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A Hamburgada do Bem 
 

A Hamburgada do Bem foi criada por quatro amigos, moradores da cidade de 

Guarulhos. Dois irmãos gêmeos e empresários Erick e Tacio Watanabe, 29 anos, e o 

produtor de eventos Thiago Salles, 28 anos. Um projeto social com o propósito de 

realizar além de um evento festivo, um dia especial. Para crianças com a faixa etária de 

4 a 11 anos que vivem em regiões periféricas. Nesses eventos, são servidos 

hambúrgueres artesanais, batatas fritas e milk-shakes e diversas oficinas e brincadeiras 

educativas. 

  Os irmãos, desde pequenos, eram familiarizados com projetos sociais. Pois o pai 

deles, Sr. Paulo Watanabe realizava trabalhos sociais com os filhos, para crianças em 

situação de rua. Proporcionavam para elas atividades como por exemplo: time de 

futebol, beisebol e festas natalinas. Com essa influência, Erick e Tacio seguiram os passos 

do pai e aos 15 anos começaram a participar de um projeto social em uma comunidade 

carente na região de Guarulhos, porém com o passar dos anos, eles se afastaram do 

trabalho de voluntário. 

Após oito anos sem participarem de projetos sociais, Erick e Tacio, encontram 

uma amiga, que comentou estar muito feliz, pois ela encontrou um jovem da 

comunidade em que eles trabalharam juntos, e relatou que os eventos proporcionados 

por eles fizeram diferença em sua vida e que ele guardava esses momentos com muito 

carinho e gratidão e que nunca iria se esquecer dos gêmeos. 

A conversa com a amiga despertou uma nostalgia boa daquele tempo e fez com 

que o Tacio relembrasse das festas que a família e ele faziam para essas crianças. 

Percebeu que esses eventos ficam marcados por muito tempo na memória delas. 

Porém, ainda não tinha uma ideia inicial ou alguma intenção em mente, apenas viam as 

publicações de um amigo, Thiago Salles, que participava de ações voluntárias e 

compartilhava esses eventos nas redes sociais para atrair mais pessoas interessadas. 
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 Os irmãos, envolvidos no universo culinário e donos de uma rede de comida 

japonesa, a Sushi Lovers, sempre gostaram de cozinhar e receber amigos em casa para 

jantar. Até que certo dia, eles convidaram alguns amigos, para comer hambúrgueres 

caseiros. Então surge a ideia, Erick propõe fazer esses mesmos hambúrgueres para 

crianças de comunidades carentes. 

Com histórico de participação e engajamento em ações sociais, Thiago oferecia 

dois fatores fundamentais, experiência na área, pois, além de atuar no ramo de 

voluntariado há oito anos. Também trabalhava com produção de eventos corporativos. 

Além disso, a vontade de proporcionar algo positivo na vida do próximo, tanto que em 

um de seus aniversários organizou como festa a distribuição de sopas para pessoas 

carentes, sendo assim era o integrante que faltava para que os irmãos pudessem 

retomar ao mundo do voluntariado. 

   Nascia, assim, a Hamburgada do Bem, com três integrantes engajados para a 

realização de algo inovador. A partir de uma ideia simples, melhorar o mundo através 

de um engrandecimento pessoal. Pela troca com o próximo e a consequente doação de 

algo precioso, a dedicação de cada voluntário. Para divulgar o evento, eles postaram nas 

respectivas redes sociais pessoais informações sobre a ação e a ficha de inscrição no 

valor de R$32.00 por participante. Como resultado, em poucos dias, eles conseguiu o 

total de 120 inscritos e uma matéria no jornal local de Guarulhos. 

A primeira Hamburgada do Bem aconteceu em Guarulhos, no dia 3 outubro de 

2015, um sábado, no Projeto Peregrino no Cabuçu. Contou com 70 voluntários e 86 

crianças, sendo um sucesso para as crianças que puderam vivenciar um dia especial. O 

evento contou com algumas atrações, algumas delas: oficina de pintura, manicure kids, 

escultura em balão, pintura facial, recreação, brinquedos infláveis, palestra sobre saúde 

bucal, presença de palhaços e personagens infantis e para os pais uma equipe para aferir 

a pressão arterial. 

Após o sucesso da primeira ação, os fundadores, perceberam que o modelo 

criado foi efetivo. Realizando alguns cálculos perceberam que dava para investir na ideia 

de que cada voluntário paga na inscrição R$32.00, proporcionando com esse valor, a 

alimentação dele, café da manhã, almoço e a participação de duas crianças no evento. 
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Isso fez com que os mesmos entendessem a importância deles para que a festa 

realmente pudesse acontecer. Já que 80% do valor de custo são pagos pelos voluntários 

e 20% do valor é pago através de doações externas das empresas parcerias. 

