
https://www.youtube.com/watch?v=KH9ar0VOfIA


MISSÃO ATUAL

PROMOVER A ALIMENTAÇÃO SEGURA, 

SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL

1973

Criação da Fundação Cargill com o propósito de 

“Contribuir para o desenvolvimento e promoção da 

tecnologia e estudos científicos relacionados com a 

agricultura.”

+ de 240 570 mil
livros publicados exemplares distribuídos

1999

A Fundação Cargill passa a atuar com a missão de 

“Preparar as próximas gerações para serem bem 

sucedidas, na educação, no trabalho e na vida!”

+ de 1 milhão
de estudantes beneficiados pelos programas 

educacionais entre 1999 e 2012

2012

A Fundação Cargill passa ter a missão de “Promover 

uma alimentação, segura, sustentável e acessível.”

+ de 50 mil
pessoas beneficiadas anualmente desde 2012

https://alimentacaoemfoco.org.br/quem-somos/nossa-historia/


http://www.alimentacaoemfoco.org.br/


https://pt-br.facebook.com/fundacaocargill/


nós e
o Brasil

Cargill no 

Brasil

• Desde 1965 no país

• 11 mil funcionários

• Presença em 17 estados 

brasileiros e no Distrito Federal

• Operações em 147 municípios

• 189 armazéns e transbordos

• 23 fábricas

• 6 terminais portuários 

• 2 centros de inovação



PRESENÇA DA

FUNDAÇÃO

18 ESTADOS + DF

85.856 BENEFICIADOS 

DIRETOS EM 2019*

* Inclui Nutriquiz

FUNDAÇÃO CARGILL

MISSÃO ATUAL: PROMOVER A ALIMENTAÇÃO SEGURA, SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL

1396 VOLUNTÁRIOS 

33 PROJETOS

APOIADOS VIA 

EDITAL 

15 times da Enactus

apoiados através do 

Prêmio Alimentação 

em Foco 

MAIS de 11.000 

downloads do 

Nutriquiz



Semeando futuro em 2019

BENEFICIADOS

56.241

pessoas

HORAS 

TRABALHADAS

2.476

horas

VOLUNTÁRIOS

1.396

inscritos

LOCALIDADES

63 municípios

13 estados



o Brasil

Nossa História

Desde 1997

O voluntariado corporativo da Cargill 

no Brasil teve seu início em 1997, 

com um grupo aproximado de 10 

voluntários que se dedicaram à 

entrega de materiais escolares. Em 

1999 iniciam os programas 

educacionais da Fundação Cargill. 

Desde 2015 o programa de 

voluntariado corporativo Cargill atua 

alinhado à missão da Fundação 

Cargill.
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Pessoas

Beneficiadas

Nossa motivação

Por meio dos registros 

em nosso “Controle de 

execuções”, é possível 

capturar a incrível força 

transformadora do nosso 

trabalho. 
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Temporada da terra : ~ 28mil

Temporada da alimentação: ~16mil



Promover o engajamento 
social dos funcionários da 
Cargill, por meio de 
atividades voltadas à 
alimentação segura, 
sustentável e acessível.

Nosso 
Objetivo



Reconhecimento

Prêmio Viva Voluntário

O Programa Semeando Futuro

foi reconhecido pelo PNUD e 

pela Casa Civil da Presidência 

da República, como um dos 

programas de voluntariado 

corporativo que atua 

efetivamente nas ODS de 

número 2, 3, 4 e 12.

https://patriavoluntaria.org/pt-BR/pages/bb1054ae-e9f1-42a3-ae7d-4d0fed2b643d


Formas de 

atuação

Presenciais, remotas e mistas

Oficinas (presenciais):

1. Monte sua refeição;

2. Jogo do tabuleiro interativo;

3. Acesso ao alimento (horta);

4. Consumo consciente (culinária);

Mentorias (remotas):

5. Edital Fundação Cargill

6. Prêmio Alimentação em foco

Jogos (misto):

7. Menu: O que você vai comer hoje?

8. Nutriquiz

2020:

a. Fundo emergencial de apoio comunitário – indicações 

b. Desafio “Como montar uma horta em casa” – fotos

c. Campanha “Oficina de consumo consciente” – vídeo

d. “Lives Solidárias” 



SEMEANDO FUTURO
Programa de voluntariado corporativo Cargill

file:///C:/Users/a426566/Desktop/semeando futuro.mp4


nós e
o Brasil

Monte sua

refeição

Oficinas

Esta atividade foi elaborada com 

base no conceito dos grupos 

alimentares, segundo as funções 

dos alimentos (energéticos, 

construtores e reguladores) e 

tendo como referência de 

quantidade a Pirâmide Alimentar. 

O conceito incentiva, de forma 

simples, a escolha dos alimentos 

na hora de montar a refeição.

Duração: 60 minutos

Faixa Etária: Livre



nós e
o Brasil

Jogo do tabuleiro

interativo

Oficinas

É um jogo de tabuleiro gigante, 

no formato de jogo de percurso, 

onde as pessoas são 

convidadas a responderem 

perguntas pré-definidas sobre 

diversos temas ligados à 

alimentação.

