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O Instituto BRF, criado em 2012, é
responsável por construir uma agenda de
promoção de desenvolvimento local e
cidadania corporativa por meio do
voluntariado, realizando ações de impacto
social positivo nas comunidades das quais a
BRF faz parte. Em 2018 o Instituto passou a
fazer parte da governança da Vice-
Presidência de Recursos Humanos da BRF
com a finalidade de levar conhecimento de
impactos sociais e expertise para dentro do

negócio e contribuir para o desenvolvimento
das competências necessárias para a
atuação voluntária de alto impacto social. A
aproximação e o diálogo com as áreas de
Cultura, Comunicação Interna e Engajamento
também ajudam a reforçar a relevância do
olhar social para a cultura BRF.

A atuação do Instituto BRF se baseia em dois
dos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Organização das
Nações Unidas (ONU):

O INSTITUTO
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Nosso trabalho é voltado a reforçar o
protagonismo comunitário, gerar
conhecimentos técnicos e especializados e
melhorar serviços sociais prestados à
população. Outra atividade que
desenvolvemos consiste em assessorar a
companhia para o cumprimento de suas
obrigações que dialogam com o tema social
ou suas comunidades.

Atuamos como referência em inteligência
social para a BRF, definindo as estratégias
que norteiam o investimento social da
companhia nas comunidades onde a
empresa está presente. Atuamos de forma
conjunta com as áreas de negócio para
encontrar oportunidades na promoção de
impacto social positivo nas comunidades e
na sociedade em geral.

Em 2018, 33 municípios no Brasil contaram
com os Comitês de Investimento Social,
corresponsáveis pela gestão dos recursos e
projetos em benefícios às comunidades
existentes onde estão as unidades
produtivas, sedes administrativas e centros
de distribuição. Compostos por funcionários
de diversas áreas da BRF, esses grupos
auxiliam ainda a disseminar a cultura do
relacionamento com comunidades e da
responsabilidade social.

FORMA DE ATUAÇÃO
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SENTIDO E SABORES

Por meio do Programa Voluntários BRF, que é

transversal a todo o trabalho do Instituto,

implementamos o projeto Sentido e Sabores

em associações de municípios, organizações e

outras instituições. O foco deste projeto é

abordar o tema da alimentação de forma

lúdica e adaptada a diferentes públicos para

promover comunidades mais saudáveis.

FUNDO DE PROJETOS

Demos continuidade ao programa “Fundo de

Projetos”. Em 2018, firmamos 19 parcerias

com organizações sociais, escolas,

associações de moradores, garantindo

relevância local para as atividades

desenvolvidas.
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Em 2018 focamos em três formas de atuação para por
meio do voluntariado:

SENTIDOS E SABORES

Promoção de uma vida integrada por meio de hábitos
alimentares equilibrados.

FUNDO DE PROJETOS

Fomento a projetos de desenvolvimento local de acordo
com a realidade de cada território.

AÇÕES MOBILIZADORAS

Ações voluntárias de curta e média duração para
promover pautas solidárias, engajamento e cidadania
entre colaboradores e comunidades.



RECICLAÇÃO

Outro destaque do ano foi o Projeto ReciclAção,

que desde 2013 promove educação ambiental,

mobilização comunitária e gestão de resíduos

sólidos, com o objetivo de erradicar riscos

socioambientais no Morro dos Prazeres, no

bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A

metodologia foi reconhecida pela Agência

Ambiental do Governo dos Estados Unidos

(IPA) e ganhou a chancela de Tecnologia Social

pela Fundação Banco do Brasil. Em 2018 foi

concluído o apoio financeiro do Instituto BRF ao

projeto e o Instituto passará a integrar sua

estrutura de governança, em construção.
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2018 EM NÚMEROS

3 MIL VOLUNTÁRIOS
mobilizados por meio de ações para 
beneficiar as comunidades.

MAIS DE 400 AÇÕES
realizadas ao longo do ano.

100 MIL PESSOAS beneficiadas 
pelas ações do Instituto BRF.

33 CIDADES contaram com a atuação 
constante do Instituto por meio dos 
Comitês de Investimento Social.

Os Comitês de Investimento Social tiveram a
possibilidade de criar e liderar projetos de
relevância social, construídos com parceiros
locais.



Nossas lideranças seguiram envolvidas e
ativas no engajamento e na mobilização de
colaboradores, novos parceiros e membros
das comunidades locais. Em 2018 estivemos
presentes em 36 municípios, em 33 com
Comitês e outros com grupos espontâneos
que se uniram para realizar ações voluntárias.

