


PROPÓSITO DO INSTITUTO CAPIM SANTO 

Atuar para o empoderamento de pessoas 
em situação de risco e vulnerabilidade 
social, utilizando a gastronomia como 
ferramenta para conectar e gerar 
mobilidade social.



CHEF MORENA LEITE
FUNDADORA DO ICS

Morena Leite cresceu no Quadrado de Trancoso entre as panelas do

restaurante de seus pais, o Capim Santo.

Formou-se no Le Cordon Bleu em 1999 como Chef de Cozinha e Confeitaria e

voltou para o Brasil com a missão de divulgar nosso país através da

gastronomia, usando a técnica francesa para valorizar os ingredientes

brasileiros, mas tendo como seu principal ingrediente o afeto e a valorização de

sua equipe.

Com 21 anos de carreira, a Chef comanda uma equipe de 300 colaboradores e

80 cozinheiros, estando a frente de todos os negócios do Grupo Capim Santo.

Tem 8 livros publicados, já apresentou um programa de TV (Taste it!) e tem um

canal no YouTube, o Mistura Morena.

Inspirada por suas origens, Morena, sentiu necessidade de retribuir à

comunidade um pouco de suas conquistas, e foi assim que saiu do forno uma

ideia especial: O Instituto Capim Santo



NOSSA HISTÓRIA

Já formamos mais de 1500 alunos!

2020
Mais de 100K 
quentinhas 

distribuídas e 
investimento 

em 
planejamento 

governança

2009
Nasce o Instituto de 

Capacitação 
Profissional para 

jovens carentes em 
Trancoso - BA

2012
O Instituto Capim Santo chega 
à São Paulo em parceria com a 
Escola Municipal Celso Leite e 

Instituto André Franco Vive

2013
Início do curso do Instituto 
Capim Santo no Instituto 

Verdescola na Barra do Sahy -
SP

2017
O ICS inaugura sua primeira 
turma em Itacaré – BA, em 
parceria com Associação 

Cultural Porto de Trás 

2019
Primeira turma intensiva de 
capacitação para auxiliar de 

cozinha do Rock in Rio 



NOSSOS PILARES

▪ Empoderamento do Ser:  escutar, passar a ter domínio sobre a sua própria 
vida; ser capaz de tomar decisão sobre o que lhe diz respeito

▪ Gastronomia Consciente como Ferramenta:  gastronomia sustentável  é o 
meio e não o objetivo final. 

▪ Conectar Pessoas:  Essência do ICS; preconiza trabalho em rede e parcerias,
gerando escalabilidade, assim como a conexão do indivíduo  consigo          
mesmo e com a sociedade.

▪ Gerar Mobilidade Social : atuar na redução das desigualdades sociais e da 
pobreza

A nossa fome é de contribuir para que todos os seres 
humanos tenham uma oportunidade para se 

desenvolver como cidadãos inteiros e indenpendentes.

E você, tem fome de quê?



NOSSOS OBJETIVOS 
▪ Gerar renda e emprego digno, atuando para a superação dos

grandes desafios sociais existentes

▪ Democratizar a gastronomia, dar acesso ao conhecimento
técnico da área, geralmente restrito a cursos pagos e de alto
custo.

▪ Conectar pessoas, histórias, conhecimentos e experiências e
promover trocas

▪ Despertar e lapidar talentos profissionais

▪ Contribuir para a inclusão social, a partir do acolhimento e da
humanização das relações

▪ Atuar com responsabilidade e sustentabilidade na produção,
seleção de fornecedores, bem como em todos os processos
administrativos e operacionais

▪ Construir um ambiente cada vez mais diverso



ONU: AGENDA DE 2023



O PROJETO EM 2020

Em função do cenário trazido pela Covid 2019, e buscando levar uma comida que alimentasse o corpo 

e a alma daqueles que tão brutalmente foram atingidos com a pandemia, o Instituto Capim Santo 

(Diretoria, professores e ex alunos), juntou-se a funcionários e ex funcionários do Grupo Capim Santo, 

além de muitos voluntários, parceiros e patrocinadores, para criar uma rede colaborativa, e alimentar 

aqueles que tanto precisavam. 

São Paulo Trancoso São Paulo Itacaré



A ação que se iniciou em SP, logo passou a ser 

realizada também em Itacaré e Trancoso, onde 

nossas estruturas de escolas estavam sem aula. 

Assim, ao longo de 2020, com esforço e amor, foram 

mais de 100 mil quentinhas distribuídas, beneficiando 

hospitais de campanha, hospitais públicos, 

instituições que cuidam de pessoas em situação 

vulnerável, pessoas em situação de rua e famílias 

moradoras de região periférica.               

