
RELATÓRIO  
DE ATIVIDADES
2019



FUNDAÇÃO NESTLÉ 
BRASIL
Fundada em 1987 como Fundação Nestlé de Cultura, tinha como 
objetivo ser responsável pelas ações sociais e culturais da Nestlé 
no Brasil. A partir de 2006, passou a se chamar Fundação Nestlé 
Brasil e desde então temos aumentado o nosso impacto social. 
Apresentamos neste relatório os projetos desenvolvidos ao longo 
de 2019 e os resultados obtidos que nos aproximam cada vez mais 
ao propósito da Nestlé de “melhorar a qualidade de vida  
e contribuir para um futuro mais saudável”. 

Aproveite!

1



Como parte de seus esforços para atingir 
a meta de ajudar mais de 50 milhões de 
crianças a terem uma vida mais saudável 
em todo o mundo, a Nestlé lançou em 
abril de 2018 o programa global Nestlé 
por Crianças mais Saudáveis.

No Brasil, a iniciativa que  
atua em diversas frentes, 
incluindo criação de 
conteúdos e ações online,

415MIL 
         dOWNLOADS

135MIL 
        cRIANÇAS CADASTRADAS
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já Alcançou 11 milhões 
de crianças direta  
e indiretamente.



92% 
 
Dos pais afirmam que as crianças 
tiveram uma alimentação mais 
variada e nutritiva

90% 
 
PASSARAM A CURTIR AS  
REFEIÇÕES JUNTOS

Para ajudar as famílias brasileiras a 
estimularem um dia a dia mais equilibrado 
na vida de seus filhos, foram reunidas ideias, 
receitas e atividades divertidas para que 
crianças dos 6 aos 12 anos mudem de hábitos 
enquanto brincam. O conteúdo foi adaptado 
para se tornar disponível e atrativo para a 
população de todo o país, de forma acessível 
e gratuita, por meio do aplicativo NesPLAY. A 
ferramenta já teve mais de 415 mil downloads 
em todas as regiões do Brasil e conta com mais 
de 135 mil crianças cadastradas.

Para além dos números, os principais 
resultados foram as mudanças concretas de 
comportamento após a utilização do app.

O Prêmio Crianças Mais Saudáveis é uma 
iniciativa da Fundação Nestlé Brasil em 
conjunto com Nestlé por Crianças Mais 
Saudáveis, criada com o objetivo de 
estimular comportamentos saudáveis 
em alunos das escolas públicas 
brasileiras.

Em seu segundo ano consecutivo, a 
proposta do prêmio é homenagear 
anualmente os dez melhores projetos 
que promovam a alimentação 
equilibrada e a prática de atividades 
físicas nas escolas públicas em âmbito 
nacional, fazendo a diferença na vida de 
estudantes e de suas famílias.

pr
êm

io CRIANÇAS 
MAIS SAUDÁVEIS
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Os vencedores recebem além 
de troféu e certificado, o prêmio de

Em 2019 o prêmio foi implementado em  
26 estados do país (exceto Distrito Federal),  
e entre os premiados estão as escolas das 
cidades de Cantá (RR), Manaus (AM), Rio 
Branco (AC), São José do Rio Preto (SP), Duque 
de Caxias (RJ), Paulista (PE), Joaçaba (SC), 
Goiânia (GO), Campo Grande (MS) e Petrolina 
(PE). Os projetos selecionados contemplam 
questões para falar sobre alimentação saudável, 
atividades físicas e bem estar, por meio  
de brincadeiras, esportes, concursos  
culinários, palestras, construções de horta  
e até mesmo yoga/meditação. 

Durante o processo, 
foram 51 formações 
customizadas feitas 
com as escolas (21 
presenciais e 30 online).

Como parte das ações do Programa Crianças 
Mais Saudáveis, a iniciativa oferece cursos 
online e gratuitos para todos os educadores 
do Brasil ligados à promoção de hábitos 
mais saudáveis ao longo do ano, no portal 
criancasmaissaudaveis.com.br.

