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Transformando Ideais em Produtos



MISSÃO 

PROMOVER A ALIMENTAÇÃO SEGURA, SUSTENTÁVEL E 

ACESSÍVEL

Fundação Cargill

ACESSÍVEL

1973

Criação da Fundação Cargill com o propósito de 
“Contribuir para o desenvolvimento e promoção da 
tecnologia e estudos científicos relacionados com a 
agricultura.”

+ de 240 570 mil
livros publicados exemplares distribuídos

1999

A Fundação Cargill passa a atuar com a missão de 
“Preparar as próximas gerações para serem bem 
sucedidas, na educação, no trabalho e na vida!”

+ de 1 milhão
de estudantes beneficiados pelos programas 
educacionais entre 1999 e 2012

2012

A Fundação Cargill passa ter a missão de “Promover 
uma alimentação saudável segura, sustentável e 
acessível, do campo ao consumidor”

+ de 50 mil
pessoas beneficiadas anualmente desde 2012



PORTFÓLIO 2018

PRESENÇA DAPRESENÇA DA
FUNDAÇÃO

15 ESTADOS + DF
53.922 BENEFICIADOS*



PILARES DE 
ATUAÇÃO

PROJETOS

EDUCAÇÃO/ 
COMUNICAÇÃO

VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO



PROJETOS E 
PROGRAMAS

13 projetos

16 startups

13 projetos

15 times
> 5000 

downloads



PORTFÓLIO 2018

PROJETOS DE PROJETOS DE 
EDITAL

16 PROJETOS
7 ESTADOS

24.463 BENEFICIADOS



Inscrições Triagem 
Inicial

Análise 
detalhada

Análise 
deliberada

Visita de 
gestão

Validação 
do 

portfólio

Divulgação 
dos 

resultados

Abr/Mai Mai/Jun Jul/Ago Set Out Nov Dez

EDITAL FUNDAÇÃO 
CARGILL - 5ª EDIÇÃO

• 653 projetos inscritos de 20 estados + DF;
• Investimento social por proposta: entre R$50.000 e R$200.000
• Serão apoiadas até 15 iniciativas com até 24 meses de duração;
• Participam do edital Organizações da Sociedade Civil (OSCs), Startups e 

Instituições de Ensino e Pesquisa (Faculdades e Universidades).

Abr/Mai Mai/Jun Jul/Ago Set Out Nov Dez



PROJETO ALTO ARAPIUNS DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E 
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Consiste no acompanhamento das 17 roças existentes, 
a construção do centro de capacitação e facilitação 
agrícola, a ampliação do número de roças para 25 e o 
aprimoramento da capacitação dos agricultores.

Aeroclube de 
Voo a Vela CTA
Santarém (PA)

Contemplado em 2016, 
2018 e 2019
Segue em Andamento

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=42fsmMcRnbA

Último Investimento de

R$ 200 Mil

390
pessoas
beneficiadas



Propôs a criação de um jogo de cartas sobre 
alimentação saudável, obesidade e desnutrição, 
utilizado como ferramenta educacional, lúdica e 
interativa para crianças, jovens, adultos, professores e 
profissionais da saúde.

Narrativa da 
Imaginação
Uberlândia (MG)

CARTAS NA MESA

Investimento de

Contemplado em 2016
12 meses de projeto

Narrativa da 
Imaginação
Uberlândia (MG)

profissionais da saúde. Investimento de

R$ 91 Mil

6 Mil
pessoas
beneficiadas



EDUCAÇÃO/COMUNICAÇÃO



Enactus

PRÊMIO ALIMENTAÇÃO EM FOCO 2019

OSC presente em 36 países, que estimula 
estudantes universitários a desenvolver 
projetos para melhorar as condições de 
vida das comunidades, para se tornarem 
líderes do futuro, com uma visão 

15 Projetos 
Semifinalistas

líderes do futuro, com uma visão 
responsável sobre negócios.

Parceria entre Enactus e Fundação Cargill 
para fomentar iniciativas com a temática da 
alimentação, desde a produção até a oferta 
e consumo de alimentos adequados para 
uma alimentação segura, acessível e 
sustentável. 

Prêmio Alimentação 
em Foco 

Inovações na área tecnológica e de 
empreendedorismo social, respeitando 
sempre o ser humano e o ambiente.



