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1/3 dos alimentos produzidos no mundo são perdidos ou 
desperdiçados (FAO) 



 



Por que estamos juntos? 

Para aumentar a conscientização dos 
consumidores brasileiros sobre desperdício de 
alimentos e sobre o impacto positivo das 
mudanças de hábitos de consumo de alimentos, e 
reforçar a importância do tema ao longo da 
cadeia de valor dos alimentos. 



 Lançada no dia 18 de outubro de 2016 – como parte da comemoração do Dia Mundial da 
Alimentação – ações focada em mídias sociais no Facebook e Twitter  
 

 Fase 1: #Gastromania 

 

 Fase 2: #ManiaDeDesperdicio  -  Conteúdo Técnico e Desafio prático 

 

 www.semdesperdicio.org   e @SemDesperdicioBrasil fanpage 

 

Campanha 

http://www.semdesperdicio.org/
http://www.semdesperdicio.org/


• Consumidores de diversas 
regiões brasileiras 

• Perfil dos consumidores 
atingidos 

Destaques da Campanha 
no Facebook 



 No dia 17 de março de 2019 
lançamos o perfil no Instagram da 
#SemDesperdício, com ações 
prévias focadas em mídias sociais 
no Facebook e Instagram 

 

Campanha 



 

6 influenciadores como os chefs Hugo Merchan e Renato Caleffi 
ajudaram na campanha para espalhar essas mensagens 

Campanha 





 Desperdício de Alimentos é um “hot topic”; 

 

 Alimentação é um elo poderoso de conexão com a natureza; 

 

  Não precisamos esperar os “números” para se dar conta do problema e falar sobre 
ele; 

 

 Educar (todos os tipos de) consumidores é um importante  

 

 Precisa ser um processo contínuo; 

 

Lições Aprendidas 



Seminário Sem Desperdício 

Diálogos Setoriais 
EU-Brasil 

 
Museu de Arte do 

Rio de Janeiro 
(MAR) 



Visita a campo  

Rancho São Francisco  
Teresópolis – RJ 

 
 • Acões para redução de perdas 

no campo. 
 
• 26 participantes da Holanda, 

Dinamarca, Espanha, Suécia, 
Portugal e Brasil. 

 
 



Missão à Europa 

 
  

Objetivo: Conhecer 
experiências e boas 

práticas em 
desperdício de 

alimentos. 

 

Bélgica, Holanda,  

Dinamarca, França, 
Inglaterra.  



Waste & Resources Action  
Programme (WRAP, UK)  

 

A campanha Love Food, Hate Waste foi lançada em 2007 no Reino Unido 

com o objetivo de conscientizar e oferecer conselhos práticos para ajudar o 

público a reduzir o desperdício de alimentos.  

A ação concentra-se nos principais comportamentos dos consumidores: 

planejamento, compra, armazenamento, porções, rótulos, sobras e 

alimentos esquecidos. 



Aliança Latino-Americana para o  
Pacto de Milão (Rio de Janeiro, 2019) 

 
  

Assinatura da Carta do Rio de compromisso público com sistemas 
alimentares saudáveis, incluindo ações para redução do desperdício de 
alimentos : 12 cidades signatárias latino-americanas + FAO, ICLEI e C40). 



Para onde vamos? 

  Expandir e diversificar a comunicação; 

 

 

Ampliar do escopo de atuação; 

 Engajar cada vez mais atores é essencial – conectar! 

 

 

 



www.semdesperdicio.org 
Facebook.com/SemDesperdicioBrasil 

Instagram @semdesperdiciobr 

Vamos adotar hábitos sem 
desperdício!? 



Obrigada! 

Aline Bastos  
aline.bastos@embrapa.br 


