentos jogados fora com condições de cocção 

• Tem um objetivo claro? Sim, conscientizar e criar novos hábitos aos cidadãos  

• Realizado por pessoas? –  Sim. A cada ação é criada uma equipe multidisciplinar 

de voluntários  

• Restrição de recursos? –  Sim, os recursos utilizados para as ações são alimentos 

resgatados que seriam descartados e possuem condições de transformação para o 

consumo em fornecedores de alimentos não processados.  

• Empreendimento temporário? Sim, todas as ações possuem um início e um prazo 

para terminar.  

• É possível ser planejado, executado e controlado? – Sim, foram identificados 

parâmetros e desenvolvidos outros criando um modelo replicável e flexível para 

adequar-se a outras localidades  
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• É possível mensurar? Sim, através de meios de verificação como indicadores 

quantitativos e qualitativos de critérios específicos do projeto e formas de 

verificação.  

• Gera um produto, serviço ou resultado? Sim, todas as ações terminam com a 

entrega dos alimentos manipulados e distribuídos, voluntários impactados e 

redução de alimentos descartados em condição de cocção.  

• Possui um ponto focal? – Sim  

 

3.3 DESENVOLVIMENTO 

Para a elaboração da proposta de um plano de projeto para as ações Goodtruck foram 

acompanhadas cinco ações de diferentes formatações. Primeiramente foi realizada a ação sem 

interferências nos processos. Depois coletados dados a incorporações de processos de 

melhorias. As ações foram separadas com as seguintes classificações: 

1- Solicitação corporativa – Uma empresa entra em contato para realizar sua ação 

de fim de ano com os funcionários. Toda a parte de logística ficou sob 

responsabilidade do solicitante. 

2- Integração de Grupo – Ação de integração do grupo dos Global Shapers 

Curitiba em conjunto com uma pizzaria que buscou o projeto propondo a união 

de ideiais e valores na alimentação das pessoas – foi realizada a primeira 

entrega de uma refeição 100% vegana para os moradores de rua de Curitiba  

3-  Conscientização de Grupo Jovem - Ação com o objetivo de apresentar a jovens 

formadores de opinião as causas e possibilidades de mudança quando o assunto 

é desperdício em casa, foi desenvolvida uma dinâmica para trabalhar pontos 

pessoais de desperdício. 

4- Parceria Corporativa – primeira ação vendida, modelo desenvolvido para captar 

recurso para as ações voluntárias. 

5- Objetivos Comuns – dois projetos que buscam transformação de recursos, 

parceria realizada com a MostraContainerBrasil.  

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

Para a elaboração do plano de gerenciamento de escopo foram considerados os 

seguintes processos segundo a 5 edição do PMBOK® , Planejar o Gerenciamento de Escopo 

onde foi discutido junto as partes interessadas quais eram os objetivos das ações, quais eram 

os requisitos mínimos para que as ações ocorressem, foi criada uma estrutura analítica de 

projeto EAP (figura1), quais os critérios de aceite de cada fase, quais itens poderiam ser 

flexíveis para  adequar-se a outras localidades e situações  e  como seria monitorado os itens 

de entrega do escopo. As ações aconteciam de forma esporádica e sem planejamento prévio. 
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Não possuía um escopo pré-definido apenas uma intenção de projeto que duravam três dias 

para acontecer com dois grupos diferentes de recursos pessoais e com custos desembolsados 

pela organização. Com as ferramentas foi possível identificar quais eram os steakholders, os 

recursos necessários, quais os indicadores que deveríamos trabalhar, qual o ponto final do 

projeto entre outros. 