Os organizadores decidem realizar a Hamburgada do Bem uma vez ao mês. Na 

segunda edição com o aumento de voluntários para 110 e 80 o de crianças, tiveram a 

necessidade de mais um voluntário, para se dedicar ao projeto os fundadores, convidam 

um amigo, Johnny Rodrigues, 31 anos, empresário, formado em administração, que tem 

a iniciativa de entrar na causa e se torna-se um dos diretores responsável pela área de 

toda a logística do evento. 

A Hamburgada do Bem veio a crescer, no terceiro evento, já contava com a 

participação de 120 voluntários e 300 crianças. Esse aumento de demanda trouxe a 

necessidade de criação de uma equipe fixa que se comprometesse para auxiliarem a 

diretoria na coordenação do evento, já que todos os participantes inclusive os diretores 

não recebem nenhuma remuneração pelo trabalho prestado. 

O desafio para esse time era o de melhorar a cada evento e proporcionar novas 

atividades tornando o evento mais atraente e educativo. A partir da sugestão de um dos 

fundadores, Thiago, tem à ideia de implantar uma filosofia que contextualiza a essência 

da Hamburgada do Bem, a filosofia africana, Ubuntu. 

Desde então, um vídeo que explica essa filosofia Ubuntu, é transmitido nas 

edições no momento da abertura do evento. Para que os voluntários entendam o 

propósito do projeto no qual estão participando e algumas frases do vídeo são 

espalhadas em cartazes pelo evento: “Ubuntu” e “Gente precisa de gente para ser 

gente” são as mais comuns de serem vistas. 

Com o passar dos meses, aumentou-se a popularidade da Hamburgada do Bem. 

A representatividade deve-se a algumas matérias publicadas na mídia e publicações 

realizadas nas redes sociais digitais pelos voluntários, como fotos, vídeos e 

depoimentos. Há um incentivo por parte da organização para que os voluntários 

realizem essas postagens, pois eles acreditam que a melhor forma de divulgação ainda 

é pela experiência vivida e compartilhada. 
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Houve também um aumento da demanda por parte de escolas localizadas em 

regiões carentes, para realizarem o evento nesses locais. Assim teve à necessidade e a 

oportunidade de expandir a área de atuação, não só em Guarulhos, mas também em 

outras cidades. Atualmente, a direção possui um projeto de expansão, em andamento, 

que visa criar equipes locais possibilitando a realização do o evento nas cidades de 

Barueri, Campinas, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto, há também programação para o 

segundo semestre de uma edição especial dentro da arena do Grêmio em Porto 

Alegre/RS. 

 A Hamburgada do Bem realizou eventos no ano de 2016, não apenas em regiões 

periféricas, mas também em uma comunidade indígena, localizada no Pico do Jaraguá, 

o qual aconteceu em junho de 2016. No mês de seu primeiro aniversário, quando, 

assumiu um grande desafio de realizar edições semanais em locais diferentes. A primeira 

edição do mês aconteceu na OncoAmigo que funciona como um núcleo de referência 

aos portadores de câncer, a segunda edição do mês aconteceu na Adus - Instituto de 

Reintegração do Refugiado. Essa, teve um carácter especial, já que os adultos também 

participaram, a terceira edição do mês foi realizada em uma escola de Guarulhos e teve 

600 voluntários, o maior número de inscrições até aquele momento e a última edição 

do mês foi a primeira realizada fora de São Paulo, em Ribeirão Preto. 

O projeto tem foco para o social e, por esse motivo, em seus eventos sociais 

acontecem não só a parte festiva, mas também a de arrecadações. Como por exemplo: 

roupas, brinquedos, materiais de higiene pessoal, alimentos não perecíveis e até ações 

de financiamento coletivo para compra de cadeira de rodas ou outra necessidade de 

custo maior, são realizadas (pós-evento), já que todas as edições contam com crianças 

portadoras de necessidades especiais. 

