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Mensagem
diretoria-executiva

Mensagem diretoria-executiva

“E

m 2020 tivemos um marco signiﬁcativo
na história da BrasilAgro: a criação
do Instituto BrasilAgro. O Instituto
nasceu com o intuito de potencializar os
investimentos sociais para a população,
prioritariamente, do entorno onde a
BrasilAgro tem atuação. Eu costumo falar
que antes tocávamos os projetos de ouvido
e agora tocamos por partitura, de forma
mais estratégica e direcionada.”
André Guillaumon
Presidente do Conselho Deliberativo.
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Nosso objetivo é
demonstrar para cada um de
vocês o trabalho que temos
realizado nos municípios onde atuamos
em parceria com todos da sociedade civil,
incluindo nossos colaboradores. Cada
vez mais temos oportunidades de realizar
investimentos sociais que cheguem na
ponta. Temos plena certeza de que não
fazemos nada sozinhos e agradecemos
imensamente a todos os colaboradores
e parceiros que estiveram conosco nesta
caminhada e que cada vez mais tem
beneﬁciado os projetos e ações do Instituto
BrasilAgro.
Um grande abraço.”
Ana Paula Zerbinati Ribeiro Gama
Diretora-Executiva Instituto BrasilAgro.

“

Este é o primeiro ano de atividades e nós
do Instituto BrasilAgro gostaríamos de
compartilhar os projetos que foram realizados
em 2021 e os impactos gerados.
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Breve
resumo

Breve resumo

O

Instituto BrasilAgro foi
fundado em Julho de 2020
e inicia suas atividades
sendo o braço social da BrasilAgro,
responsável por coordenar todas as
iniciativas sociais da Companhia.
Completamos 1 ano de atuação
em 2021 e neste período, foram
realizadas diversas iniciativas sociais,
entre elas, projetos próprios, em
parceria e ações pontuais. Com
muito orgulho o Instituto BrasilAgro
vai tomando forma e cada vez mais
se consolida por meio de sua atuação
sócio responsável em diversas
regiões vulneráveis.
Neste período, vivendo um ano
atípico, tivemos que nos adaptar
e reavaliar nosso planejamento,
focando boa parte de nossos

esforços em
mitigar os problemas que
a pandemia da COVID-19
trouxe para todos.
Desde sua criação, o Instituto
BrasilAgro se aproximou ainda mais
de seus stakeholders, como:

Comunidade
Colaboradores

Organizações
Sociais locais
Setor
Público
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Breve resumo

Seguindo com sua missão de
“Promover e implementar
ações sociais que viabilizem
oportunidades para o
desenvolvimento responsável de
comunidades em situação de baixa
renda e vulnerabilidade social por
meio da Educação”, temos a certeza
que investindo em comunidades
mais vulneráveis, podemos reduzir as
desigualdades existentes.
Este é o 1º Relatório de Atividades
Sociais do Instituto BrasilAgro com
o objetivo de sermos transparentes
nas informações, mostrando as
atividades, impactos e resultados
obtidos ao longo de 2021. É com
imenso prazer que convidamos vocês
a participar desta trajetória.

Tenha uma excelente leitura!
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De onde
viemos

De onde viemos

D

esde 2015, a BrasilAgro
iniciou a realização de
ações sociais em diversos
municípios, aproximando sempre do
seu entorno. A Companhia sempre
esteve atenta a importância de estar
e se fazer presente nos municípios
onde atua, mas sentia a necessidade
ter uma atuação mais perene e
consistente.

Neste
período,
conseguimos:

Entre

2015 e 2020

foram realizadas inúmeras ações,
onde conseguimos beneﬁciar
milhares de pessoas através de
diversas frentes de trabalho.

+ 71

+ 5,5

colaboradores
engajados

toneladas de
alimentos doados

+ 54

+6

formações para
organizações
adultos e crianças parceiras

+ 1.700

+

beneﬁciados
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De onde viemos

Antes da criação do Instituto BrasilAgro, a Companhia
realizava apoios pontuais em distintas regiões, ações que tinham
como foco envolver crianças, adolescentes e adultos em situação de
vulnerabilidade social. Dentre todas destacam-se as seguintes:

Amigos do Bem: Subsídio de um técnico agrícola para garantir o cultivo
adequado da plantação de Caju e Horticultura para trabalhadores locais;
Casa do Zezinho: Apoio no musical “Ópera Suburbana” e na Festa de
Final de Ano;
Bloomberg: Corrida Square Mile Relay, onde todo valor arrecadado é
destinado para organizações sociais;
Instituto Adus: Apoio em aulas de português para refugiados no Brasil;
Sementes do Amanhã: Realização de uma campanha de livros
para doação;
Associação Precavi: Projeto Expoente;
Governo do Maranhão: Parceria com o governo na iniciativa Escola
Digna na construção de uma escola localizada em São Raimundo das
Mangabeiras/MA.
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Linha do tempo
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Linha do tempo

