
NO ANO DE 2018 FORAM

4.951.000 kg DISTRIBUÍDOS, 

ATENDENDO

181 MIL PESSOAS, ATRAVÉS DE 

1022 

INSTITUIÇÕES SOCIAIS

EM 90 CIDADES NO ESTADO 

DE SÃO PAULO. 

TUDO ISSO GRAÇAS ÀS

849 EMPRESAS PARTICIPANTES 

E 314 VOLUNTÁRIOS.



Atuando há 24 anos, o Programa

Mesa Brasil é uma iniciativa do Sesc que tem

como finalidade combater a fome e o

desperdício de alimentos. Funcionamos como

um elo entre as empresas e instituições sociais

carentes.

Nossa estrutura é composta por

nutricionistas, veículos para transporte e

espaço para armazenamento de doações.

Os produtos doados, podem ser

produtos excedentes de produção, de shelf-

life, problema de rotulagem e outros, desde

que em condições de consumo.

A quantidade e a frequência das

doações ficam a critério da empresa doadora.

Todo o processo é ofertado gratuitamente

para as empresas.

QUEM SOMOS

As instituições sociais atendidas pelo

programa Mesa Brasil oferecem atendimento

gratuito aos assistidos e servem refeições

apenas dentro de suas instalações, em local

adequado, garantindo a segurança do

alimento.

QUEM ATENDEMOS



Também realizamos nestas instituições visitas

para verificar instalações, documentação e

treinamentos/ações educativas (cursos mensais

de manipulação de alimentos, armazenamento

e aproveitamento integral dos mesmos, entre

outros).

Caso a empresa já realize doação

diretamente a alguma instituição social, a

instituição pode ser cadastrada e atendida

por nós, desde que atenda os critérios

preconizados pelo Programa.



Todas as doações disponibilizadas

para o Mesa Brasil são registradas através

de recibos e/ou notas fiscais e todo o

processo é gravado em sistema interno de

controle, possibilitando a emissão de

relatórios de prestações de contas de acordo

com a necessidade da empresa doadora do

alimento.

As prestações contêm relação das

instituições beneficiadas, número de pessoas

atendidas, cidades atendidas e registro

fotográfico do consumo (sempre que possível).

REGISTRO DE CONSUMO DA DOAÇÃO E 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Oferecemos também a possibilidade de os

funcionários da empresa saírem em nossos veículos,

junto com nossos motoristas e ajudantes, e

acompanharem as entregas nas instituições. Além de

fortalecer a imagem social da empresa perante a

comunidade, a prática de ações voluntárias fortalece

o compromisso dos funcionários com a empresa.

ENGAJAMENTO DE FUNCIONÁRIOS 



BENEFÍCIOS PARA QUEM DOA 

ISENÇÃO DE ICMS 

no caso de doação das indústrias de 

alimentos existe a isenção de ICMS 

da doação como forma de incentivo 

para participação. É um processo 

simples e rápido realizado através 

do Ministério do Desenvolvimento 

Social. 
REDUÇÃO DE CUSTOS 

diminuição dos custos com 

operações de logística e de 

eliminação de produtos sem valor 

comercial. Toda o processo de 

retirada, distribuição e prestação 

de contas é realizado 

gratuitamente pelo Mesa Brasil. 

AMPLA REDE DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

participação em uma ampla ação de 

responsabilidade social que fortalece a imagem e 

a reputação da empresa, pois promove um retorno 

social. Atualmente atendemos aproximadamente 

1 mil instituições sociais, apenas no estado de São 

Paulo, onde o Mesa Brasil possui 17 unidades mais 

um centro de armazenamento e distribuição de 

doações de alimentos. São mais de 170 mil 

pessoas beneficiadas.



ALGUMAS EMPRESAS PARCEIRAS: 















AÇÕES EDUCATIVAS

O trabalho do Mesa Brasil Sesc vai além da distribuição de alimentos. O 
Programa desenvolve ações educativas nas áreas de Nutrição e Serviço 
Social com o objetivo de promover a alimentação adequada, a reeducação 
alimentar e fortalecer as instituições assistidas.

A dimensão educativa é um diferencial do Mesa Brasil Sesc porque o 
Programa não valoriza a cultura do assistencialismo, mas potencializa o 
trabalho por meio da formação de agentes multiplicadores.

Para isso, o Programa promove atividades como cursos, oficinas e palestras 
para difusão de conhecimentos, troca de informações e experiências junto 
aos profissionais, voluntários e beneficiários das entidades sociais, bem 
como as empresas doadoras



O acervo digital do Programa Mesa Brasil Sesc dispõe de livros de receitas 

com aproveitamento integral de alimentos, além de dicas e orientações de 

armazenamento, higiene e manipulação de alimentos

CLIQUE AQUI PARA BIBLIOTECA DIGITAL

https://mesabrasil.sescsp.org.br/aprender.aspx




PROGRAMA MESA BRASIL SESC NA IMPRENSA

https://www.youtube.com/watch?v=3_8v5AlvcM0
https://www.youtube.com/watch?v=3_8v5AlvcM0
https://www.uol/noticias/conteudo-publicitario/sesc-projeto-mesa-brasil.htm
https://www.uol/noticias/conteudo-publicitario/sesc-projeto-mesa-brasil.htm


Vídeo (Português)

Site do Mesa Brasil SP

Página no Facebook

(11) 2607-8852

eron@sescsp.org.br

ALIMENTE ESSA IDEIA!

Eron Silva

Video (English)

http://mesabrasil.sescsp.org.br/
http://mesabrasil.sescsp.org.br/
https://www.facebook.com/mesabrasilsescsp/
https://www.facebook.com/mesabrasilsescsp/
https://www.facebook.com/mesabrasilsescsp/videos/2632375263653438/
https://www.facebook.com/mesabrasilsescsp/videos/2632375263653438/
mailto:eron@sescsp.org.br
https://www.youtube.com/watch?v=oLj-YpRdqYE&index=1&list=PLtukD4KW-eVLukSSKVIajmhIuF0EfCOVT&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=oLj-YpRdqYE&index=1&list=PLtukD4KW-eVLukSSKVIajmhIuF0EfCOVT&t=0s