No ano de 2017, até o mês de março, a Hamburgada do Bem realizou sua 21ª 

edição. Até o momento, quatro mil voluntários participaram da Hamburgada do Bem e 

cerca de 8 mil crianças foram atendidas pelo projeto. Além disso, 20 mil hambúrgueres 

caseiros já foram produzidos para os eventos. 
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A Escolha do local 
 

Em pesquisa realizada no município de Guarulhos, os diretores da Hamburgada 

do Bem, indentificaram a região onde a E.P.G. Barbara Cristina está localizada é uma das 

regiões mais carentes do município, aprofundando nossos estudos fomos informados 

que essa escola recebia o dobro de merendas das outras escolas da cidade devido a falta 

de alimentação das crianças em suas casas. 

Em visita previa na escola, analisamos que conseguiríamos atender 900 crianças 

no espaço que a escola oferecia. Com isso conseguimos realizar a 28º edição da 

Hamburgada do Bem atendedo 900 crianças com 600 voluntários. 
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Como é organizada 
A Hamburgada do Bem é um grande time e os voluntários se somam em três 

equipes de trabalho: Apoio, Cozinha e Recreação. 

 

- Team Cozinha  

Na Cozinha, a coisa pega fogo literalmente! Churrasqueira, tachos de batata, 

central de pães e vegetais, galera do refri, núcleo de sobremesa. Durante um dia de 

hamburgada, muitos e muitos quilos de produtos da mais alta qualidade são 

transformados no cardápio pra lá de saboroso da criançada e dos próprios voluntários. 

Tudo é preparado sob o maior controle de higiene e alto padrão de carinho. O trabalho 

é pra valer, tem que deixar tudo limpinho depois, mas turma é grande e das mais 

animadas... quer dizer... põe mais uma pitada de animação, um bocadinho mais! Mas 

quando bate a fome, está tudo prontinho no capricho. Afinal, a cozinha é o coração da 

Hamburgada.  

 

- Team Apoio  

A turma do Apoio na verdade é a responsável por toda a organização e logística 

do evento, atuando do planejamento ao pós-evento. No dia da Hamburgada, a equipe 

coordena a montagem e desmontagem da estrutura, cuida da recepção das crianças e 

voluntários do início ao fim do evento, zela pela segurança e organização, resolve 

imprevistos e ainda dá aquele apoio para as atividades da Cozinha e da Recreação. Apoio 

na Hamburgada é fundamental.  

 

- Team Recreação  

A recreação é aquela galera que irá divertir (e muito!) a nossa criançada! É a 

maior equipe em número de voluntários de uma Hamburgada. Afinal, são os 

responsáveis por interagir com as crianças durante todo o evento. São nossos braços e 

pernas e aquela dose de fôlego e energia a mais. 



 
 

Rua Catumbi, 1139     |     São Paulo/SP – Brasil     |     +55 11 99991 - 1410   |   Hamburgada 

10 

A HB tem uma série de atividades educativas sobre alimentação saudável, sobre 

a importância da reciclagem e como cuidar da higiene bucal para nunca ter medo ou 

vergonha de sorrir. 

É muito carinho envolvido! Como você pode notar, essa galera divertida tem colo 

e animação de sobra. 

Fontes de Financiamento 

A HB conta com 5 formas de financiamento: 

 

 - Amigos da Hamburgada: A pessoa cadastra o seu cartão de crédito e autoriza a 

administradora a debitar todos os meses a mesma quantia para ser doado a HB. Esses 

recursos financiam a estrutura organizacional. 

 - Doações Financeiras: Esse módulo de contribuição é feita por pessoas físicas e 

jurídicas e seus recursos são utilizados para comprar equipamentos necessários para a 

realização de uma ou várias edições da HB. 

- Doações Diretas: Esse tipo de doação é mais comum por empresas que doam 

produtos necessários como alimentos, matérias de cadastro, controle entre outros, 

além disso, há empresas prestadoras de serviços que cedem equipamentos ou 

funcionários para uma edição da HB. 

- Inscrições dos voluntários: Esse continua sendo o nosso carro chefe de 

financiamento para a realização de uma edição de uma hamburgada, o seu valor é 

obtido entre o custo básico por voluntário+criança. 

 - Lojinha: Também possuímos uma lojinha onde comercializamos alguns artigos 

relacionados a HB, os ganhos provenientes desse módulo também servem para 

financiar a estrutura básica da HB e para a compra de ativo fixo e suas respectivas 

manutenções. 
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Arrecadado 
 

 - Inscrições:  
 

Essa edição teve o custo de R$ 36,00 por voluntário, além disso, a plataforma 

cobra uma porcentagem do valor por cada inscrição realizada, que totalizou R3$ 3,60. 