4.1 COLETAR REQUISITOS 

Para definir os requisitos do projeto, foram realizadas reuniões semanais, 

observações e Benchmarking. Iniciamos com o entendimento do problema a ser resolvido, a 

destinação dos alimentos em condição de cocção. Como objetivo do plano temos a 

possibilidade de replicar as ações e reduzir ainda mais o descarte de alimentos no lixo, os 

alimentos devem estar em condições de preparo, não podem apresentar sinais de putrefação 

ou contaminação causada por outro alimento ou fungos e não serão utilizados alimentos já 

processados. Serão utilizados apenas alimentos doados que não seriam comercializados. Será 

calculado para a produção das refeições trezentas gramas de alimentos para cada pessoa. 

Trabalhará com voluntários para coletas dos alimentos e elaboração das refeições.  Para as 

ações ocorrem será necessário no mínimo um local que irá doar os alimentos, um local para o 

preparo dos alimentos, os voluntários, um truck para a distribuição e um local para a 

distribuição das refeições.  

Resultado do levantamento de dados foram identificados a falta de um escopo 

definido, um levantamento de custo e uma estimativa de tempo adequadas para a replicação. 

Com estrutura analítica de projeto tínhamos a seguinte: 

1- Resgate de Alimentos 

2- Preparação do Alimento 

3- Abastecimento  

4- Distribuição  
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Como parte da proposta de trabalho desenvolvimento um escopo mínimo de projeto 

junto a elaboração de uma estrutura analítica de projeto. Para a elaboração da estrutura atual 

foram levantadas as seguintes entregas: 

1- Gerenciamento Operacional  

2- Infraestrutura  

3- Comunicação  

4- Colaboradores 

5- Utensílios  

6- Insumos  

7- Doações  

8- Resgate dos alimentos  

9- Preparo dos alimentos 

10- Abastecimento do truck 

11- Distribuição  

Como resultado desse levantamento, foram subdivididas para facilitar o 

gerenciamento as principais entregas do projeto gerando a EAP. 

Figura 1 – Estrutura Analítica de Projeto   

 

Outras ferramentas utilizadas para suporte do diagnóstico da organização   

1 GERENCIAMENTO OPERECIONAL 2 INFRAESTRUTURA 3 COMUNICAÇÃO 4 COLABORADORES 5 UTENSÍLIOS 6 INSUMOS 7 DOAÇÕES 8 RESGATE 9 PREPARO 10

1.1 DEFINIÇÃO DO ESCOPO 2.1 LOCAL DO EVENTO 3.1 DIVULGAÇÃO 4.1 VOLUNTÁRIOS DE RESGATE 5.1 COOCÇÃO 6.1 RESGATE 7.1 INSUMOS 7.1 LOCAL DE RESGATE 9.1 CHEF 10.1 ABASTECIMENTO

1.2 DEFINIÇÃO DOS PACOTES DE ATIVIDADES 2.1.1 DEFINIÇÃO 3.1.1. RECRUTAMENTO DE VOLUNTÁRIOS 4.1.1 CONFIRMAÇÃO 5.1.1 PANELAS

1.3 DEFINIÇÃO DOS PRAZOS DAS ATIVIDADES 2.1.2 APROVAÇÃO NA PREFEITURA 5.1.1.1 FORMALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 4.2 TREINAMENTO 5.1.2 ELETRODOMESTICOS 6.2 COMPRA 7.2 PRODUTOS DE LIMPEZA 7.2 VEICULO 9.2 INSUMOS 10.2 DISTRIBUIÇÃO 

1.4 DEFINIÇÃO DE  RECURSOS E ATIVIDADES 2.1.3 ACEITAÇÃO DO LOCAL ( INSTITUIÇÃO ) 3.1.2 GOODFRIENDS 4.2.1 DINÂMICA 5.1.3 UTENSILIOS 

1.5 5.1.2.1 PESSOAS 4.3  PREPARO 5.2 SERVIR 6.3 7.2 INSUMO 9.3 UTENSILIOS

1.6 DEFINIÇÃO DOS CUSTOS 2.2 COZINHA 5.1.2.2 COZINHAS 4.3.1 VOLUNTÁRIOS 5.2.1 UTENSÍLIOS RECICLADOS

1.7 MONITORAMENTO E CONTROLE (PLANILHAS) 2.2.1 EQUIPAMENTOS 5.1.2.3 FOODTRUCKS 4.3.2 OFICINANTES 5.2.1.1 PRATOS 7.2 ARMAZENAMENTO 9.4 VOLUNTÁRIOS

