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FUNDAÇÃO 
NESTLÉ
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, conectando-o cada vez mais ao 

propósito da Nestlé de “melhorar a 
qualidade de vida e contribuir para um 
futuro mais saudável".

Apresentamos neste relatório os projetos 
desenvolvidos ao longo de 2018 e os 
resultados obtidos. Aproveite!



NESTLÉ POR 
CRIANÇAS MAIS 
SAUDÁVEIS
Como parte de seus esforços para atingir 
a meta de ajudar mais de 50 milhões de 
crianças a terem uma vida mais saudá-
vel em todo o mundo, a Nestlé lançou em 
abril de 2018 o programa global Nestlé 
por Crianças mais Saudáveis. 

No Brasil, a iniciativa envolve duas 
frentes de atuação que, juntas, já 
beneficiaram diretamente mais de 
50 mil crianças.

Além disso, somadas ao alcance de con-
teúdos e ações online, foram mais de 4 
milhões de crianças impactadas direta e 
indiretamente. 

Para ajudar as famílias brasileiras a 
estimularem um dia a dia mais equi-
librado na vida de seus filhos, foram 
reunidas ideias, receitas e atividades 
divertidas para que crianças dos 6 aos 
12 anos mudem de hábitos brincando. 
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 100 mil downloads em todas 
as regiões do Brasil e conta com mais de 20 mil crianças cadastradas. Para além dos 
números, os principais resultados foram as mudanças concretas de comportamento 
após a utilização do app: 

PRÊMIO 
CRIANÇAS 
MAIS SAUDÁVEIS
O Prêmio Crianças Mais Saudáveis é uma 
iniciativa da Fundação Nestlé Brasil, cria-
da com o objetivo de estimular compor-
tamentos saudáveis em alunos das esco-
las públicas brasileiras.

A proposta do Prêmio é premiar os dez 
melhores projetos que promovam prá-
ticas de atividades físicas, e educação 
alimentar e nutricional em escolas públi-

cas, fazendo a doação de um prêmio em 
dinheiro para a realização.

Além do troféu e certificado, os educado-
res vencedores contaram, ao longo da 
implementação, com acompanhamento, 
capacitação técnica e suporte, além de 
um prêmio de R$ 35 mil a ser aplicado 
em benfeitorias e melhorias estruturais 
na escola para realizar o projeto.

46%
dos pais afirmam que as crianças 
comeram mais frutas

73%
passaram a incluir as crianças  
no preparo das refeições.



Em 2018 o prêmio foi implementado em 
São Paulo e na Bahia e entre os vencedo-
res estão escolas das cidades de Aspásia, 
Botucatu, Caraguatatuba, Marília e Soroca-
ba (SP); e de Botuporã, Cafarnaum, Ilhéus, 
São Francisco do Conde e Salvador (BA). 
Os projetos contemplam questões desde 
o uso de literatura, brincadeiras e teatro 
para falar sobre alimentação saudável, até 
a criação de um sistema que transforme 
a energia gerada a partir das atividades 
físicas humanas em energia elétrica, para 
aproveitamento no sistema eletrônico de 
irrigação por gotejamento da horta escolar.

A iniciativa também disponibilizou cursos 
online e gratuitos para todos os educado-
res do Brasil ligados à promoção de há-
bitos mais saudáveis ao longo do ano, no 
portal criancasmaissaudaveis.com

Os conteúdos dos cursos são referentes aos 
cinco hábitos saudáveis apoiados pelo projeto:
 
1. “Escolha opções nutritivas e variadas”
2. “Brinque ativamente”
3. “Escolha beber água”
4. “Curta as refeições juntos” 
5. “Porcione as refeições”



Em 2018

mais de 198 
projetos inscritos

10
escolas selecionadas

4.000
crianças diretamente 
impactadas por estas 
transformações

4 milhões

O programa N4HK, em 
todas as suas frentes, 
atendeu mais de

de crianças através de 
suas ações.



