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EDITAL DE SELEÇÃO DO PROGRAMA INSPIRA 

I. APRESENTAÇÃO 

O Instituto BRF é uma entidade sem fins lucrativos fundada para coordenar a gestão do 

investimento social da Brasil Foods S.A. (BRF), sobretudo na contribuição com o desenvolvimento 

local das comunidades das quais a empresa faz parte. A BRF foi criada a partir da fusão entre Sadia 

e Perdigão e tem marcas como Sadia, Perdigão, Qualy, Batavo e Elegê, entre outras, sendo uma 

das maiores empresas de alimentos do mundo. 

A promoção do Desenvolvimento Local se dá por meio do apoio a quatro frentes principais: 

Redes Intersetoriais, Políticas Públicas, Terceiro Setor e Empreendedorismo e Empregabilidade (esta 

última a ser implementada em 2013). Toda a gestão do investimento social da BRF é feita pelo 

Instituto BRF em conjunto com os Comitês de Investimento Social, que são grupos formados por 

funcionários das unidades produtoras/filiais/centros de distribuição/sedes administrativas da BRF. 

O FICAS é uma organização sem fins lucrativos criada em 1997 que acredita e investe 

constantemente no fortalecimento do papel estratégico das organizações da sociedade civil nas 

mudanças sociais. Para isso, atua por meio de programas de formação, que já formou mais de 300 

organizações em 19 estados brasileiros e em Moçambique (África), e promove ações de articulação 

entre os diferentes atores sociais. 

II. O QUE É? 

A BRF, por meio do Instituto BRF, em parceria com o FICAS, lança o primeiro edital do 

Programa Inspira com o objetivo de fortalecer o papel estratégico das organizações da sociedade 

civil na promoção do desenvolvimento local. Serão diretamente beneficiadas 75 (setenta e cinco) 

organizações da sociedade civil e 150 (cento e cinqüenta) profissionais (dois representantes de cada 

organização), que participarão do Programa Inspira.  

O Programa tem duração de dezesseis meses e é composto por encontros formativos 

presenciais, acompanhamento virtual e dois investimentos institucionais. 

Podem participar organizações da sociedade civil que atuam nos municípios e nos municípios 

limítrofes aos abaixo: 

 Mato Grosso: Campo Verde, Lucas do Rio Verde, Várzea Grande  

 Goiás: Buriti Alegre, Mineiros, Rio Verde  

 Paraná: Carambeí, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Paranaguá, Ponta Grossa, Toledo  
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 Rio Grande do Sul: Lajeado, Marau, Serafina Corrêa  

 Santa Catarina: Capinzal, Chapecó, Concórdia, Faxinal dos Guedes, Herval D’Oeste, 

Videira  

 Minas Gerais: Uberlândia  

 Pernambuco: Vitória de Santo Antão  

III. COMO SERÁ? 

Investir em gestão e fortalecimento institucional é fundamental para que organizações 

atuem alinhadas aos seus propósitos, se comuniquem melhor com seu público, ampliem e deem 

sustentabilidade para suas parcerias, tenham resultados mais efetivos tendo em vista as 

necessidades e potencialidades dos territórios nos temas em que atuam, entre outros. Portanto, na 

visão da BRF e do FICAS, fortalecer a gestão das organizações da sociedade civil é uma forma de 

contribuir com o desenvolvimento local. 

As organizações selecionadas serão beneficiadas por: 

 80 horas de formação presencial em gestão e fortalecimento institucional, 

 20 horas de acompanhamento virtual, 

 Até R$ 40.000,00 de investimento financeiro voltado ao fortalecimento institucional. 

Todas as organizações selecionadas deverão passar pelo ciclo completo do Programa Inspira 

que contempla:  

1. Formação Presencial - Módulo 1: Identidade. 

2. Trabalho e acompanhamento à distância. 

3. Formação Presencial - Módulo 2: Diagnóstico institucional. 

4. Elaboração de projeto para 1º ciclo de investimento. 

5. Aplicação do 1º investimento financeiro. 

6. Trabalho e acompanhamento à distância. 

7. Formação Presencial - Módulo 3: Contexto de atuação. 

8. Trabalho e acompanhamento à distância. 

9. Formação Presencial – Módulo 4: Desenvolvimento de projetos. 

10.  Trabalho e acompanhamento à distância. 
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11.  Formação presencial - Módulo 5: Comunicação, Mobilização de recursos e Articulação 

em rede.  