“Os médicos têm o dever de cuidar, e eu como 

cozinheira, o de alimentar” – Morena Leite

O PROJETO EM 2020



Logo algumas marcas do mercado de 

alimentação e amigos do Instituto 

apoiaram o projeto com a doação de 

insumos que são obviamente custos de 

extrema importância para o projeto 

continuar. E utilizando a estrutura de 

cozinha do Colégio São Luís, 

conseguimos alcançar ainda mais 

gente. 

O PROJETO EM 2020



• Tempo do Capim Solidário:  9 meses 

• Total doações em R$: 242K

• Total doações em Produtos (estimado): R$ 102K

• Número de profissionais voluntários: 75

• Número de profissionais contratados: 408

• Total de marmitas produzidas:  100K 

• Total de Instituições atendidas: 51

• Total de pessoas beneficiadas pela ação: 32K 

RESULTADOS EM 2020



INSTITUIÇÕES ATENDIDAS
Abrigo Reviver
Abrigo Vovó Ilza
Aldeia Tekoa Itakupe
Aldeias Guarani
Apega SP
Associação Amigos do Jardim Jaqueline
Capão Cidadão
Casa Branca de Luz Doutrinaria
Casa do Zezinho
Casa Taiguara
Católico Sem Movimento
Comunidade 1001- Butantã
Comunidade da Vila Galvão
Copemac
Hospital Antonio Giglio
Hospital Estadual Mario Covas
Hospital IBCC
Hospital Infantil Darcy Vargas

Hospital  Santa Marcelina
Hospital São Paulo
Igreja Adventista do 7º Dia
Igreja do Simão
Instituto Baccarelli
Instituto Dante Pazzanezzi
Instituto IT Lean
Instituto ITACI
Instituto Mosaico
Intecab SP
Lar Dona Ondina
Organização Nissi
Pan Santana
Passos Mágicos
Policlinica Carapicuiba
Projeto Novos Sonhos
Quarentena Solidária

Rede Ação Comunitária
Santa Casa SP
UNIFESP 
UPA Santana
UPS Vila Dirce



ENTREGAS



IMPRENSA
Exame 10/05



PROJETO INSTITUTO SOLIDÁRIO 2021

Com a chegada de um novo ano, e a esperança de que a atividade econômica tivesse 
voltando ao normal, o Instituto Capim Santo voltou suas atividades aos seus projetos 
de formação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade, porém o cenário 
que se mostrava melhor, regrediu e a fome voltou a assolar ainda mais forte nossa 

população. 
Assim, a diretoria do ICS, resolveu retomar a nossa campanha de produção e doação 
de quentinhas, sempre tendo em consideração a necessidade de mais do que levar 

alimento, mas sim de através das nossas quentinhas levar afago, carinho e esperança 
aqueles que mais precisam.

O novo projeto, INSTITUTO SOLIDÁRIO, é um programa idealizado, planejado e 
executado completamente pela equipe do ICS, somada com ajuda de voluntários, 

parceiros e patrocinadores.



Tempo do Solidário:  4 meses 

Marmitas a  serem produzidas:

100K, 25 K por mês

1. 250 refeições por dia   

Custo total  do projeto   R$  1.00.000,00

Geração de 15 vagas/mês de empregos diretos e 

muito outro indiretos 

Produção de refeições saborosas e nutritivas e 

distribuição para  instituições que cuidam de 

pessoas em situação vulnerável, pessoas em 

situação de rua e periferias.

PROJETO 2021



0 Projeto terá impacto em 3 

importantes  pilares da nossa 

economia e sociedade  :

1. Combate à Fome 

2. Geração de Emprego

3. Circulação de Cadeia de 

Suprimento

PROJETO 2021



Relatórios semanais detalhando e 

comprovando cada etapa do projeto:

1. Número de Marmitas entregues

2. Instituições Atendidas

3. Cardápio da Semana 

4. Empregos Gerados   

5. Custo da Semana 

TRANSPARÊNCIA 



Oração Gastronômica 
“Gratidão Mãe Terra, pelo alimento que estou 

prestes a receber.

Obrigada às pessoas que plantaram estas 
sementes em um solo fértil. 

Obrigada às pessoas que transportaram estes 
frutos até a cozinha.

Obrigada aos cozinheiros que transformaram 
estes ingredientes em um saboroso e saudável 

prato. 

Obrigada a quem me serviu este prato. 

Amém.”



MUITO OBRIGADA

"O objetivo do Instituto é ser um lugar que conecta pessoas a seus 
propósitos pessoais, trazendo à tona o melhor da cada um, dando 
amplitude à realidade dessas pessoas para que possam florescer.“

Morena Leite 


