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Empresas contra 
a pobreza

Entre 29 de fevereiro e 1º. de março, a Rede Intera-
mericana de Fundações e Ações Empresariais para o
Desenvolvimento de Base (RedEAmérica) promoveu
o seu IV Fórum Internacional em Campinas (SP).

A RedEAmérica reúne fundações e institutos de 70
empresas que atuam na América Latina. Escolheu o
Brasil para esse evento por considerar o país como o
que mais contribuiu para a redução da pobreza na
América Latina nos últimos 20 anos. 

No entanto, ainda temos 16,3 milhões de brasilei-
ros em condição de pobreza extrema, que recebem
menos de R$ 70,00 por mês, de acordo com o Censo
de 2010. Deles, 9,6 milhões vivem na Região Nordeste.

O QUE FAZER?
Segundo as Nações Unidas, a América Latina ain-

da é a região de maior desigualdade no mundo, com
174 milhões de pobres. Como o investimento social
privado pode contribuir para a redução da pobreza
no continente? 

Apoio a redes de desenvolvimento de base e qua-
lificação do investimento, visando políticas públi-
cas, foram duas das propostas sugeridas no fórum.

Em sua apresentação, Margareth Flórez, diretora-
executiva da RedEAmérica, declarou que fundações
e institutos empresariais podem contribuir para que
as próprias comunidades e suas organizações, dota-
das de maior conhecimento e informação, possam
ser protagonistas de processos de desenvolvimento
em bases sustentáveis.

Por sua vez, Jorge Villalobos, presidente da Junta
Diretiva da RedEAmérica, ressaltou que alianças in-
tersetoriais entre empresa, sociedade civil e governo
podem ser muito eficientes para enfrentar os desa-
fios relacionados à redução da pobreza e da desi-
gualdade.

Os participantes das mesas de debate do fórum
deram exemplos de suas próprias empresas para in-
dicar caminhos para a erradicação da pobreza. A se-
guir, uma síntese dos indicadores que mais me cha-
maram a atenção.

MELHORES PRÁTICAS
Monica Camisasso, coordenadora Corporativa de

Relações com a Comunidade do Grupo Arcor, apre-
sentou o Programa de Compras Inclusivas Responsá-
veis, praticado na Argentina. O programa melhora as
fontes de abastecimento da empresa e favorece a in-
clusão econômica de grupos que estão excluídos do
mercado competitivo. Entre 2009 e 2011 aumentou
de 11 para 40 o número desses fornecedores. No
mesmo período, as unidades industriais do grupo
que participam do programa passaram de 12 para 25.

Segundo ela, áreas de qualidade, recursos hu-
manos, meio ambiente e segurança das empresas
podem contribuir para profissionalizar os fornece-
dores.

Apoio ao empreendedorismo nas comunidades
em que a empresa atua; formação de microempresá-
rios e capacitação de professores para processos
sustentáveis com base na educação foram caminhos
apontados por João Bosco Silva, presidente da Voto-
rantim Metais; Manual José Carvajal, presidente do
Conselho Administrativo da Fundação Carvajal, da
Colômbia; e Gabriela Salles de Aguirre, presidente
da Fundação Carlos Novella.

Para Rafael Gioielli, gerente de Pesquisa e Desen-
volvimento do Instituto Votorantim, o investimento
social privado pode contribuir para fomentar e esti-
mular a integração entre diferentes esferas de gover-
no, o que é importante para o sucesso de uma políti-
ca pública. Outra possível contribuição do setor pri-
vado, segundo ele, é com a qualificação da gestão
pública.

Os caminhos apontados por esses especialistas
passam pela educação, informação, capacitação
profissional, incentivo ao empreendedorismo e
abertura de canais de inclusão econômica para os
pequenos produtores.

O V Fórum Internacional está previsto para o iní-
cio de 2013, na cidade da Guatemala, na Guatemala,
quando serão divulgadas as doze melhores práticas
em investimento social privado no continente, em
resposta ao prêmio lançado no encontro deste ano.

Entre 26 e 30 de março, será a vez do Grupo de
Institutos Fundações e Empresas (Gife) realizar a sé-
tima edição do Congresso Gife em São Paulo (SP). A
discussão de estratégias para o investimento social
privado no Brasil está na pauta do evento que ocorre
a cada dois anos.
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* Homenagem a Engel Paschoal (7/11/1945 a 31/3/2010), jornalista e
escritor, criador desta coluna.
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C
om início nos
anos 80, alimen-
tos congelados
passaram a ocu-
par espaço im-

portante no cardápio dos bra-
sileiros de classe média e alta.
Desde então representam ex-
celente opção para quem não
quer ou não dispõe de tempo
para cozinhar. Praticidade, ra-
pidez e variedade são alguns
dos adjetivos que acompa-
nham essas refeições.

De acordo com pesquisa or-
ganizada pelo Ibope Inteligên-
cia, em 2011, os congelados
são o principal alimento con-
sumido pelos brasileiros. A
pesquisa aponta que cerca de
34% da população afirmam
que o tipo de comida que mais
comem são os congelados.
Não por acaso nas grandes ci-
dades este índice é maior ain-
da, já que a correria do coti-
diano possibilita cada vez me-
nos a chance de comer em ca-
sa. Soma-se a isso a oferta dos
fornos microondas, o número
crescente de mulheres traba-
lhando fora, os novos tipos de
família e o aumento do poder
aquisitivo da população.