Os conteúdos dos cursos são referentes aos 
cinco hábitos saudáveis apoiados pelo projeto:

R$ 35 mil a ser aplicado em benfeitorias 
e melhorias estruturais na escola  
para realizar o projeto, e contam  
com acompanhamento, capacitação 
técnica e suporte ao longo de toda  
a implementação.
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ESCOLHA OPÇÕES 
NUTRITIVAS E VARIADAS

BRINQUE 
ATIVAMENTE

ESCOLHA BEBER
ÁGUA

CURTA REFEIÇÕES 
JUNTOS

PORCIONE 
AS REFEIÇÕES



EM 
2019

O programa Nestlé por Crianças Mais 
Saudáveis, em todas as suas frentes, 
beneficiou mais de 11 milhões  
de crianças por meio de suas ações.

446 
projetos efetivamente recebidos

10 
escolas selecionadas

+5k 
alunos beneficiados por essas 
transformações
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ESCOLAS 
VENCEDORAS DO  
PRÊMIO 
2019

PLANTAR, CUIDAR, COLHER, ALIMENTAR 
E MOVIMENTAR
São José do Rio Preto - SP

Criação de mini parque ecológico, inserindo  
os alunos no processo de plantar, cuidar e 
colher os alimentos. Espaço interativo, com 
brinquedos e atividades prazerosas para os 
estudantes, como skate, balanço, gangorras  
e quiosques para aulas interativas.

BRINCANDO COM ALIMENTOS: 
INTRODUÇÃO DE ALIMENTOS PANCS 
NA MERENDA
Campo Grande - MS
Construção de uma Horta PANC (Plantas, 
Alimentícias não convencionais) com concurso 
culinário e atividades incluindo os cinco 
hábitos saudáveis.
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BOA ALIMENTAÇÃO FAZ BEM  
AO CORAÇÃO
Petrolina -PE

Melhoria nas condições nutricionais, físicas 
e cognitivas dos alunos, especialmente os 
com necessidades especiais, por meio de 
teatro de fantoches, criação de mini horta  
e elaboração de livro de receitas.

AQUAPONIA ENSINA SAÚDE  
E ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL
Duque de Caxias - RJ

Estimular hábitos saudáveis, o estudo de 
alimentos orgânicos e dos conceitos de 
ecologia por meio da aquaponia, que combina a 
hidroponia e aquacultura para a produção  
de alimentos. 

AGROFLORESTA E CIRCO: ARTE DE VIVER  
DE MANEIRA SAUDÁVEL
GOIÂNIA - GO

Promover a prática de atividades físicas 
relacionadas ao mundo circense e fomentar a 
alimentação saudável por meio do cultivo da 
agrofloresta escolar, estimular o consumo de 
alimentos naturais.

COMER, BRINCAR E PRESERVAR ÁGUA NÃO 
TEM ETNIA NEM NACIONALIDADE
CANTÁ - RR

Incentivar o cultivo e o consumo de alimentos 
regionais, por meio do intercâmbio culinário 
entre os povos locais, indígenas e imigrantes.
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR, HIDRATAÇÃO  
E ATIVIDADE FÍSICA É IGUAL A BENEFÍCIOS 
PARA APRENDIZAGEM
Manaus - AM
Preparo dos alimentos e aulas de karatê. 
Além de manipulação de horta e jardim 
sensorial com plantas medicinais.

YOGA NA ESCOLA: INTEGRANDO CORPO 
E MENTE
Joaçaba - SC

Estimular a prática da Yoga/meditação, 
atividades físicas e alimentação equilibrada.

QUINTAL DO DOM: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 
NUTRICIONAL EM AMBIENTE LÚDICO COM 
ALIMENTOS DA AMAZÔNIA
Rio Branco - AC

Ações como construção de horta, pomar e 
composteira, além de palestras, visitas a 
supermercados locais, oficinas culinárias e 
uma feira de saúde, com a participação da 
comunidade escolar e do entorno.

SE ALIMENTAR E PRATICAR ATIVIDADES 
FÍSICAS NÃO É RADICAL, É ESSENCIAL
Paulista - PE

Cultivo e colheita de alimentos, além de 
introduzir esportes de aventura no dia a dia das 
crianças, como escalada, slackline e parkour.
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HOUSEKEEPING 
DO BEM

Durante a mudança da Sede da Nestlé, 
a Fundação Nestlé Brasil aproveitou 
a oportunidade para fazer um 
housekeeping do bem. 

