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Resumo

Salvino, Eduardo Henrique de Sousa; Leal, José Eugênio. Sistema de
doações pela internet para a ajuda humanitária. Rio de Janeiro, 2012.
72p. Dissertação de Mestrado - Departamento de Engenharia Industrial,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Diversas atividades humanas e constantes mudanças climáticas têm
contribuído para o acontecimento de desastres em várias regiões do globo
terrestre, intensificando a vulnerabilidade natural e socioeconômica nessas
regiões. Estudiosos, agências governamentais e instituições não governamentais
têm concentrado esforços para criar novos procedimentos de atenuação dos
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913428/CA

desastres e a favor de assistência humanitária. A necessidade de prestar assistência
humanitária eficazmente às vítimas de desastre no menor tempo possível fez
surgir uma nova área do conhecimento, a logística humanitária. Aliando
conhecimentos de logística e de gestão da cadeia de suprimentos empresarial, a
logística humanitária vem aplicar teoria e práticas correspondentes em prol das
pessoas afetadas pelos eventos de desastre. Esta dissertação de mestrado tem
como objetivo contribuir para a melhora do procedimento de arrecadação de
doações, evitando o desvio e agilizando o processo de compra e entrega de
materiais à população necessitada. Para isso, foi criado um sistema computacional
que, através de uma página na internet, recebe doações e as redireciona para uma
conta bancária a ser determinada, tendo como interface uma loja virtual que
mostrará primeiramente a necessidade de suprimentos na região do desastre
(alimentos, medicamentos, vestuário, entre outros) e depois o valor monetário
total dos itens e quantidades escolhidas pelo doador, que poderá ser pago pelos
principais meios disponíveis (cartão de credito, débito, transferência, boleto). Em
particular, o sistema proposto leva em conta o deslocamento dos materiais, os
depósitos de materiais existentes e o preço dos materiais nos fornecedores para
obter o menor custo.

Palavras-chave
Logística; Logística Humanitária; Sistema de Donativos; Assistência
Humanitária.

Abstract

Salvino, Eduardo Henrique de Sousa; Leal, José Eugênio (Advisor).
Donation System by Internet for humanitarian relief. Rio de Janeiro,
2012. 72p. Dissertação de Mestrado - Departamento de Engenharia
Industrial, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Various human activities and constant changing in the climate have
contributed to the occurrence of disasters in various regions of the globe,
enhancing the natural and socio-economic vulnerability in these regions. Scholars,
government agencies and non-governmental institutions have concentrated efforts
to create new procedures to mitigate disasters and promote humanitarian
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913428/CA

assistance. The need to effectively provide humanitarian relief to victims of
disaster in the shortest possible time introduced a new area of knowledge, the
humanitarian logistics. Combining knowledge of logistics and supply chain
management business, humanitarian logistics is to apply those theory and
corresponding practices in support of people affected by disaster events. This
dissertation aims to contribute to the improvement of the procedure of collecting
donations, avoiding the detour and streamlining the purchasing process and
delivery of materials to the needy population. For this, we created a computer
system that, through a website, receives donations and redirects them to a bank
account to be determined, with the interface of a virtual store that will show first
the supply needs in the disaster area (food, medicine, clothing, etc.) and then the
total monetary value of the items and quantities chosen by the donor, which may
be paid by the principal means available (credit card, debit card, transfer, billet).
In particular, the proposed system takes into account the displacement of material,
the existing deposits of materials and the price of the materials from suppliers to
obtain the lowest total cost, that is, the total amount donated corresponding to the
lowest prices of materials and the smallest displacements to the location of
disaster, considering the capacity the deposits.

Keywords
Logistics; Humanitarian Logistics; Donation Systems; Humanitarian Relief
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