Segundo o diretor comer-
cial administrativo do Grupo
AZO, Marco Quintarelle, a co-
mida congelada tem a pratici-
dade e a rapidez que tanto a
nossa sociedade necessita e
busca. “Quando pensamos em
comida congelada pensamos
muito na idéia de fast food e
de produtos não muito saudá-
veis. Isto porque ainda o gran-
de volume de venda destes
itens está nas pizzas, lasanhas
e sanduiches que possuem
grande destaque nos super-
mercados”, avalia. 

Quintarelle ressalta, porém,
que já é possível perceber que
as grandes indústrias alimen-
tícias e as lojas especializadas
oferecerem cada vez mais co-
midas congeladas elaboradas
e saudáveis. “É uma categoria
inclusive onde os grandes va-

rejistas pesquisam e desenvol-
vem produtos de marca pró-
pria ou exclusivas a fim de
atender algumas demandas
que as grandes indústrias ain-
da não entraram”, argumenta.

Para quem faz disso um
negócio, o consultor fr isa
que, como qualquer ativida-
de de varejo, deve-se ter algu-
mas precauções. Na sua ava-
liação os principais r iscos
neste segmento que mere-
cem atenção são a qualidade
da produção, a apresentação
do produto final ao consumi-
dor e a logística de entrega. 

Quintarelle alerta que es-
tes produtos são altamente
perecíveis e qualquer descui-
do na cadeia de produção,
como qualquer variação de
temperatura, compromete a
qualidade final do produto
podendo causar até compli-
cações a saúde. 

PIONEIRAS NO SEGMENTO. Foi
pensando nas pessoas que
prezam a saúde e/ou querem
perder peso que a carioca Da-
niela Canto lançou, há nove
anos, a linha Frozen SPA Con-
gelados Light, em Itaipava, Re-

gião Serrana do Rio de Janeiro,
anunciando como diferencial
o conceito de alimentação
congelada saudável, com pra-
tos pouco calóricos e balan-
ceados de acordo com a ne-
cessidade dos seus consumi-
dores. O investimento inicial
foi de R$ 20 mil e gerou retor-
no em menos de um ano.

O foco, no início, era o pú-
blico que saia dos spas e pre-
cisava dar continuidade a ali-
mentação. Ela percebeu que
a maioria das pessoas saiam
dos tratamentos de emagre-
cer e voltavam a se alimentar
de forma errada.  Após um
ano de existência, Daniela
fez parceria com um super-
mercado por iniciativa pró-
pria. “Eu era cliente do su-
permercado e notei que eles
não vendiam comidas conge-
ladas naturais. Então, con-
versei com gerente e apre-
sentei meu produto, que foi
aceito e até hoje só é vendido
nos supermercados do Rio de
Janeiro”, conta.

Os produtos também são
comercializados por meio de
e-commerce e em pontos de
venda exclusivos. Os pratos
trazem em destaque as infor-
mações nutricionais e cus-
tam, em média, R$ 17. Em
2011, o Frozen Spa cresceu
aproximadamente 40% em
relação o ano de 2010. Este
ano a expectativa é elevar o
faturamento em 30% compa-
rado com ano anterior

A marca cresceu tanto que a
proprietária abriu, há quatro
anos, a linha Kids, direcionada
para crianças obesas. A linha
representa 5% de toda sua
produção. “É muito difícil im-
por à criança uma alimenta-
ção natural como esta, por is-
so não tenho expectativas de
crescimento para esse seg-
mento”, declara.

A Substância,  em Porto
Alegre, no Rio Grande do Sul,
já trilha esse caminho há 25
anos com programas de ali-
mentação para dietas e ree-
ducação alimentar.  Desde
1986 as irmãs Helena e Ânge-
la Tonetto vêm se aprimoran-
do no desenvolvimento de
uma linha de mais de 280
produtos exclusivos, usando
recursos tecnológicos.

“A idéia surgiu porque que-
ria desenvolver uma empresa
diferente que ainda não exis-
tisse no mercado. Com a ajuda
de uma agencia de publicida-
de e comunicação, identifica-
mos a carência desse segmen-
to no mercado brasileiro. Em
dois anos de existência já tí-
nhamos três lojas na cidade”,
conta Helena.

Depois de passar 20 anos
ministrando palestras no gru-
po Vigilantes do Peso, Sônia
Carpegiani decidiu criar seu
próprio negócio – a Congela-
dos da Sônia, que está no mer-
cado há 26 anos. Atualmente,
ela e sua filha Adriana, são res-
ponsáveis pela elaboração de
todas os pratos. A família con-
ta com equipe de mais de 70
funcionários.

De acordo com Adriana
Carpegiani, o perfil de seu
cliente mudou bastante. “Anti-
gamente esse mercado era di-
recionado para um nicho e
agora é para qualquer pessoa
que pense em saúde”, observa. 

A empresa, assim como as
outras, também faz parceria
com academias de ginásticas
e clinicas de estética. Para es-
se ano planeja investir mais
nas vendas online e atingir,
em 2013 a cidade de Brasília.
Sobre a concorrência, a tradi-
ção pesa bastante para que
continuemos com nossos an-
tigos clientes e alcance novos,
resumiu Adriana.

NO CARDÁPIO - Nos últimos cinco anos, o número de adeptos de comidas 
saudáveis cresceu 136% ao ano contra apenas 44% do segmento geral

Adriana diz que atualmente as pessoas pensam mais na saúde

DIVULGAÇÃO

Empresas de congelados
apostam no nicho saúde    
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