1.7.1 INFRAESTRUTURA 2.2.2 ARMAZENAMENTO 3.1.3 DOAÇÕES 4.4 COOCÇÃO 5.2.1.2 TALHERES

1.7.2 COMUNICAÇÃO 5.1.3.1 UTENSÍLIOS 4.4.1 VOLUNTÁRIOS 9.5 COOCÇÃO

1.7.3 COLABORADORES 2.3 VEÍCULO DE RESGATE DE ALIMENTOS 5.1.3.2 INSUMOS 4.4.2 OFICINANTES

1.7.4 FINACEIRO 2.3.1 3.1.4 LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO - 1 DIA ANTES 4.5 DISTRIBUIÇÃO 9.6 ARMAZENAMENTO PARA TRASPORTE 

1.7.5 JURIDICO 2.4 VEÍCULO DE DISTRIBUIÇÃO - FOODTRUCK 3.2 MIDIA SOCIAIS 4.5.1 VOLUNTÁRIOS

1.7.6 INSUMOS 2.4.1 GERADOR 3.2.1 FACEBOOK 4.5.2 OFICINANTES

1.7.7 UTENSÍLIOS 2.5 LOCAL DO ERECOLHIMENTO 3.2.1.1 ATUALIZAÇÃO 

1.7.8 DOAÇÕES 2.5.1 CEASA 3.2.1.2 RESPOSTAS 4.6 EQUIPE

1.7.9 PREPARO 2.5.2 MERCADOS 3.2.2 INSTAGRAM 4.6.1 GESTOR

1.7.10 DISTRIBUIÇÃO 2.5.3 FEIRAS 3.2.2.1 ATUALIZAÇÃO 4.6.2 JURIDICO

1.8 FECHAMENTO 2.5.4 RESTAURANTES 3.2.2.2 RESPOSTAS 4.6.3 FINANCEIRO 

2.6 SEDE MÓVEL 3.2.3 E-MAIL 4.6.4 COMUNICAÇÃO 

2.6.1 ARMAZENAGEM 3.2.4 SAVE DATE 4.6.5 CHEF

3.3 SITE 4.6.6 LOGISTICA

3.3.1 ATUALIZAÇÃO 4.6.7 PLANEJAMENTO

3.4 GRÁFICA

3.4.1 BANNER DE DIVULGAÇÃO 

3.4.1.1 DIGITAL

3.4.1.2 FISICO

3.4.2 FLYERS

3.5 COMUNICAÇÃO PUBLICA - IMPRENSA

3.6 CONVIDADOS

3.7 FOTOGRAFIA

 

AÇÃO GOODTRUCK

EVENTO/ DISTRIBUIÇÃO 
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Figura 2 - Canvas 

Figura 3 – Marco Lógico  

 

Figura 4 – Teoria da Mudança 
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Figura 5 - SWOT 

         

 

Dentro dos grupos de entregas foram levantadas várias atividades realizáveis para a 

efetivação das entregas onde foram sequenciadas e estimada recurso e seus tempos de 

execução. Resumidamente segue o sequenciamento apresentado através do diagrama de rede 

abaixo com os principais itens desenvolvidos. 

Figura 6 – Diagrama de Rede   

 

Parte da proposta do plano de gerenciamento foi o desenvolvimento aproximado de 

custos de todos os recursos para a execução das ações. Para o desenvolvimento da estimativa 

de custo foram levantadas todas as atividade e recursos necessários com seus custos. As 

premissas dos cálculos para a simulação foram realizadas e calculada com 4 ações por mês, 

foram levantadas despesas administrativas e comerciais mais os custos variáveis. Na figura a 

seguir apresentação do resumo dos custos. 