Duração: 60 minutos

Faixa etária: de 6 a 10 anos de 

idade



nós e
o Brasil

Oficina de 

acesso ao

alimento

Oficinas

O objetivo desta atividade é 

demonstrar aos participantes 

que é possível ter acesso a seu 

próprio alimento de uma maneira 

simples e de baixo custo.

Duração: 60 minutos

Faixa Etária: livre



o Brasil

Oficina de 

consumo

consciente

Oficinas

O objetivo desta oficina é 

sensibilizar os participantes 

sobre a possibilidade de 

preparar receitas nutritivas e ao 

mesmo tempo saborosas e 

equilibradas, de acordo com o 

conceito dos grupos alimentares.

Duração: 60 minutos

Faixa etária: Livre



nós e
Prêmio

Alimentação

Em foco

Mentorias

Os funcionários da Cargill 

podem ser mentores de grupos 

de universitários que 

desenvolvem projetos sociais 

voltados à alimentação em suas 

comunidades.

Conheça os projetos apoiados 

ao longo dos anos em nosso 

site, clique aqui

https://alimentacaoemfoco.org.br/quem-somos/premio-alimentacao-em-foco/


nós e
o Brasil

Menu: O que 

você vai comer 

hoje? 

Nutriquiz
Jogos educativos

Os voluntários podem solicitar e 

distribuir exemplares do jogo 

“Menu: O que você vai comer 

hoje?” e distribuí-los nas 

instituições de sua cidade. 

Outra alternativa é a utilização do 

Aplicativo Nutriquiz em desafios 

de conhecimento sobre boa 

alimentação. Disponível na App 

Store e Google Play.

https://www.youtube.com/watch?v=F4mvTKzbthI
https://www.youtube.com/watch?v=RH-JJMtNyL0


nós e
o Brasil

Fundo 

emergencial de 

apoio

Março a Setembro

A Fundação Cargill com o apoio 

financeiro da Cargill Inc., buscou 

contribuir para amenizar a 

insegurança alimentar de suas 

comunidades, além do impacto 

econômico no comércio local e 

agricultura familiar.

Envolvimento de voluntários de 47 

cidades.

Foram beneficiadas mais de 32mil 

pessoas de 145 instituições. 

https://www.cargill.com.br/pt_BR/2020/doacoes-cargill-brasil


nós e
o Brasil

Desafio: “Como 

montar uma

horta em casa?”

Maio a Julho

Inspirada na oficina de acesso ao 

alimento (horta), os voluntários do 

Semeando Futuro foram convidados 

a um concurso fotográfico 

apresentando suas hortas 

domésticas.As fotos mais votadas 

deram direito ao voluntário indicar 

uma Organização de sua cidade 

para receber o valor correspondente 

a uma cesta básica Dieese: ~R$560.

Participaram cerca de 40 voluntários 

e 18 voluntários  de 14 cidades 

foram premiados.

https://www.yammer.com/cargill.com/threads/776531220119552


Campanha Facebook 

+ Site: “Oficina do 

consume consciente”

Julho a Agosto

Inspirada na oficina de consumo 

consciente (culinária) e tendo como 

beneficiários os parceiros de projeto 

do Edital Fundação Cargill, a cada 

10 compartilhamentos dos vídeos 

receitas em nosso Facebook, uma 

cesta básica foi doada a uma 

organização parceira.

A organização beneficiada foi 

escolhida pelos visitantes do site por 

meio de votação eletrônica.

Foram doadas 89 cestas básicas 

para 7 organizações parceiras

https://pt-br.facebook.com/fundacaocargill/videos/505537780250485/
https://alimentacaoemfoco.org.br/resultado-semeando-futuro/
https://pt-br.facebook.com/fundacaocargill/videos/398866154408653/
https://pt-br.facebook.com/fundacaocargill/videos/1016324572140835/


o Brasil

“Live” solidária

Julho e Agosto

Em parceria com a equipe do RH, 

acontecem “Lives” em formato de “Happy

Hour”, para os funcionários da Cargill, 

com a apresentação de músicos locais.

A cada “Live”, uma instituição parceira de 

projetos da Fundação Cargill foi 

beneficiada com a doação de recursos 

financeiros (PF e PJ) para a produção e 

distribuição de alimentação diferenciada 

em suas comunidades.

Envolvimento de mais de 15 voluntários

Foram beneficiadas 1.270 pessoas em 

duas “Lives” realizadas.

https://www.youtube.com/watch?v=pzr6DlnsMZs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jfe0i9E0dLc&t=26s


o Brasil

Edital Fundação

Cargill

Setembro

Os funcionários da Cargill podem 

auxiliar organizações de suas 

localidades durante todo o processo 

do Edital Fundação Cargill.

Também podem se envolver 

diretamente no desenvolvimento de 

projetos apoiados em suas 

localidades (veja a lista).

Em Setembro, ~70 voluntários 

avaliaram 90 projetos inscritos no 

Edital FC 6ª. Edição.

https://alimentacaoemfoco.org.br/quem-somos/projetos/


Vídeo - Dia Internacional do Voluntário

Vídeo – 45 anos da Fundação Cargill

https://www.youtube.com/watch?v=X-WGkkxj-9s
https://www.youtube.com/watch?v=LobZagKCv5k