2015/2016
2017/2018
2018/2019

Subsídio para construção de escola
– Januária/MG; Inclusão Digital –
Baianópolis/BA
Instituto Esporte Educação – Bloomberg
Square Mile Relay - São Paulo/SP; Casa
do Zezinho – São Paulo/SP; ADUS – São
Paulo/SP; Amigos do Bem – Buíque/PE;
Vida Nova – Fortaleza dos Nogueiras/
MA; Início Construção Escola Digna –
São Raimundo das Mangabeiras/MA

2019/2020

Instituto Esporte Educação – Bloomberg
Square Mile Relay - São Paulo/SP; Reforma na
Escola Santa Teresita II/Mariscal - Paraguai;
Término da Construção Escolas Dignas – São
Raimundo das Mangabeiras/MA; Doação de
móveis – São Paulo/SP; Criação do Instituto
BrasilAgro; Amigos do Bem – Buíque/PE; Vida
Nova – Fortaleza dos Nogueiras/MA; Doações
para combate ao COVID-19 nas regiões das
fazendas

Instituto Esporte Educação – Bloomberg Square
Mile Relay - São Paulo/SP; Casa do Zezinho –
São Paulo/SP; ADUS – São Paulo/SP; Amigos
do Bem – Buíque/PE; Vida Nova – Fortaleza
dos Nogueiras/MA; Reforma da Escola
Municipal Caetano Bernardini – Correntina/
BA; Reforma da Escola Municipal Farroupilha –
Mineiros/GO

O início do
Instituto
BrasilAgro

O início do Instituto

O

Instituto BrasilAgro é uma organização sem ﬁns
lucrativos que tem como objetivo de ser o braço social da
Companhia BrasilAgro e tem como propósito transformar
o futuro das pessoas por meio da Educação.

2020

foi o ano em que foi constituído para uma melhor assertividade nas
estratégias de atuação, na qual neste período, realizamos a sua estruturação
tanto no âmbito de planejamento das ações, quanto de processos
operacionais internos. Suas primeiras atividades tiveram início em 2021.
Neste primeiro ano, diversas iniciativas sociais foram realizadas, impactando
diretamente milhares de vidas, principalmente nas localidades onde atuamos.

A BrasilAgro formalizou em sua política de doações que anualmente
será doado o valor de até 2% de seu lucro líquido para ações sociais.
Tal formalização demonstra a responsabilidade e comprometimento
da Companhia com sua atuação social local.
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Atuação

Atuação

MA
PI

PE

BA

MT
GO

VALORES

MG
SP

VISÃO
MISSÃO
Promover e
implementar ações
sociais que viabilizem
oportunidades para
o desenvolvimento
responsável de
comunidades em
situação de baixa renda
e vulnerabilidade social
por meio da Educação.

Ser uma Instituição
reconhecida
por expandir e
potencializar uma
educação mais
justa e igualitária,
investindo em ações
que fomentem o
desenvolvimento
de crianças e
adolescentes,
buscando agregar
valor à comunidade
beneﬁciada

Ética - Integridade,
transparência e
reciprocidade nas relações
internas e externas com
comunicação ampla e
eﬁcaz.
Compromisso - Assumir
a responsabilidade para
o desenvolvimento das
iniciativas e projetos nas
comunidades.
Valorização a cidadania Ao extrair e desenvolver
as potencialidades
de cada indivíduo
para conquistar a
transformação da
sociedade.
Escuta ativa – Atenção
e busca da compreensão
sobre o que cada
comunidade precisa.
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Projetos
realizados

Projetos realizados

Em 2021, atuamos em três principais frentes de trabalho:

Realizando
ações sociais
pontuais.

Implementando
projetos
próprios.
Apoiando
projetos de
parceiros.

Através desses 3 eixos nosso objetivo é fazer com que consigamos impactar o maior
número de pessoas e transformar a realidade de cada região.
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Projetos
próprios

Projetos próprios

PAT l Programa Agentes de Transformação

E

m 2021, lançamos nosso 1° Edital
de Projetos, o Programa Agentes
de Transformação (PAT) com o
objetivo de apoiar projetos que tenham
como propósito o desenvolvimento
e fortalecimento das comunidades,
por meio de iniciativas que promovam
oportunidades de envolvimento de
indivíduos e organizações para contribuir
com uma sociedade mais justa e
igualitária. O edital teve como foco três
pilares de atuação, veja ao lado:

Educação;
Desenvolvimento
socioeconômico;
Saúde.

