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Sobre o NAR
• O Relatório de Atividades da Rede [Network Activity Report - NAR] é um
levantamento anual da GFN sobre as operações e os programas dos bancos de
alimentos
• Embora desde seu início a GFN realizou coleta de dados e levantamentos, o
atual NAR tem sido realizado desde 2011, o que nos permite ver as tendências
ao longo do tempo
• A GFN é uma organização direcionada pelos dados
• A sua resposta oportuna e precisa ao NAR é importante
• 100% de respostas
• Vai abrir a 4 de janeiro
• Data limite: 4 de fevereiro

Por que a GFN realiza o NAR?
1. Avaliar - O levantamento ajuda a 3.
equipe da GFN a entender melhor a
eficácia de seu trabalho: assistência
técnica, subsídios,
compartilhamento de
conhecimento, etc.
4.

2. Informar - As informações
coletadas ajudam a GFN a preparar
materiais para contar a história dos
bancos de alimentos a uma ampla
variedade de públicos (doadores,
público em geral, ONGs parceiras).

Planejar - A GFN utiliza
informações do Levantamento de
Atividades de Rede para informar
seu processo de planejamento para
o próximo ano.
Compreender - As informações do
levantamento da rede oferecem à
GFN uma visão melhor das
operações, infraestrutura e impacto
de nossos bancos de alimentos.

NAR 2020 vs. NAR 2021

Fizemos alguns ajustes
para agilizar o processo
do levantamento e
reduzir a carga sobre os
respondentes.

Menos perguntas

Mais perguntas
salteadas

Um levantamento separado sobre aquisição de
produtos será enviado à rede no início de
fevereiro. Incluirá perguntas sobre doações de
doadores corporativos e sobre as fontes dos
produtos. Isso permite que a equipe de aquisição
de produtos da GFN tenha informações oportunas
à medida que constrói novas parcerias.

Menos perguntas
abertas

Definições
aprimoradas

Como o NAR é organizado
•

•

•

Informações sobre bancos de alimentos/redes
nacionais
• Orçamento
• Funcionários
• Conselho
Informações sobre beneficiários
• Pessoas atendidas
• Crianças
• Mulheres e moças
• Mais de 60 anos
• Organizações beneficiárias
Informações de distribuição
•Quilos
•Adquiridos
• Doados
• Comprados

•
•
•
•
•

• Distribuídos
• Alimentos por categoria
• Alimentos nutritivos
Programas de compra de alimentos
Voluntários
Programas
• Saúde materna e infantil
Perguntas abertas
Enviar documentos
• Finanças auditadas
• Relatório anual
• Orçamento aprovado

SurveyMonkey

O convite para o levantamento vem
diretamente da SurveyMonkey. Clique no link.

Clique no canto superior direito para selecionar
o idioma, inglês ou espanhol.

Informações do banco de alimentos/Información de la red

• Nome da pessoa respondendo
• Informações de contato
• Nome do diretor executivo
• Orçamento operacional anual
• Nº de funcionários pagos
• Nº de bancos de alimentos ou
locais

Rede Nacional: é uma infraestrutura de banco de alimentos composta por
múltiplas pessoas jurídicas. Existe uma entidade nacional (uma associação, uma
fundação ou qualquer tipo de entidade legal adequada à legislação sem fins
lucrativos do país). Existem também vários bancos de alimentos independentes,
cada um servindo uma região geográfica específica e cada um operando sob sua
própria infraestrutura organizacional jurídica, com suas próprias estruturas de
governança e gestão, estrutura de programa, etc. Os bancos de alimentos
aderem a um conjunto comum de normas administrativas e operacionais, e o
cumprimento dessas normas é administrado por uma relação contratual ou de
franquia com a entidade nacional. Exemplos incluem Food Banks Canada, Red
Argentina de Bancos de Alimentos e Foodbank Australia.

Banco de Alimentos Nacional: é uma infraestrutura de banco de alimentos
composta por uma única pessoa jurídica. O banco de alimentos pode (ou não) ter
várias instalações, mas escalou sua prestação de serviços de banco de alimentos
para atender a uma grande maioria das necessidades em seu país. Isso pode ser
realizado pelo uso de várias instalações em todo o país, da implantação de rotas
de distribuição e/ou da implementação de banco de alimentos virtual. Exemplos
incluem Zomato Feeding India, FoodForward South Africa e Banco de Alimentos
de Honduras.
Banco de Alimentos Independente: é uma infraestrutura de banco de alimentos
composta por uma única pessoa jurídica que opera em uma região geográfica
específica. O banco de alimentos independente pode, de fato, operar várias
instalações em vários locais, mas a escala e o escopo das operações são menores
do que o necessário para atingir uma grande maioria das necessidades nacionais.
Pode haver vários bancos de alimentos independentes em um país onde não
existe uma rede nacional ou banco de alimentos nacional. Exemplos incluem
Food Banking Kenya e Feeding Hong Kong.