 

 

 

 

FORÇAS FRAQUEZAS

1 Resurso Humano Voluntário 1 Voluntários

2 Criatividade 2 Planejamento

3 Movimento de Conscientização 3 Recurso Financeiro

4 Network - contatos 4 Espaço Físico Etinerante

5 Baixo Custo de Investimento

6 Baixo Custo Operacional

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

1 Documentário 1 Barreiras Legais

2 Expansão em outras Capitais 2 Espaço Físico

3 Parcerias 3 Cursos técnicos

4 Legislação 4 Concorrências 

5 Mudança de Hábito

A
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METAS

Estratégia Expansiva

Forças Oportunidades

Criatividade Mudança de Hábito  Curso de aproveitamento de alimentos

Movimento de Conscientização Legislação Aplicação de Leis e normativas - Orientações

Baixo Custo de Investimento Parcerias Projeto de parcerias institucionais

Estratégia Defensiva

Força Ameaças

Recursos Humanos Concorrência Plano de Recrutamento de Voluntários 

Estratégia de Reorientação 

Fraquezas Oportunidades

Espaço Físico Etinerante Parcerias Parceria com cozinhas comunitárias

Planejamento Expansão em outras Capitais Plano de Expansão 

2 Definir o local 5 Separar Utensilios 9 Preparar alimentos 10 Distribuir alimentos 

4 Recrutar colaboradores 3 Divulgar ação 

7 recolher doações 

6 Indentificar locais para resgate 

8 Resgatar alimemntos 

Ação Goostruck
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Figura 7 – Organograma  

 

 

Figura 8 – Resumo de Custos  

   

 

 

 

 

Flavia Almeida

Coordenador de 

Infraestrutura

Chef de Cozinha

Coordenador de 

Preparo
Gerente Logística

Coordenador de Recursos 

Humanos

Gabriel Hubner

Gerente de Comunicação 

Gabrielle Mahamud

Sponsor

Presidente - Idealizadora

Carol Hubner 

Gerente de Projeto

Coordenador de 

Voluntários

Coordenador de 

Treinamentos

Coordenador de 

Mídias Sociais

Coordenador 

Gráfico

Coordenador de 

Resgate

ORGANOGRAMA

Coordenador de 

Insumos

Coordenador de 

Doações

Mauricio Noronha

Gerente Operacional

Coordenador 

Jurídico

Priscila Kondo

Gerente Comercial

Henrique Lamonica

Coordenador 

Contábil

Premissas de calculo

Para média de valores 30 dias

mês de serviço 20 dias

horas dia 4 horas

PRODUÇÃO MÊS 4 UNIDADES TOTAL Mês 4 Ações 

Desp. ADM TOTAL UNID Desp. COM TOTAL UNID

ALUGUEL 800,00 Aluguel da Cozinha 4 1.000,00 4.000,00 

Condominio 342,67 Colaboradores da Ação 1 0,00 0,00 

IPTU 84,64 Deslocamento CWB 4 593,54 2.374,16 

Telefone 24,91 Gerador 4 400,00 1.600,00 

Internet 62,80 Foodtruck 4 500,00 2.000,00 

Luz 65,78 

Água

Funcionários 9.974,16

Salário .. 1.000,00 1,46 

Engargos .. 1.455,60 

Encargos Fiscais

impostos .. Desp. Com 2.493,54

2.836,40 Desp.Adm 283,64

Insumos 3.300,00

Dia 141,82 Valor por ação 6.077,18

Hora 35,46

Custo Variável por Unidade

Itens 
unidade

Qtde. 

Utilizada

Refeições 9,00 um 300

2.700,00 

Bebida 2,00 l 300

600,00 

CUSTO DO PRODUTO
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Como resultado do estudo para a proposta foi desenvolvido separado em grupos de 

atuação e funciona como citado anteriormente um check list que é enviado para o local que 

solicita as ações e assim que identificado todos os responsáveis a ação é validada e esta pronta 

para acontecer. 