Aprovamos 5 projetos que estão sendo ﬁnanciados
entre 2021 e 2022, além do acompanhamento do
Instituto BrasilAgro. Conﬁra a seguir os projetos
selecionados.
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Projetos próprios

Projeto Cultivar

Nome da organização: Precavi - Preparação da
Criança e do Adolescente para a Vida
Localidade: Fortaleza dos Nogueiras l MA
Pilares de atuação: Educação e
Desenvolvimento Socioeconômico
Beneﬁciados diretos: 190
Beneﬁciários indiretos: 570
Resumo da iniciativa: Criação de uma horta comunitária para capacitação
e formação em horticultura para adolescentes em situação vulnerável,
entrega de insumos para elaboração de hortas em suas residências
envolvendo a família no cotidiano e realização de concurso entre os
participantes. O projeto melhora a alimentação caseira por meio das
hortas, incentiva a geração de renda familiar através da comercialização do
excedente de produtos orgânicos e envolve à comunidade local por meio
da feira agrícola que ocorre quinzenalmente.
Quantidade de aulas ministradas: 234 aulas teóricas e 164 aulas práticas
Tamanho da horta laboratório construída: 140 m²
Quantidade de hortas residenciais construídas: 190
Quantidade de mudas plantadas: 1.233
Palestras realizadas: 20
Organizações envolvidas: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de
Educação e Programa Nota Legal
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Projetos próprios

Projeto Saúde e Vida com
a Biodiversidade do Cerrado

Nome da organização: Associação dos
Agricultores e Agricultoras Nova Vida do
Assentamento Agroextrativista Bacuri da Fazenda
Taboa
Localidade: São Raimundo das Mangabeiras l MA
Pilares de atuação: Educação e Desenvolvimento
Socioeconômico
Beneﬁciados diretos: 35
Beneﬁciários indiretos: 105
Resumo da iniciativa: Formação e capacitação de associados para
extração de recursos nativos a ﬁm de desenvolver produtos naturais (itens
de higiene pessoal, depurativos cremes etc.), gerando conhecimento
e fonte de renda para os envolvidos. Cultivar de forma sustentável as
plantas medicinais do Cerrado, proporcionando o desenvolvimento e o
aprendizado contínuo. Catalogar as nativas medicinais para produção de
medicamentos ﬁtoterápicos como forma de assegurar para essa e para
próximas gerações.
Horas de capacitação até o ﬁm do ano e no total do projeto: 56 horas de aula, contabilizando 88 horas
Quantas oﬁcinas até o ﬁm do ano e no total do projeto: 5 oﬁcinas no total, sendo que 3 serão realizadas até o ﬁm de 2022
Quantas nativas estão sendo estudadas: 14
Organizações: COOPEVIDA / UNICAFES-MA; STTR de Mangabeiras; ICS - Instituto CERRADO SUSTENTÁVEL; Associação
dos(as) Agricultores(as) da NOVA DESCOBERTA - AAND; Secretaria Municipal da Agricultura de Educação
- SEDYC - SR Mangabeiras; AGERP-MA Regional Cerrado Sul MA e IFMA - Campus de SR Mangabeiras
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Projetos próprios

Projeto Apiário Comunitário
Água Boa e Rodiador

Nome da organização: Associação dos Pequenos
Produtores do Rodeador
Localidade: Baianópolis l BA
Pilares de atuação: Educação e Desenvolvimento Socioeconômico
Beneﬁciários diretos: 43
Beneﬁciários indiretos: 129

Resumo da iniciativa: Por meio de formação e capacitação dos
associados, criar um apiário para cultivo de criação de abelhas para
produção e comercialização de produtos apícolas orgânicos (mel,
geleia, cera, própolis etc.) no município de Baianópolis.

Horas de capacitação: 100 horas
Quantidade de Apiários construídos: 2. Sendo um em Rodiador e o outro em Água Boa
Quantidade de oﬁcinas realizadas: 4, com as aulas teóricas e práticas
Quantidade de colmeias instaladas: 50
Organizações envolvidas: Prefeitura Municipal de Baianópolis, Secretaria de Agricultura,
Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação

23

Projetos próprios

Projeto Mãos que Fabricam
Sonhos

Nome da organização: Associação das Mulheres Artesãs
Padre André
Localidade: Correntina l BA
Pilares de atuação: Educação e Desenvolvimento Socioeconômico
Beneﬁciados diretos: 560
Beneﬁciários indiretos: 1.680
Resumo da iniciativa: Promover o artesanato doméstico individual
por meio da realização de feira local, em parceria com a Secretaria de
Cultura da região, para que os artesãos consigam expor seus produtos
para comercialização, impulsionando assim o comércio local. Também
serão realizadas oﬁcinas de formação e capacitação para proporcionar
mais conhecimentos e realizar diferentes atividades aos artesãos locais,
a ﬁm de aperfeiçoarem seus trabalhos em todas suas esferas.