Projeto Q
UFV-CRP

1º lugar

Prêmio 
Alimentação 
em Foco 
2019



PORTFÓLIO 2018

PRÊMIO PRÊMIO 
ALIMENTAÇÃO 

EM FOCO

10 ESTADOS
513 UNIVERSITÁRIOS



Cargill Cacau & 
Chocolate
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Voluntariado
Fundação CargillPorto Ferreira



Histórico da Instalação

1952 2007

Cargill bought this plant
Expansion: Build Dark 

Compound Line

15

2005 2009

Nestlé facility Build Chocolate Process



Histórico da Instalação

2010 2015

FSSSC 22000

Installation Gas Scrubber 
in Spray Dryer line 02
Halal Certification

Registration at MAPA for 
Feed Production

16

2011 2016

Expansion: New Molding 
line (Colling túnel)

1st Production Certified 
UTZ Chocolate in Brazil



Histórico da Instalação

2017 2018

ISO 45K Certification
ISO 14K e Ohsas 18K 

Certification

17

2018 2019

Implemented RCAs, 
PI, Kaisen’s, 5S, Staple

Ops and Indicators
Implemented CMES



Portifólio de Produtos

Gerkens Cocoa 
Powder

Cocoa Butter Cocoa Liquor Chocolate and 
Compounds

18 CCB – Porto Ferreira Site Overview

Powder Compounds

Natural
Alcalized
Black Powder

Natural
Deodorized

Natural
Alcalized

Milk / White / Dark 
/ Blend
Compounds
Skimo Coverings

Bags
Big Bags

Box
Bulk Truck

Bags
Bulk Truck

Bag in Box
Bulk
Kibbles
Bars



Voluntariado: Programas Sociais

Atuação na Comunidade e
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Meio Ambiente

www.cargill.com

Filial Porto Ferreira / SP



Ações, Projetos e Programas 

desenvolvidos pelos voluntários

• Programa Fura Bolo: 2009 à 2011 – O Programa oferecia recursos para o aprimoramento do aprendizado, por meio
de literatura infantil, visando à preservação da cultura regional– 3 escolas de Porto Ferreira (720 alunos).

20

de literatura infantil, visando à preservação da cultura regional– 3 escolas de Porto Ferreira (720 alunos).

• Programa De Grão em Grão: 2013 à 2015 - O Programa promovia e disseminava conceitos sobre uma alimentação
saudável, segura e sustentável, desenvolvendo competências sobre boas práticas da produção no campo, por meio
de hortas escolares e o combate ao desperdício de alimentos – 7 escolas municipais de Porto Ferreira (2600 alunos).



Ações, Projetos e Programas 

desenvolvidos pelos voluntários

• Programa Semeando Futuro: voluntariado corporativo
1. Oficinas de educação e alimentação - Monte sua refeição”, “Jogo do tabuleiro interativo”, oficina de acesso ao

21

1. Oficinas de educação e alimentação - Monte sua refeição”, “Jogo do tabuleiro interativo”, oficina de acesso ao
alimento (horta) e oficina de consumo consciente (culinária);

2. Apoio a projetos do Edital –Atividades em parceria com os projetos aprovados pelo edital da Fundação Cargill -
Escoteiros do Brasil;

3. Ações pontuais – realizadas localmente ou em campanhas.



PORTFÓLIO BRASIL 2018

VOLUNTARIADO VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

13 ESTADOS + DF
1.051 VOLUNTÁRIOS

19.759 BENEFICIADOS





– Reintegrar na sociedade pessoas em situação de risco social e dependentes químicos, por meio de
ações socioambientais, de modo a restabelecerem sua participação ativa como cidadãos, conhecerem e
defenderem os direitos básicos desta cidadania, nas áreas de promoção humana, saúde, educação e
trabalho, com acesso à sustentabilidade através de atividades de geração de renda.

Missão 

Visão 
Construir alternativas para a reinserção da população em situação de
vulnerabilidade social e preservação do meio ambiente.



EIXOS DE TRABALHO

PROMOÇÃO SOCIAL
Visa uma conscientização do cidadão, 

possibilitando a aquisição de 
conhecimentos, o desenvolvimento de 

habilidades pessoais e sociais, aprimorando 
a qualidade de vida e integração na a qualidade de vida e integração na 

comunidade.

INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA
Com base no modelo de Tratamento 
Comunitário, desenvolve ações em 
conformidade ao panorama social, elaborando 
condutas compatíveis com as necessidades 
comunitárias tangíveis. As ações combinam as 
atividades da organização, articulação em rede, 
assistência básica, educação, saúde e trabalho.



EIXOS DE TRABALHO

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Objetiva conscientizar e habilitar as 

pessoas sobre a importância da 
preservação da natureza, através de uma 

relação equilibrada, tanto na utilização 
adequada dos recursos naturais 

quanto no respeito dos seus limites.quanto no respeito dos seus limites.

GERAÇÃO DE RENDA
Enfatiza a restauração da autoestima, valorizando as 
habilidades e aptidões pessoais, com a finalidade de 
estimular o caráter produtivo do indivíduo, propiciando 
capacitação profissional, conduzindo à integração 
definitiva no mercado de trabalho formal ou em outros 
arranjos produtivos para a conquista da autonomia.