Foram realizadas 728 inscrições entre Integral, Meio Período Diurno e Meio 

Período Noturno: 

 

 

 

 

- Doações Diretas 
 

Nessa edição tivemos um total de 8 doações diretas que se deram por entrega 

direta/desconto de produtos/serviços necessários para a realização do evento tais 

como: condimentos, alimentos, refrigerantes, impressões, segurança, transporte e etc: 

 

 

 

 

 As informações em detalhes se encontram no relatório analítico. 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrições 728 x R$ 39,60 R$ 28.828,80 

Taxa Site 728 x -R$ 3,60 -R$ 2.620,80 

Líquido Inscrições     R$ 26.208,00 

Produtos Alimentícios  R$ 3.626,02 

Transporte   R$ 1.500,00 

Impressões   R$ 413,00 

Segurança   R$ 1.511,11 

Total recebido     R$ 7.050,13 
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Desafio do Bem 
 

Nessa edição tivemos uma convidada especial Ludmila Cruzal que foi notícia em 

diversos meios de comunicação como G1, Estadão, Catraca Livre, Veja, Buzzfeed, entre 

outros, devido à realização de uma mini hamburgada na escola onde leciona, após um 

jogo de palavras, ela descobriu que muito de seus alunos jamais haviam experimentado 

um hambúrguer, após uma consulta ao diretor sobre a possibilidade de realizar tal ato 

em sua escola, ela obteve sinal positivo e com suas próprias economias realizou uma 

edição para os seus alunos. 

Realizamos uma vakinha para custear sua vinda 

 

 

Lançamos o desafio 3 dias antes da realização do evento e conseguimos superar 

a meta estipulada, obrigado a todos que puderam colaborar, esse valor foi usado no 

custeio de sua passagem aérea, sua estádia e transporte seu deu por ajuda de 

voluntários da HB. 
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Gastos 
 

Conforme mencionado acima, a HB possui 3 times no dia da edição: Apoio, 

Cozinha e Recreação, em cada time existem grupos e sub-grupos de gastos, abaixo 

apresentamos todos os gastos realizados em cada um: 

Para essa edição foram gastos R$ 26.805,62, cabe ressaltar que há setores que 

da HB que possuem frequência menor de gastos, pois suas áreas utilizam equipamentos 

ou artigos que são comprados uma única vez e utilizados em mais de uma edição, além 

disso, a cada edição conseguimos dar mais um passo e adquirir mais equipamentos para 

o ativo fixo da hamburgada, diminuindo a exigência de aluguel de equipamentos ou 

compra de descartáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

Os gastos realizados na parte do Almoço, Estrutura, Recepção são os principais gastos 

por estarem relacionados diretamente com a atividade fim da HB. 

 

Team Setor Total 

Cozinha 

Café da Manhã R$1.126,77 

Almoço R$11.633,89 

Sobremesa R$1.091,05 

Diversos R$694,17 

Apoio 

Almoxarifado R$101,96 

Recepção R$4.536,30 

Estrutura R$5.346,51 

Recreação Infláveis R$925,00 

Cozinha       -R$14.545,88 

Apoio    -R$9.984,77 

Recreação   -R$2.274,97 

Total       -R$26.805,62 
54%37%

9%

Gastos em %

Cozinha

Apoio

Recreação
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Outros R$22,50 

Brincadeiras Gerais R$1.327,47 

  Total R$26.805,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais gastos 
 

Dos principais gastos, nessa edição os itens Condimentos, Transporte Equip e 

Serviços tiveram doação de 100% e os itens Refresco e Batata tiveram doações 

parciais. Nessa edição tivemos que contratar um serviço de Van para facilitar o acesso 

dos voluntários ao local, devido as dificuldades de acercamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setor Sub-Grupo Valor 

Cozinha Carne R$3.255,00 

Cozinha Refresco R$3.246,52 

Apoio Guarda-Volumes R$1.991,50 

Apoio Brindes R$1.912,58 

Apoio Serviços R$1.891,11 

Apoio Transporte Equip R$1.500,00 

Cozinha Lanches R$1.398,40 

Cozinha Condimentos R$1.143,00 

Cozinha Pães R$1.129,98 

Cozinha Batata R$1.082,10 

Apoio Transporte Vol R$1.050,00 

Recreação Salão Maluco R$873,55 

4%

43%

4%

3%0%

17%

20%

4% 0%

5%

Gastos por Setor

Café da Manhã

Almoço

Sobremesa

Diversos

Almoxarifado

Recepção

Estrutura

Infláveis

Outros

Brincadeiras Gerais
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16%

16%

10%

9%9%

7%

7%

6%

6%

5%

5%
4%

Principais gastos Carne

Refresco

Guarda-Volumes

Brindes

Serviços

Transporte Equipamentos

Lanches

Condimentos

Pães

Batata

Transporte Voluntários

Salão Maluco
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Gastos unitários por Voluntário e Criança 
 