O housekeeping é um programa 
utilizado pelas empresas com o 
intuito de garantir um ambiente mais 
agradável para os funcionários. 
Trata-se de um conjunto de técnicas 
que visam a melhoria do ambiente, 
possibilitando maior eficiência e 
produtividade no trabalho. 

Pensando nisso, a Fundação Nestlé 
Brasil organizou um mutirão de 
doações para que os funcionários 
doassem coisas que estavam nas 
mesas, gavetas, armários etc.

As pessoas se animaram tanto que 
começaram a levar inclusive itens de 
suas casas.

O mutirão durou 3 semanas, de 4 
a 25 de fevereiro. No total, foram 
aproximadamente 90 tipos diferentes 
de materiais recebido, como copos, 
pratos, fichários, livros, objetos de 
decoração, canetas, lápis de cor e 
materiais de escritório diversos.

A ação beneficiou a 16 ONGs e 
contribuiu para a manutenção 
de um ambiente empresarial mais 
organizado e agradável.



indivíduos e 
famílias

O programa Voluntariar Faz Bem da Fundação Nestlé Brasil tem como objetivo 
melhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro mais saudável, por meio 
de ações baseadas em três áreas de impacto:

Os pilares do programa se estruturam em ciclos baseados nos 
Propósitos da Nestlé, com os temas:

Comunidades

conscientização 
ambiental e reciclagem 1. inclusão do jovem no 

mercado de trabalho2. nutrição e hábitos 
saudáveis para crianças3. 

Planeta
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resultados 
2019

93 ações 
voluntárias 68

Organizações 
beneficiadas

6.661  
PESSOAS BENEFICIADAS 
DIRETAMENTE

Crescimento de  29%*

1.970  voluntários 
atuantes

Crescimento de  70%*

*Em relação a 2018
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comitês
Como parte do programa 
Voluntariar Faz Bem, os comitês de 
voluntariado atuam na realização 
de ações com foco nas áreas de 
impacto Nestlé a fim de contribuir 
para o desenvolvimento social nas 
comunidades onde estão inseridos.

Formados por 3 a 4 colaboradores voluntários, os comitês estão 
presentes em diversas unidades Nestlé pelo Brasil e contam  
com o suporte da Fundação Nestlé Brasil na gestão e apoio dos 
voluntários locais.

Ao longo de todo o ano, foram planejadas e realizadas iniciativas de trabalho 
voluntário ligadas às áreas de impacto propostas pelo programa. Em paralelo, 
aconteceram mobilizações com o intuito de engajar os colaboradores Nestlé e 
divulgar suas formas de participação.

Como destaque durante o ano, tivemos o novo Comitê de Fortaleza que, logo em 
sua primeira ação, na ocasião do Dia do Oceano, realizou uma grande mobilização 
e com o empenho de seus voluntários ajudou a fazer acontecer a maior ação de 
limpeza voluntária da Nestlé.
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Deram início ao programa em 2019, 21 comitês, reduzindo para 20 ao decorrer do 
ano devido mudanças nas operações da unidade Araraquara, confira o mapa de suas 
localizações abaixo.

ENCONTRO
DE COMITÊS
Realizado no início de cada ano, o 
encontro conta com a participação 
de um representante de cada 
comitê, para além de promover uma 

interação entre os comitês de diversas 
regiões, proporcionar também um 
momento de troca de experiências, de 
reconhecimento do trabalho realizado, 
apresentação dos resultados do ano 
anterior e de apontar as diretrizes para 
o seguimento do programa. Em 2019 o 
encontro foi realizado entre os dias 28 
e 29 de março, em São Paulo, contando 
com a presença de representantes dos 
21 comitês ativos.
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pil
ar planeta

33 
 
ações realizadas

1.728 
 
voluntários participantes

1.520 
 
pessoas beneficiadas

Entre os meses de abril e junho de 2019, 
os voluntários da Fundação Nestlé Brasil 
trabalharam com ações voltadas para o 
incentivo da preservação ambiental, descarte 
correto de resíduos, cuidado com a água, entre 
outras iniciativas.