Informações de beneficiários: Pessoas
•

O Relatório de Atividades da Rede solicita um número não duplicado de pessoas
atendidas anualmente pelo banco de alimentos ou por todos os bancos de alimentos da
rede (se for uma rede nacional).
• Número total de pessoas atendidas

•

Este ano, para entender melhor a quem os bancos de alimentos e as redes nacionais
atendem, solicitaremos informações mais detalhadas sobre a população beneficiária.
• Usuários “regulares”: clientes que recebem alimentos ou produtos em uma base regular
ou semirregular ao longo do ano civil
• Usuários “esporádicos”: clientes que recebem alimentos pela primeira vez (motivados
por novas circunstâncias) ou recebem serviços apenas uma vez ou raramente durante o
ano civil

Informações de beneficiários: Pessoas

• Crianças menores de 18 anos
• Mulheres e moças
• Adultos com mais de 60 anos

Informações de beneficiários: Pessoas e Organizações Beneficiárias
• A GFN também busca informações sobre as pessoas atendidas através dos
seguintes meios:
• Atendido diretamente: Pessoas que recebem alimentos diretamente do
banco de alimentos, por exemplo, distribuição em massa, entregas em
casa ou como substituição da alimentação escolar.
• Atendido por meio de organizações beneficiárias (OB): Pessoas que
recebem alimentos por meio de organizações de serviço comunitário, ou
seja, instituições de caridade que recebem produtos de um banco de
alimentos e os redistribuem para pessoas necessitadas. Exemplos
incluem postos de alimentação, abrigos para sem-teto, acampamentos
de verão e orfanatos. Isso não inclui comunidades, famílias ou indivíduos.

Quilos de alimentos e produtos de mercearia
•

Entre o período de 1.º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021, quantos quilogramas
de origem alimentar e não alimentar foram:
• Doados pelo setor privado
• Doados pelo governo (p. ex., commodities)
• Comprados
• Encolhimento

•

Quantos quilos seu banco de alimentos/rede nacional distribuiu?

•

Da distribuição total, quantos quilos foram:
• Alimentos e bebidas (vs. itens não alimentares, como produtos de limpeza ou de
higiene pessoal)?
• Distribuídos por meio de banco de alimentos virtual?
• Nutritivos?

•

Categorias de produtos

•

Tamanho de uma refeição

Gestão de voluntários:

• Número de voluntários individuais

• Número de voluntários que foram remunerados de
alguma forma (não funcionários)
• Total de horas de serviço

Programas/Programas
•

Alimentação direta/comunitária
Comedores directos/comunitarios
• Capacitação profissional
Capacitación para el empleo
• Recuperação agrícola/respiga de campo
ou fazenda/coleta em mercados verdes •
Recuperación de productos
agrícolas/espigueo en campos o
•
granjas/recolección en mercados
agrícolas
• Agricultura sustentável/agricultores
•
locais (p. ex., hortas comunitárias,

programas de criação de frangos)
Agricultura sustentable/agricultores
locales (por ejemplo, huertas
comunitarias, programas de cría de
pollos)
Programas especiais para mulheres
Programas especiales para mujeres
Programas especiais para idosos
Programas especiales para adultos
mayores
Educação/treinamento sobre nutrição
Educación/capacitación sobre nutrición

Perguntas abertas

Mencione as 3 principais
atividades ou programas
dos quais o seu banco/
rede de alimentos mais
se orgulhou em 2021.

Convidamos você a
mencionar o que
considera os maiores
desafios que enfrentará
em 2022.

Relatórios e Análise

total global
A GFN produz uma série de
relatórios, gráficos, tabelas e fichas
técnicas com os resultados
analisados de várias maneiras.
Embora as informações que você fornece sejam
importantes para os subsídios, assistência técnica,
arrecadação de fundos, programação e conscientização
pública da GFN, desejamos que você destaque o seu
papel no incrível trabalho coletivo da Rede.

por região
por
classificação
de país

O Fim

Agradecemos pelo tempo que disponibilizou!

Você receberá um link em janeiro
para o levantamento completo.
Datas importantes

• O link da SurveyMonkey será
enviado no dia 4 de janeiro
• O prazo de preenchimento é até 4
de fevereiro
• Um levantamento específico à
aquisição de produtos está
agendado para o início de fevereiro

Dúvidas?

Entre em contato comigo se
tiver alguma dúvida, precisar de
esclarecimento ou quiser dar
sua opinião sobre o
levantamento.
Departamento de pesquisa
Halley T. Aldeen, haldeen@foodbanking.org
David Millar, dmillar@foodbanking.org