Quantidade de visitas aos artesãos locais: 100
Quantidade de horas Quantas horas de visitas aos artesãos locais: 180 horas totais no
decorrer de 40 dias
Organizações envolvidas: Prefeitura de Correntina, Secretaria de Cultura, Secretaria de
Desenvolvimento e Emprego do Estado da Bahia
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Projetos próprios

Projeto Sexta Verde

Nome da organização: Associação dos Pequenos
Produtores Rurais e Agricultores Familiares de Catulé
Pequeno
Localidade: Bonito de Minas l MG
Pilares de atuação: Desenvolvimento Socioeconômico
Beneﬁciados diretos: 35
Beneﬁciários indiretos: 105
Resumo da iniciativa: Por meio do cultivo de uma horta agroecológica,
produzir hortaliças e plantas medicinais, sem uso contínuo de
agrotóxicos, a ﬁm de proporcionar aos indivíduos que se encontram em
situação de vulnerabilidade social, a complementação das condições
de alimentação, caracterizando-se como mais uma fonte de nutrientes
saudáveis. O objetivo é que o excedente seja destinado ao PAB
(Programa Alimenta Brasil) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação
Escolar).
Tamanho da horta construída: 250 m²
Horas de encontros entre os envolvidos: 60 horas
Organizações envolvidas: Prefeitura Municipal de Bonito de Minas, Secretaria de
Agricultura, Secretaria de Educação e Secretaria de Desenvolvimento
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Projetos próprios

BrasilAgro Educa

I

dentiﬁcamos que havia trabalhadores de campo
que não tiveram oportunidade de concluir seus
estudos de forma regular, desta forma, contratamos
uma organização para lecionar aos colaboradores e
estruturamos uma sala de aula em cada fazenda onde
temos o projeto.
Em março de 2021 iniciamos uma turma piloto na Fazenda Preferência, localizada na Bahia.
Após o horário de trabalho, os funcionários participam das aulas. O projeto despertou em
outros colaboradores o anseio por concluir seus estudos, sendo assim, em setembro de
2021 abrimos uma nova turma na Fazenda Chaparral, também localizada na Bahia.
Cada turma tem a duração de 1 ano e após este período os alunos passarão pela prova
do Encceja (Exame Nacional para Certiﬁcação de Competências de Jovens e Adultos)
para obtenção do atestado de escolaridade.
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Outras
parcerias

Outras parcerias

Projeto Expoente - Precavi

A

lém de iniciativas próprias, também realizamos projetos em
parcerias com outras organizações. Em 2021, apoiamos iniciativas
de organizações que somos parceiras antes mesmo da criação do
Instituto BrasilAgro.

Desde 2018, a BrasilAgro apoia o projeto Expoente, elaborado pela Associação
Preparação da Criança e do Adolescente para a Vida (Precavi). O principal
objetivo do projeto é que, por meio da prática do futsal, seja aperfeiçoada as
habilidades e criatividade cognitiva de crianças e adolescentes proporcionando o
desenvolvimento integral de cada indivíduo. Acreditamos que por meio do esporte,
crianças e adolescentes possam ter oportunidades de aprendizado e se desenvolver
no extracurricular. Mesmo após a criação do Instituto, mantivemos esta iniciativa.
Localidade: Fortaleza dos Nogueiras l MA
Pilares de atuação: Educação e Esporte
Beneﬁciados diretos: 100
Beneﬁciários indiretos: 300

Horas de atividades esportiva: 32 horas
semanais
Quantidade de aulas: 128 aulas esportivas
Horas de formação com desenvolvimento
socioemocional: 1h por semana com cada
turma
Quantidade de aulas de reforço escolar: 2
horas diária para cada turma
Organizações parceiras: Prefeitura Municipal
de Fortaleza dos Nogueiras/MA, Secretaria
Municipal de Esporte Lazer e Secretaria de
Estado de Esporte e Lazer (SEDEL)
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Outras parcerias

Projeto Técnico Agrícola - Amigos do Bem

Também, desde 2018, a BrasilAgro é parceira da organização Amigos do Bem, que
tem como objetivo transformar milhares de vidas por meio de projetos contínuos
de educação, geração de renda e acesso à água, moradia e saúde.
Anualmente apoiamos a execução do “Projeto Técnico Agrícola”, localizado em
Buíque, Pernambuco, que por meio de nosso apoio, é subsidiado um técnico
agrícola para garantir o cultivo adequado da plantação de Caju e Horticultura
de 27 trabalhadores locais.

