A BVSA e a BrazilFoundation monitoram constantemente a evolução e os resultados dos
projetos que você apoia. Esse acompanhamento é reportado através de pelo menos dois
relatórios de progresso e um relatório final de resultados.
RELATÓRIO DE PROGRESSO III
ASSOCIAÇÃO INCUBADORA SOCIAL GASTROMOTIVA
Curso profissionalizante em Cozinha – Expansão Salvador: treinamento profissional e inserção no
mercado para jovens de Salvador.

O investimento conjunto da BrazilFoundation e BVSA possibilitou no último ano a realização de duas
turmas do Curso de Profissionalização em Cozinha e formou 74 jovens. Destes, 52 foram inseridos
no mercado. Muitos deles estão empreendendo em seus territórios.
Para os 83 alunos matriculados, houve uma evasão de nove pessoas, 10,84%. Este número ficou
abaixo dos 20% previstos.
As oficinas de gastronomia realizadas pelos alunos em suas comunidades, com base no conteúdo
aprendido no Curso, alcançaram um público de 1068 pessoas. Foi desenvolvido um novo curso
voltado para empreendedores de comunidades, com o foco em “faça e venda”, para oferecer a
possibilidade de iniciarem ou aprimorarem seus negócios.
Todo o processo formativo gerou grande mudança de comportamento e de vida aos alunos,
constatado pelos professores e equipe gestora.
O apoio foi muito importante para a consolidação da iniciativa na cidade de Salvador. O corpo de
professores está bem adaptado à metodologia da Gastromotiva e os conteúdos foram adequados à
realidade do mercado e da cultura baiana.
Sempre sonhei em ser destaque na minha profissão. Mas ainda não tinha me encontrado. Era
vendedora de tecidos mas estava me faltando algo. Até que um dia acessando a Internet vi a
propaganda de Alex Atala falando da Gastromotiva. Então resolvi me inscrever e através da fé,
consegui, fui selecionada. Fiz o curso e hoje sou cozinheira no restaurante Doc Casual Dinning.
Responsável pela cozinha durante o dia, refeição dos funcionários da casa e de todos os molhos
servidos no restaurante. Hoje me sinto feliz, importante e muito realizada. Agradeço a Deus e à
Gastromotiva pela oportunidade.
Lorena de Almeida, aluna
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