CEFOPEA (Centro de Formação Profissional e Educação 

Ambiental)l)

Visitas Monitoradas

Cursos



CEFOPEA (Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental)

Biodigestor

Compostagem

Minhocário



CEFOPEA (Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental)

Sistema Agroflorestal

Hortas



PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - AQUAPONIA



• Aquaponia é a técnica na qual se articula a
criação de organismos aquáticos
(aquicultura) com o cultivo de plantas
terrestres sem a utilização de solo;

• Sistema próximo a hidroponia, mas com
diferenças significativas em relação à

AQUAPONIA X HIDROPONIA

TANQUE 
DE PEIXES

AMONIAÁGUA 
LIMPAdiferenças significativas em relação à

economia hídrica e a obtenção de
nutrientes;

• O sistema se torna possível visto que os
requisitos nutricionais para
desenvolvimento das plantas são similares
aos encontrados na água do cultivo de
peixes;

AMONIA

BACTÉRIAS

NITRATOS

PLANTAS

LIMPA



AQUAPONIA



• 2015 - Implementação da 1ª 

PROJETO FAZENDA AQUAPÔNICA –

FUNDAÇÃO CARGILL E ASSOCIAÇÃO RECICLÁZARO

PROJETO FAZENDA AQUAPÔNICA –

FUNDAÇÃO CARGILL E ASSOCIAÇÃO RECICLÁZARO

• 2015 - Implementação da 1ª 
estufa de aquaponia no 
CEFOPEA

• 2018 - Expansão e automação 
de técnicas de aquaponia

• 2019 - Tecnologias 
sustentáveis



PROJETO FAZENDA AQUAPÔNICA –

FUNDAÇÃO CARGILL E ASSOCIAÇÃO RECICLÁZARO

PROJETO FAZENDA AQUAPÔNICA –

FUNDAÇÃO CARGILL E ASSOCIAÇÃO RECICLÁZARO



 Instalação de captação de água 

pluvial

 Instalação painéis fotovoltaicos

 1 mês – economia de 746Wh

 Instalação de irrigação automática e 

2019 - PROJETO TECNOLÓGIA E 
INOVAÇÃO EM AGRICULTURA 

URBANA: USO SUSTENTÁVEL DOS 
RECURSOS ALIADO À PRODUÇÃO 

INTEGRADA DE ALIMENTOS 
LOCAIS

2019 - PROJETO TECNOLÓGIA E 
INOVAÇÃO EM AGRICULTURA 

URBANA: USO SUSTENTÁVEL DOS 
RECURSOS ALIADO À PRODUÇÃO 

INTEGRADA DE ALIMENTOS 
LOCAIS

 Instalação de irrigação automática e 

inteligente nos canteiros de horta 

(convencional x aquapônico)

 Instalação de automação e 

inteligência (monitoramento e 

correção de nutrientes, automação 

de ração...)

 Laboratório de pesquisa (qualidade 

de peixes, água e plantas)



 Realização de workshops/cursos

 Mais de 700 pessoas atendidas

 26/09 – Fotovoltaica

 17/10 – Aquaponia

 31/10 – Fotovoltaica

2019 - PROJETO TECNOLÓGIA E 
INOVAÇÃO EM AGRICULTURA URBANA: 

USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS 
ALIADO À PRODUÇÃO INTEGRADA DE 

ALIMENTOS LOCAIS

2019 - PROJETO TECNOLÓGIA E 
INOVAÇÃO EM AGRICULTURA URBANA: 

USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS 
ALIADO À PRODUÇÃO INTEGRADA DE 

ALIMENTOS LOCAIS

 31/10 – Fotovoltaica

 Realização de visitas monitoradas

 Produção de mudas

 2015 – Potencial de produção = 600

mudas por mês de espécies

alimentícias

 2019 – Potencial de produção = 1800

mudas por mês de espécies

alimentícias



AQUAPONIA
VANTAGENS

• Controle do acúmulo de
nutrientes provenientes da
criação de peixes (amônia);

• Produz culturas adicionais com• Produz culturas adicionais com
valor econômico;

• Redução do consumo de água;

• Rápido crescimento de plantas,
com nutrientes disponíveis o dia
todo;

• Plantas produzidas de forma
mais limpa.



AQUAPONIA



OBRIGADA!
CEFOPEA

Avenida Ariston de Azevedo, 10  
Belenzinho • São Paulo/SP

(11) 2081.3673

Viviane Gonçalves: admcefopea@reciclazaro.org.br
Júlia Roriz: instrutorcefopea2@reciclazaro.org.br
Tiago Costa: instrutorcefopea@reciclazaro.org.br

www.reciclazaro.org.br