APOIO INSTITUTO 
FERNANDA 
KELLER

O Instituto Fernanda Keller atua há 20 anos no Rio de Janeiro (RJ) na promoção de 
práticas esportivas e hábitos saudáveis. Celebrando 10 anos de parceria com a Fun-
dação Nestlé, o Instituto desenvolveu em 2018 atividades como natação, ciclismo, cor-
rida, competições de biathlon, duathlon, aquathlon e triathlon, entre outras atividades 
para jovens e crianças.



VOLUNTARIAR 
FAZ BEM



O programa Voluntariar Faz Bem da Fundação Nestlé Brasil tem como objetivo contribuir 
com ações voluntárias em instituições sociais, através de seus colaboradores.



Em 2018 o programa se estruturou em quatro ciclos baseados no Propósito, com os 
temas de:

1. conscientização ambiental e reciclagem
2. inclusão do jovem no mercado de trabalho
3. nutrição e hábitos saudáveis para crianças 

Como exemplos de ações realizadas, podemos citar:

Participação do comi-
tê de Carazinho (RS) 
em uma ação conjunta 
com a prefeitura local, 
onde foram distribuí-
das dezenas de mudas 
de árvores frutíferas.

Feira de profissões 
para os jovens da cida-
de de Araraquara (SP), 
com a participação de 
universidades e esco-
las de idioma, além de 
orientação vocacional 
dadas pelos voluntá-
rios Nestlé.

Participação de mais de 2800 crianças em ações ao 
longo do ano que exploraram a importância da ado-
ção de hábitos saudáveis. 



Resultados 

21
comitês

72
ações voluntárias

crescimento de 

17%
em relação a 2017

1.158
voluntários

5.234
beneficiados por nossas ações.



PROJETO DE 
MENTORIA SOCIAL
O Projeto de Mentoria Online foi uma ini-
ciativa da Fundação Nestlé Brasil em par-
ceria com o Instituto Ser+ e Ponto Social, 
com o intuito de preparar o jovem para o 
mercado de trabalho. O projeto uniu 19 
alunos atendidos pelo Instituto Ser+, que 
atuam com jovens em situação de vulne-
rabilidade social e 19 colaboradores vo-
luntários da Nestlé, através de encontros 
semanais online via plataforma digital.

O programa tinha por objetivo o desenvol-
vimento profissional através de uma trilha 
de aprendizado onde foram refletidos três 
principais macrotemas: Autoconhecimen-
to, Empreendedorismo e Exploração, com 
a produção final de um plano de ação.

Através de três meses, foram realizadas 
190 sessões de mentoria, sendo 380 ho-
ras voluntárias aplicadas ao projeto.



BALANÇO 
DAS RECEITAS 
E DESPESAS



receitas

Gastos Por Projeto

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

saldo 2017 R$179.960,47

 R$502.859,00

 R$650.000,00 

R$1.005.717,00 

Colaboradores

outras doações

repique

65%
Crianças 

Saudáveis 25%
Voluntariado

9%
Comunicação

1%
Administrativo Você sabia que a Fundação 

Nestlé Brasil passa por au-
ditoria externa? Sim! Todas 
as contas e as atividades 
são auditadas por uma 
empresa terceira, a KPMG 
Auditores. Esse processo 
garante a transparência 
contábil e a melhor atuação 
da Fundação.

As iniciativas da Fundação Nestlé Brasil são fi-
nanciadas através de doações. A cada 1 real doa-
do por seus colaboradores e estagiários, a Nes-
tlé doa o valor duplicado. 

Participe desta causa e seja um mantenedor, pre-
encha o formulário no seu RH.

Você também pode ser um voluntário de tempo, 
participando do programa Voluntariar Faz Bem!

MANTENEDOR

RECURSOS DA 
FUNDAÇÃO NESTLÉ
BRASIL PARA 
OS PROGRAMAS 
SOCIAIS

NESTLÉ