Participação do comitê de São Bernardo do 
Campo em um café da manhã preparado para as 
crianças da Fundação Criança São Bernardo do 
Campo, onde conversaram sobre a importância 
da alimentação saudável e realizaram um 
plantio de 120 mudas, criando uma horta na 
terra e uma horta vertical com a reutilização de 
garrafas pets.

Como exemplo de ação realizada,  
podemos citar:
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Inspirado na temática do Pilar Planeta, no dia 
8 de junho de 2019, em comemoração ao Dia 
Mundial dos Oceanos, a Fundação Nestlé Brasil 
realizou uma grande mobilização convidando 
todos a repensar a forma como lidamos com o 
lixo e como seu descarte incorreto influencia 
diretamente na poluição do oceano. 

Como uma iniciativa proposta pela sede,  
a ação do Dia do Oceano promoveu  
uma caminhada ecológica como  
um ato de conscientização sobre  
o descarte correto dos resíduos,  
mobilizando todas as cidades onde  
estavam presentes os comitês  
de voluntariado.

Com o objetivo de retirar 
o lixo das ruas e impedir 
que estes fossem parar em 
bueiros e rios que chegam 
até o mar, foram 1.254 
pessoas engajadas, mais 
de 1.200 sacos de lixos 
retirados das ruas, 105 km 
percorridos 21 municípios  
ao redor do país, 
totalizando 4 toneladas  
de resíduos recolhidos.
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muda cultural

Tendo em vista o compromisso da Nestlé de 
preservar os recursos naturais para as futuras 
gerações, convidamos aos colaboradores para 
Re.pensar suas atitudes em relação ao meio 
ambiente. Para isso, dando início à iniciativa Re., 
a Fundação Nestlé Brasil promoveu na sede 
uma ação de ativação social, com a realização 
de uma apresentação musical pelos Aprendizes 
Musicalizando, um projeto que dá aula para 
crianças com instrumentos feitos de materiais 
reaproveitados e recicláveis
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pil
ar comunidades

19 
 
ações realizadas

183 
 
voluntários participantes

1.731 
 
pessoas beneficiadas

No período de julho a agosto, o foco dos comitês 
foi a realização de ações voltadas para o 
fortalecimento das comunidades e capacitação 
de jovens para mercado de trabalho, 
promovendo o desenvolvimento social das 
comunidades em que atuaram.

Em parceria com a Câmara Municipal, o comitê 
de Ibiá realizou um simpósio aberto para um 
público de 15 a 29 anos, que contou com a 
presença de vários empreendedores da região 
para ensinar sobre como ser um empreendedor 
de sucesso, beneficiando 120 jovens.

Como exemplo de ação realizada,  
podemos citar:
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Executado de maneira integrada entre os 
parceiros Nestlé, Fundação Nestlé Brasil, 
Instituto Ser+ e Ponto Social, a Mentoria  
Social On-Line contou com a participação  
de 90 voluntários da Nestlé e 90 jovens  
do Instituto Ser+, apresentando  
um expressivo aumento no número  
de participantes em relação à primeira  
edição, devido a expansão do projeto  
contando com a participação  
de colaboradores de 19  unidades  
pelo Brasil.

Entre os meses de setembro e novembro de 2019, baseado nas diretrizes do  
Pilar Comunidades, aconteceu a segunda edição do projeto Mentoria Social 
On-Line. A proposta visa acompanhar os jovens que estão para iniciar sua 
jornada no mercado de trabalho, onde estes são os mentorados e os mentores 
são os colaboradores voluntários da Nestlé e, é realizada por meio de uma 
plataforma on-line especialmente configurada para o projeto, permitindo que 
os participantes interagissem em um ambiente seguro,  
ágil e estável.
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Para promover resultados ainda mais 
transformadores aos participantes, a Mentoria 
Social On-Line organizou alguns encontros 
presenciais durante o projeto, oferecendo 
treinamentos, painel com profissionais de 
diversos perfis, dicas, dinâmicas, sessões de 
mentoria presencial, rodas de FeedBack via 
Skype e uma mentoria reversa na qual os jovens 
atuaram como mentores.



pil
ar indivíduos e 

famílias

15 
 
ações realizadas

176 
 
voluntários participantes

961 
 
pessoas beneficiadas

De outubro a novembro, os voluntários atuaram 
com foco na promoção de hábitos saudáveis e 
atividade físicas para crianças, entre atividades 
lúdicas e educativas.

