
 

MOVIMENTO DA GASTRONOMIA SOCIAL REALIZA SEGUNDO ENCONTRO E 
INTEGRA CHEFS, LÍDERES SOCIAIS E EMPRESÁRIOS 

Anunciado durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, o Movimento reúne mais de 70 
especialistas, de 27 a 29 de abril em Miami para mergulhar na temática da Gastronomia 
Social. Encontro pretende buscar soluções, centrada no ser humano, para combater a 

desigualdade social, o desperdício de alimentos, melhorar a educação nutricional e criar 
oportunidades de trabalho. 

 
O Movimento da Gastronomia Social (MGS) promove seu segundo encontro reunindo 70 
lideranças entre chefs, donos de restaurantes, representantes de governos e de agências 
bi-laterais, empreendedores sociais, empresários, executivos do mercado financeiro, de 
educação, tecnologia e comunicação por três dias imersivos de conexão e co-criação em 
Miami.  
 
O MGS está em fase embrionária de co-construção, encubado e impulsionado pela 
organização social Gastromotiva, sediada no Rio de Janeiro. Para dar vida ao Movimento, 
um Conselho já está formado pelos Chefs e Empreendedores Sociais, David Hertz, 
fundador da Gastromotiva, o suíço Patrick Honauer, o CEO e fundador da Metric Group 
America, Leonardo Toiberman, a CEO da Gastromotiva, Nicola Gryczka e Charlotte Schaus, 
coordenadora do MGS.  
 
"O objetivo do encontro é criar uma visão compartilhada entre todos para orientar um 
movimento descentralizado e multicultural capaz de potencializar projetos que utilizem a 
gastronomia como ferramenta de transformação social", afirma um dos idealizadores e 
co-fundadores David Hertz. Por meio desta rede que começa a se formar, melhores práticas 
serão compartilhadas para construir uma cadeia alimentar centrada no ser humano e na 
inclusão social. A partir de um plano de ação claro e bem definido será possível impactar e 
melhorar a vida de mais de um milhão de pessoas.  
 
Na sexta-feira, todos os participantes irão para a fazenda familiar Harpke Farm para 
discussões sobre a cadeia de produção alimentar e colheita de ingredientes orgânicos que 
serão preparados, à tarde, para 250 moradores em situação de rua no restaurante popular 
Camillus House. Sábado e domingo serão dias em imersão conduzida por Charles Holmes, 
facilitador e co-fundador da Academy for System Change.  
 
Para conferir todos os participantes do evento, acesse www.socialgastronomy.org 
 
Fórum Econômico Mundial, Davos, Suíça 
 
Oficialmente, o Movimento foi anunciado em janeiro pela Gastromotiva, com apoio da 
Cargill e do World Food Programme em um café da manhã hands-on que reuniu mais de 60 
executivos ligados ao setor privado, de agências internacionais e da sociedade civil. 
Naquele momento as bases e planos para a iniciativa começaram a evoluir na lógica 



 

participativa e descentralizada. Em seguida, todo material e reflexões foram analisados e 
curados pelo Conselho do MGS, em uma reunião em Mallorca, na Espanha, que agora se 
materializa no segundo encontro oficial, em Miami.  
 
Os oito princípios do Movimento da Gastronomia Social contribuem para conduzir a 
integração dos participantes e, principalmente orientar os trabalhos para entrega de 
ação concreta à sociedade. São eles: 
 
Educação e Dignidade 

- Promover a conscientização e gerar diálogos entre diferentes realidades sociais, 
utilizando a comida como ferramenta de conexão 

- Promover integração cultural e diversidade incentivando as pessoas a colocarem em 
prática suas próprias tradições gastronômicas 

Educação e Oportunidade 
- Treinar empreendedores que vivem em vulnerabilidade socioeconômica para que 

seus negócios cresçam de forma sustentada 
- Treinar e conectar pessoas em vulnerabilidade socioeconômica às oportunidades no 

mercado gastronômico, possibilitando o crescimento profissional 
Educação e Nutrição  

- Contribuir na luta contra a desnutrição e obesidade, colaborando ativamente com a 
qualificação do acesso à educação alimentar 

- Ajudar a garantir que todo ser humano, especialmente os excluídos, tenham acesso 
a uma dieta equilibrada 

Educação e Combate ao Desperdício de Alimentos 
- Combater a fome reduzindo o desperdício de alimentos ao longo de toda cadeia de 

produção 
- Valorizar todo e cada ingrediente, utilizando-o sempre em sua totalidade 

 
 
O encontro é possível graças à patrocinadores e apoiadores que acreditam no poder 
da Gastronomia Social. 
Principais patrocinadores: Cargill, Mastercard e Gastromotiva. 
Patrocinadores dos jantares: Marriott, Fiscal Note, Obra Kitchen Table, Tacology 
Patrocinadores de bebidas: Moët Hennessy 
Apoiadores: Gluttonomy, Aqua Panna, Zak the Baker, Eurostar Hotels, Roam, Camillus 
House, Harpke Family Farm, Lab Miami 
 
PRESS CONTACT:  
Mariana V. Bittencourt. Mariana@gastromotiva.org Whatsapp: +55(21) 97200-7318 
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