Figura 9 – Check-list  

 

 

 

 

Status Responsável 

2 INFRAESTRUTURA

2.2 LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO  

2.2 COZINHA

2.3 VEÍCULO DE RESGATE DE ALIMENTOS

2.4 VEÍCULO DE DISTRIBUIÇÃO - FOODTRUCK

2.4.1 GERADOR

2.5 LOCAL DE RECOLHIMENTO

2.5.1 CEASA

2.5.2 MERCADOS

2.5.3 FEIRAS

3 COMUNICAÇÃO

5.4 GRÁFICA

BANNER DE DIVULGAÇÃO 

Banner GoodTruck ok

4 COLABORADORES

4.1 VOLUNTÁRIOS DE RESGATE

4.3  PREPARO sexta as 08:00 / 12:00

4.3.1 VOLUNTÁRIOS

4.4 COOCÇÃO sexta as 08:00 / 12:00

4.4.1 VOLUNTÁRIOS

4.5 DISTRIBUIÇÃO sexta as 13:00 / 14:00

4.5.1 VOLUNTÁRIOS

5 UTENSÍLIOS

5.1 COOCÇÃO
5.1.1 PANELAS
5.1.2 ELETRODOMESTICOS

Liquidificador 

Mixer
5.1.3 UTENSILIOS 

Colher grande para mexer e servir 

Recipiente para salada

Recipiente para salada de fruta ou suco

Facas para corte dos alimentos 

5.2 SERVIR - Aquisições 

5.2.1 UTENSÍLIOS -  RECICLAVEIS DE PREFERENCIA QT 200 unidades

5.2.1.1 PRATOS - papelão se possivel - biodegradável 

5.2.1.2 TALHERES

5.2.1.3 COPO 

5.2.1.4 Saco de lixo 6 unidades - 50 litros 

6 INSUMOS

6.1 RESGATE

 +/- 70 KG Frutas e verduras 

6.2 COMPRA

2 litros óleo de cozinha

1 litro vinagre

1 pt sal

7 kg Arroz

9 PREPARO

9.1 CHEF

9.2 INSUMOS

9.3 UTENSILIOS

9.4 VOLUNTÁRIOS

9.5 COOCÇÃO

9.6 ARMAZENAMENTO PARA TRASPORTE 

10

10.1 ABASTECIMENTO

10.2 DISTRIBUIÇÃO 

Será servido um risoto de legumes + salada de 

fruta ou suco + salada com vinagrete

EVENTO/ DISTRIBUIÇÃO 
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4. CONCLUSÕES 

Após o acompanhamento de várias ações realizadas durante o período de estudo para 

a elaboração do plano, tive acesso a números de insumos desperdiçados e após o contato com 

toda a cadeia de distribuição dos alimentos encontrei na falha de processos de logística o 

desperdício de alimentos ainda maior. A proposta do plano visa também o arrecadamento de 

recursos para realizar cada vez mais ações em locais variados através de vendas para o setor 

privado. O objetivo das ações e conscientizar a população quanto ao desperdício no consumo 

final dos produtos. Nesse estudo não foi proposta ações para a cadeia toda, mas o estudo foi 

iniciado. Com a elaboração do plano foi possível reduzir tempo recursos humanos e custos 

em deslocamentos. Foi possível replicar de uma forma mais simplificada e eficaz pois foi 

elaborado um check list para certificar todas as entregas do projeto. 

As ações uniram uma grande rede de pessoas que está possibilitando a execução de 

novas ações colaborativas que funciona com recursos voluntários.  

Além das ações, o movimento social Goodtruck quer estar presente em variar esferas 

da nossa sociedade, na educação através de aulas cursos e palestras e com politicas publicas a 

reestruturação de processos de logística dos alimentos trabalhando em parceria com 

produtores e também os mercados responsáveis pela distribuição buscando otimizar os 

processos e reduzir o desperdício.   
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