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Desde
2010,
o
Consulado
da
Mulher,
ação
de
responsabilidade social da marca Consul, percebeu que o
ramo de alimentação, por estar relacionado a uma necessidade básica das pessoas, é a
melhor opção para quem deseja iniciar uma atividade produtiva com a finalidade de gerar
renda. Por isso, começou a ser pensada uma nova estratégia para ampliar a capacidade de
atendimento dos empreendimentos assessorados, formados por mulheres de baixa renda e
pouca escolaridade. A solução foi criar a Rede de Alimentação União dos Sabores
Solidários, composta por seis empreendimentos de várias regiões de São Paulo – Doceria
Diamante (Jd. Capela), Ambrosia Doces e Saúde (Heliópolis), Sabor e Saúde
(Paraisópolis), Empreendedoras da Serra do Mar (Serra do Mar), Sonhos e Sabores
(Guarujá) e Doces Talentos (Brasilândia).
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Sempre foram claros para o Consulado da Mulher os excelentes resultados alcançados por
empreendimentos de alimentação como os Espaços Solidários (lanchonetes nas fábricas da
Whirlpool Latin America), ou pelos serviços de coffee break corporativos e eventos em
geral. O rápido crescimento dessas demandas e o surgimento de interesses em parcerias
fez a ação social buscar ajuda de entidades como a Incubadora da Fundação Getúlio
Vargas, o projeto CDHU de reurbanização de favelas da Serra do Mar, entre outras, para
viabilizar a criação de uma ação conjunta entre vários empreendimentos. Junto com esses
parceiros, o Consulado da Mulher realizou uma série de encontros para definir práticas de
atendimento, encontrar uma identidade para o grupo, elaborar um regimento interno
(regras) etc.
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Após a realização de todo esse trabalho, a Rede União dos Sabores Solidários teve sua
primeira experiência de atuação conjunta durante o evento social “Respostas Comunitárias
– Encontro de Saberes e Fazeres”, realizado em março deste ano na FUNARTE. As
empreendedoras foram responsáveis pelo café da manhã, almoço e lanche da tarde de 200
pessoas durante dois dias. Segundo Charlene Sousa, do grupo Empreendedoras da Serra
do Mar, a experiência foi muito rica. “Percebemos que juntas trabalhamos bem melhor e
que damos conta de atender um evento grande como esse. Somos capazes”, orgulha-se.
Atender a um evento desse porte só foi possível por conta da formação da rede, que
caminha para a ampliação da capacidade de produção e padronização de produtos e
serviços. “Estamos fortalecendo uma marca que, além de produtos caseiros e mais
saudáveis, possui a vantagem de ser solidária, com valores ligados à qualidade de vida de
suas integrantes e ao desenvolvimento sustentável”, destaca Leda Böger, diretora
executiva do Consulado da Mulher.
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