Juntos, o Instituto BRF e os Comitês de
Investimento Social, potencializaram seus
impactos sociais, econômicos e ambientais.
Em 2018, foram realizadas 447 ações sociais,
com monitoramento contínuo e avaliações
anuais de cada projeto implementado nos
municípios. O envolvimento do Instituto se
estende aos diversos grupos de trabalho
multidisciplinares, das áreas corporativas e
das unidades de negócio, trabalhando o
gerenciamento dos impactos sociais da
operação e a promoção de melhorias nas
vidas das comunidades.

Durante a campanha anual de ações
voluntárias, realizada em agosto, 36
localidades no Brasil, dez na América Latina,
quatro na Ásia, três na Europa e uma na África
tiveram ações de voluntariado corporativo,
totalizando 11 países alcançados (Argentina,
Brasil, Chile, Áustria, Reino Unido, Holanda,
Tailândia, Hong Kong, Cingapura, Coreia do
Sul e África do Sul). Apesar de não investir no
exterior, o Instituto BRF fez a coordenação
estratégica da campanha em todo o mundo.

Por meio da campanha de doação anual de
Chester Perdigão, em parceria com o
Programa Mesa Brasil, do SESC, foram
beneficiados 14 estados: AM, BA, CE, ES, GO,
MG, MT, PA, PE, PR, RJ, RS, SC e SP.

PRESENÇA LOCAL
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Para 2019, o desafio do Instituto BRF é expandir sua
atuação por meio de uma nova estratégia de
investimento social. A partir de um processo de
revisão de propósito e cultura da BRF, o
posicionamento do Instituto e sua forma de geração
de valor para a sociedade adotarão novos modelos,
mantendo o vínculo com o desenvolvimento
comunitário.

Essa evolução ocorrerá partindo de um processo de
revisão de governança, avançando para um
planejamento estratégico e será concluída com um
plano de posicionamento institucional. Dessa forma,
o Instituto poderá ampliar sua contribuição para o
legado que a BRF constrói nas comunidades das
quais faz parte.

7

VISÃO DE FUTURO



O Instituto BRF é uma associação privada de
interesse público fundada pela BRF para
direcionar de forma estratégica os
investimentos sociais da Companhia. É
qualificada como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP) e atua tanto
por meio de recursos próprios, doados pela
BRF, quanto pela orientação do investimento
de recursos incentivados por meio de leis
estaduais. Suas atividades passam por
auditoria financeira anual. Em 2018,
selecionou dois projetos para apoio via Lei do
Esporte do Estado de São Paulo: um da
Associação Internacional de Interesse à
Humanidade, em Embu das Artes, e outro
realizado pela Fundação Gol de Letra, na
cidade de São Paulo.

Os projetos são selecionados ou criados a
partir do diálogo com as comunidades onde a
BRF mantem seus negócios, buscando gerar
valor compartilhado. Tanto as Ações
Mobilizadoras quanto o Fundo de Projetos e o
Projeto Sentidos e Sabores são realizados por
meio dos Comitês de Investimento Social, que
são grupos de colaboradores das unidades
produtivas, sedes administrativas e centros
de distribuição capacitados para conduzir o
diálogo com as comunidades locais e propor,
de maneira conjunta, as atividades que são
realizadas em cada território. Desta forma,
garantimos o engajamento dos voluntários, a
relevância e a legitimidade dos projetos
realizados.

MODELO DE GESTÃO
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As decisões estratégicas sobre investimentos
e projetos são tomadas mediante discussões
relacionadas aos temas, incluindo análise de
dados de plataformas e de índices como o ISE
(B3 – Brasil, Bolsa e Balcão), Dow Jones
Sustainability Index e Censo GIFE. O
Benchmarking de Investimento Social
Corporativo (BISC) também é outra ferramenta
de gestão que direciona práticas de acordo
com as tendências e experiências positivas do
mercado. Além de participar do BISC, o
Instituto é associado à RedEAmérica e ao GIFE,
buscando manter publicamente o
compromisso do investimento social
corporativo junto às comunidades,
fomentando a atuação responsável de sua
empresa mantenedora.

A governança do Instituto BRF é composta
pela Assembleia, que reúne seus associados
anualmente, um Conselho Fiscal e uma
diretoria dividida entre Diretor Presidente e
Diretoria Executiva. Seus principais
voluntários são os Comitês de Investimento
Social, que participam ativamente da
concepção das estratégias de atuação.

DIRETOR PRESIDENTE

Alessandro Rosa Bonorino

DIRETORIA EXECUTIVA

Marcela Hitomi Toguti (2018), Alessandro Rosa Bonorino
(2018), Hermano Breckenfeld (2018), Raquel Ogando
(2018/2019)

CONSELHO FISCAL

Alexandre Caratti, Elcio Ito, Marcos Badollato

EQUIPE

Andréa Henriques, Bárbara Azevedo, Gabriele Cristhine
Cândido e Maria Araújo
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