
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cargill apoia comunidades vulneráveis à pandemia de COVID-19 

no Brasil 
 
A Cargill se importa com seus funcionários, famílias e comunidades que precisam 
urgentemente do nosso apoio. Em todo o mundo estamos trabalhando com parceiros 
sem fins lucrativos e organizações não governamentais (ONGs) para ajudar a lidar com 
a insegurança alimentar e as necessidades médicas de emergência daqueles que estão 
vulneráveis perante a pandemia provocada pelo novo coronavírus.  
 
Na América Latina, a empresa distribuirá U$ 300 mil dólares para o Global FoodBanking 
Network (GFN). O Mesa Brasil SESC, organização nacional de bancos de alimentos 
contra a fome e o desperdício no Brasil e integrante do GFN, receberá U$50.000,00.  
 
No Brasil, a Fundação Cargill disponibilizou um fundo emergencial de R$ 400 mil reais 
para a compra de alimentos e cestas básicas, com o objetivo de manter a segurança 
alimentar e o atendimento ao público de 68 instituições, que atuam em quinze estados 
brasileiros. Essas organizações agem diretamente com a promoção do acesso à 
alimentação, atendendo mais de 17 mil pessoas.  
 
Além disso, estão em curso doações de diversos negócios da empresa nas cidades em 
que atuamos. A Cargill já destinou R$ 550 mil reais para o Banco de Alimentos de 
São Paulo, Organização das voluntárias de Goiás, Cidade + Recicleiros ,UNAS - ONG 
que atua na comunidade de Heliópolis, em São Paulo e para a Colsan (Associação 
Beneficente de Coleta de Sangue); além de R$ 50 mil reais para cinco outras 
organizações de São Paulo, Santa Catarina e Bahia manterem seus projetos sociais.  
 
Mais que doações em dinheiro, estamos colaborando com a entrega de alimentos, 
ingredientes e outros produtos de alta necessidade para atender às urgências das 
comunidades locais. Isso está acontecendo no interior de São Paulo, onde a Cevasa, 
usina da Cargill localizada em Patrocínio Paulista, está produzindo álcool líquido 
70% para doação. A planta já conta com estrutura, profissionais capacitados e segue 
padrões de segurança para produzir etanol para combustíveis, por isso foram 
necessárias pequenas adequações para a produção de álcool líquido conforme as 
orientações das autoridades em saúde. A operação começou no início da segunda 
quinzena de março e já conseguiu auxiliar entidades de saúde da região e fazer a 
distribuição para os colaboradores de outras unidades da Cargill. 
 
Seguindo essa mesma linha, a Cargill doou mais de 57 toneladas de produtos para 12 
organizações sociais em São Paulo, Mairinque e Goiânia. Foram 7.498 caixas, 
totalizando custo de mercado estimado em R$ 749 mil reais. Ao todo foram beneficiadas 
com essa ação 4.350 famílias.   
 



Outra solução encontrada pela empresa foi reduzir os impactos para os caminhoneiros, 
que realizam um trabalho fundamental em nossa cadeia produtiva por todo o país, 
entre outras ações, a Cargill está distribuindo kits de lanche e refeições, em média 
são aproximadamente 2.300 caminhoneiros/dia. 
 
“A Cargill tem como objetivo principal nutrir o mundo de maneira segura, responsável e 
sustentável e isso é importante ser lembrado em um momento tão difícil para o mundo. 
Todas as nossas ações em resposta às consequências impostas pela disseminação do 
Covid-19 seguem essa missão. Acreditamos que, neste momento, precisamos nos unir 
para combater a pandemia”, afirma Paulo Sousa, presidente da Cargill no Brasil.  
 
Estes são apenas exemplos de como a Cargill está trabalhando com organizações sem 
fins lucrativos e parceiros em todo o mundo para ajudar a lidar com a insegurança 
alimentar, atender às necessidades de saúde e segurança e aos desafios da agricultura 
e indústria de alimentos devido à disseminação do COVID-19. Além das doações em 
dinheiro, estamos colaborando com organizações sem fins lucrativos em todo o mundo 
para doar alimentos, ingredientes e outros produtos de alta necessidade para aqueles 
que são vulneráveis durante esta pandemia. Por exemplo, a Cargill doou quase 454 
toneladas em alimentos para comunidades locais onde nossos funcionários vivem e 
trabalham. A resposta global e regional ao COVID-19 da Cargill é guiada por nosso 
propósito de nutrir o mundo de forma segura, responsável e sustentável. 
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