Beneﬁciados diretos: 27
Beneﬁciários indiretos: 81

Quantidade colhida até dezembro: 110
toneladas
Organizações envolvidas: Embrapa
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Outras parcerias

Projeto Fundação Banco do Brasil - Proteja
e Salve + Vidas

Em setembro de 2021, o Instituto BrasilAgro realizou uma ação em parceria com a
Fundação Banco do Brasil com objetivo de apoiar os pequenos produtores rurais,
que estavam perdendo a sua produção e consequentemente sua renda devido aos
impactados causados pela pandemia da COVID-19 e também distribuir a doação
de tais produtos para a população que se encontra em situação de vulnerabilidade
social.

“

Localidade: Mineiros l GO
Pilar de atuação: Desenvolvimento
Socioeconômico
Beneﬁciados diretos: + de 2400 pessoas

É uma iniciativa que se conecta
com o propósito da BrasilAgro,
de produzir alimentos com
responsabilidade, sempre
cultivando este olhar sensível
sobre as pessoas.”
- Ana Paula Gama
Diretora Executiva
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Ações
pontuais +
COVID-19

Ações pontuais + COVID 19

A

lém de nossos projetos em andamento, realizamos
inúmeras ações no ano de 2021 nas localidades onde
estamos presentes. Atuamos fortemente no apoio às
regiões vulneráveis com doações de alimentos e campanhas
de arrecadação de roupas. Vivemos um ano atípico devido a
pandemia da COVID-19 e uma parte de nossos esforços foi
mitigar os problemas que a pandemia trouxe. Entendemos
que a prioridade seria atender de fato essas regiões mais
debilitadas, em um momento tão difícil.

toneladas de
alimentos
doados

+ 240 horas

+ 5.700

+ 15.000
61 colaboradores
envolvidos
nas ações

de trabalho
voluntário

16 organizações

+ R$ 170.000,00

envolvidas
diretamente nas
doações
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Ações pontuais + COVID 19

Stoller

Exército de Salvação

Fundação BB
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Governança e
Transparência

Governança e Transparência

O

Instituto BrasilAgro tem sua atuação responsável
liderada pelo mais alto órgão deliberativo da estrutura
de governança: o Conselho de Administração, na qual
é composto por 4 membros titulares sendo 1 deles, membro
independente. A execução do planejamento estratégico é liderada
pela Diretoria Executiva.
Todas nossas iniciativas são deliberadas conforme composição abaixo:

Conselho de Administração

Presidente do Conselho
André Guillaumon

Conselheira
Mariana Rezende

Conselheiro Independente
Bruno Magalhães

Conselheiro
Alejandro Casaretto
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Governança e Transparência

Equipe Técnica

Diretora Executiva
Ana Paula Zerbinati Ribeiro Gama

Coordenadora de
Responsabilidade Social
Thanny Hou

Analista de
Responsabilidade Social
Carla Almeida Paiva

Estagiário
Rian Andrade de Lima
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Balanço
Financeiro
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Balanço Financeiro
Balanço patrimonial
Exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021
Em reais
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Impostos a recuperar

31/12/2021

Passivo e patrimônio líquido

31/12/2021

856.474
10.407

Circulante
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Tributos a pagar

40.515
23.074
13.105

Total não circulante

866.881

Total do circulante

76.694

Não circulante
Fundo de reserva

540.000

Total do passivo

76.694

Total do não circulante

Total

540.000

1.406.881

Patrimônio líquido
Superávit acumulado
Total do patrimônio líquido

1.330.187
1.330.187

Total

1.406.881

Demonstração do resultado
Exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021
Em reais
Receitas operacionais
Doações recebidas
Trabalho voluntário
Receitas ﬁnanceiras

2.057.086
165.665
54.522
2.277.273

Custos operacionais
Custos das atividades

(624.795)
(624.795)

Despesas operacionais
Salários e encargos
Impostos e taxas
Despesas gerais
Trabalho voluntário
Despesas ﬁnanceiras

Superávit do exercício

(34.232)
(97.550)
(24.192)
(165.665)
(652)
(322.291)

1.330.187
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Contatos Instituto BrasilAgro
instituto@brasil-agro.com
+55 (11) 97298-2697