Setor Sub-Grupo Valor   Voluntário Criança 

Cozinha Carne R$3.255,00 G R$ 2,00 R$ 2,00 

Cozinha Refresco R$3.246,52 G R$ 1,99 R$ 1,99 

Apoio Guarda-Volumes R$1.991,50 C   R$ 2,21 

Apoio Brindes R$1.912,58 C   R$ 2,13 

Apoio Serviços R$1.891,11 G R$ 1,16 R$ 1,16 

Apoio Transporte Equip. R$1.500,00 V R$ 2,05   

Cozinha Lanches R$1.398,40 VM R$ 2,33   

Cozinha Condimentos R$1.143,00 G R$ 0,70 R$ 0,70 

Cozinha Pães R$1.129,98 G R$ 0,69 R$ 0,69 

Cozinha Batata R$1.082,10 G R$ 0,66 R$ 0,66 

Apoio Transporte Voluntários R$1.050,00 V R$ 1,44   

Recreação Salão Maluco R$873,55 C   R$ 0,97 

Apoio Diversos R$823,20 G R$ 0,51 R$ 0,51 

Cozinha Milkshake R$690,08 C   R$ 0,77 

Cozinha Utensílios R$641,64 G R$ 0,39 R$ 0,39 

Cozinha Vegetais R$519,04 G R$ 0,32 R$ 0,32 

Cozinha Bebidas R$443,95 VM R$ 0,74   

Apoio Pulseiras R$415,80 G R$ 0,27 R$ 0,27 

Recreação Tobogã  R$400,00 C   R$ 0,44 

Cozinha Diversos R$344,71 G R$ 0,21 R$ 0,21 

Cozinha Brigadeiro R$328,07 C   R$ 0,36 

Apoio Impressões R$255,20 V R$ 0,35   

Cozinha Churrasqueira R$196,56 G R$ 0,12 R$ 0,12 

Recreação Cama Elástica R$175,00 C   R$ 0,19 

Recreação Piscina de Bolinhas R$175,00 C   R$ 0,19 

Recreação Pula Pula R$175,00 C   R$ 0,19 

Recreação Caça ao Tesouro R$159,20 C   R$ 0,18 

Apoio Equipamentos R$96,00 G R$ 0,06 R$ 0,06 

Recreação Oficina de Máscaras R$90,30 C   R$ 0,10 

Recreação Cantinho dos Sonhos R$87,70 C   R$ 0,10 

Recreação Diversos R$84,80 C   R$ 0,09 

Cozinha Cereais R$53,93 VM R$ 0,09   

Cozinha Frutas R$52,08 VM R$ 0,09   

Apoio Limpeza R$49,38 G R$ 0,03 R$ 0,03 

Recreação Camarim Teen R$27,94 C   R$ 0,03 

Cozinha Pipoca R$20,82 C   R$ 0,02 

Recreação Rabo do Burro R$11,98 C   R$ 0,01 

Recreação Limpeza R$7,50 C   R$ 0,01 

Recreação Chão R$7,00 C   R$ 0,01 

Total   R$26.805,62   R$ 16,21 R$ 17,14 
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Resultado 

Resumo 

Arrecadado R$37.243,83 

Cozinha -R$14.545,88 

Apoio -R$9.984,77 

Recreação -R$2.274,97 

Resultado R$10.438,21 

 

Nessa edição tivemos um superávit devido há muitas doações diretas e financeiras que 

ocorreram na edição que nos ajudaram a economizar em determinadas áreas.  

Fonte dos Gastos Valor % 

Recursos Captados R$19.755,49 74% 

Doações Diretas R$7.050,13 26% 

Total R$26.805,62   

 

As inscrições e doações financeiras representaram 74% dos recursos utilizados na 

edição, os outros 26% vieram de doações diretas em itens descritos anteriormente. 

Se essa edição fosse custeada tão somente pelas inscrições, teríamos tido um déficit 

de R$-597,02.  

Resumo 

Inscrições R$26.208,00 

Cozinha -R$14.545,88 

Apoio -R$9.984,77 

Recreação -R$2.274,97 

Resultado -R$597,02 

 

É de suma importância a colaboração de pessoas físicas e empresas para a realização 

da hamburgada. 
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