Com o intuito de abordar questões relacionados 
à importância de uma boa alimentação, o comitê 
de Fortaleza promoveu diversas brincadeiras 
na ação Dia das Crianças - Brincando de Comer, 
que beneficiou mais de 50 crianças da Escola 
Marista Sagrado Coração.

Como exemplo de ação realizada,  
podemos citar:
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Ações de  
NATAL

4
Com o intuito de promover um melhor final 
de ano aos beneficiados das Organizações 
Sociais parceiras, durante o mês de dezembro 
os comitês dedicaram-se à organização de 
campanhas de arrecadação e à realização de 
um evento tradicional na Nestlé para entrega 
dos itens arrecadados com a participação dos 
voluntários em suas unidades.

No evento de entrega dos 
presentes realizado na sede, 
300 crianças participaram 
de atividades educativas 
e recreativas. Brincando e 
aprendendo ao mesmo tempo, 
os pequenos descobriram 
como cuidar do próprio corpo, 
como ter uma alimentação 
saudável e participaram de 
uma oficina com materiais 
recicláveis, além de contar 
com a presença do Papai Noel, 
que atendeu os pedidos de 
suas cartinhas de Natal. 

 As campanhas de arrecadação são ações 
simples e pontuais, mas capazes de trazer um 
Natal feliz para muitas pessoas e ainda encerrar 
o ano com a esperança renovada.

25 
Ações 
realizadas

1.762 
iTENS ARRECADADOS 
PARA DOAÇÃO

343 
vOLUNTÁRIOS 
ESPALHADOS PELO PAÍS

2.359 beneficiados em todo o 
brasil. entre crianças, 
jovens e idosos!



mobilização de  
voluntários e 
mantenedores

5.326
MANTENEDORES EM 2019

5

Para divulgação do programa Voluntariar Faz Bem e reconhecimento dos 
voluntários atuantes em 2019, montamos um stand para mobilização dos 
colaboradores da Sede, no dia 18 de dezembro. Além do reconhecimento aos 
voluntários por meio de brindes, aproveitamos a oportunidade para atrair ainda 
mais mantenedores a contribuir com a nossa causa.

A base de mantenedores flutua ao longo do ano, porque pessoas entram e saem 
todos os meses, mas trouxemos  937  novos mantenedores para a base.

aumento de 5% 
em relação a 2018
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Saldo 2018 

63% Crianças Saudáveis

16% Voluntariado

15% Comunicação

6% Administrativo

R$ 212.986,12

R$ 150.926,70

R$ 486.141,95

R$ 972.283,90

Aporte extra

Doações

Repiques

As iniciativas da Fundação Nestlé Brasil são 
financiadas por meio de doações. A cada 
1 real doado por nossos mantenedores 
(colaboradores e estagiários), a Nestlé  
doa o valor duplicado.

Se você é colaborador 
Nestlé, que tal participar 
dessa causa e ser um 
mantenedor? Preencha o 
formulário no seu RH!

Você também pode ser um
voluntário doando seu 
tempo ao programa 
Voluntariar Faz Bem!

JUNTOS PODEMOS 
MELHORAR A QUALIDADE 
DE VIDA E CONTRIBUIR 
PARA UM FUTURO MAIS 
SAUDÁVEL!

$

Recursos da 
Fundação Nestlé 
Brasil para os 
programas sociais

M
an

te
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N
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N
es

tlé

$ $



2019 FOI UM ANO REPLETO DE BOAS AÇÕES E 2020 
SERÁ MELHOR AINDA. VAMOS JUNTOS FAZER PARTE 
DESSA TRANSFORMAÇÃO!  
 
SE VOCÊ QUER PARTICIPAR DA FUNDAÇÃO  
DE ALGUMA FORMA MAS NÃO SABE COMO ENTRE  
EM CONTATO COM A GENTE.

HTTPS://WWW.NESTLE.COM.BR/CONVERSE-COM-A-GENTE 

https://www.nestle.com.br/converse-com-a-gente 