12.  Elaboração de projeto para 2º ciclo de investimento. 

13.  Aplicação do 2º ciclo de investimento financeiro. 

14.  Trabalho, acompanhamento à distância, conclusão da participação no Programa Inspira. 

O Programa terá início em março de 2013 e término em julho de 2014. 

As formações presenciais serão de dois dias cada um, ou seja, 16 horas. Além disso, a 

organização precisará dispor de 25 horas ao longo do Programa para a realização das atividades 

propostas nos módulos. 

O investimento financeiro disponibilizado para as organizações participantes do Programa 

Inspira deverá visar o fortalecimento institucional das organizações e será dividido em duas etapas: 

 O investimento financeiro ciclo I, no valor de até R$ 10.000,00, será disponibilizado à 

organização após o fim do 2º módulo da formação e mediante a elaboração de uma 

proposta de acordo com os critérios estabelecidos pelo Programa Inspira.  

 O investimento financeiro ciclo II, no valor de até R$ 30.000,00, será disponibilizado 

para cada organização após o fim do último módulo presencial, mediante a apresentação 

de um projeto, de acordo com critérios e formato estabelecidos pelo Programa Inspira.  

As organizações só poderão receber os investimentos financeiros (ciclos I e II) se tiverem 

100% de presença nas formações e 100% de entrega dos relatórios de atividades e prestação de 

contas dos investimentos. 

As formações presenciais contarão com exposições e exercícios práticos, que darão a 

oportunidade de aprender novos conceitos, conhecer ferramentas e aplicá-las no dia a dia de sua 

organização.  

O acompanhamento virtual, entre módulos e entre ciclos de investimento financeiro será 

feito, prioritariamente, por meio de um grupo fechado na rede social Facebook 

(www.facebook.com). O foco do acompanhamento é apoiar as organizações a aplicar o 

conhecimento adquirido nos módulos presenciais.  

Os ciclos de investimento financeiro são apoios complementares para a implementação dos 

pontos identificados pelas organizações como estratégicos para o seu fortalecimento institucional. 

Este investimento financeiro estará pautado em critérios alinhados ao objetivo central do Programa 

Inspira. 

As formações presenciais serão realizadas por polos, da seguinte forma: 

http://www.facebook.com/
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Pólo 
Municípios (e municípios limítrofes aos 

descritos abaixo) 

Município principal no qual 

acontecerão as formações 

(podendo ser rotativas – a 

critério do grupo) 

Polo 1 
Campo Verde, Lucas do Rio Verde e Várzea 

Grande (MT)  
Várzea Grande (MT) 

Polo 2 
Buriti Alegre, Mineiros e Rio Verde (GO) e 

Uberlândia (MG)  
Uberlândia (MG) 

Polo 3 Vitória de Santo Antão (PE) Vitória de Santo Antão (PE) 

Polo 4 Lajeado, Marau e Serafina Corrêa (RS)  Lajeado (RS) 

Polo 5 
Capinzal, Chapecó, Concórdia, Faxinal dos 

Guedes, Herval D'Oeste e Videira (SC) 
Chapecó (SC) 

Polo 6 
Carambeí, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, 

Paranaguá, Ponta Grossa e Toledo (PR) 
Toledo (PR) 

O Programa garantirá transporte e hospedagem dos dois representantes no caso das 

organizações que se deslocarão a outro município para a participação nas formações presenciais, 

assim como alimentação para todos os participantes durante os módulos. 

Os conteúdos e metodologia do Programa Inspira estarão pautados no que há de mais atual 

com relação a fortalecimento institucional de organizações da sociedade civil e terão como base o 

Programa FICAS de Formação em Gestão, que já formou mais de 160 organizações desde 2000. 

Além disso, contará com a experiência da BRF e do Instituto BRF.  

IV. COMO SERÁ O PROCESSO SELETIVO? 

Serão selecionadas 75 (setenta e cinco) organizações da sociedade civil, sendo 3 (três) por 

município, exceto no Polo 3 que contará com 9 (nove) organizações selecionadas. A seleção irá 

considerar os critérios deste edital e o parecer de uma comissão avaliadora composta por equipes 

técnicas da BRF, do Instituto BRF e do FICAS. 
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Podem se inscrever no edital: organizações da sociedade civil, não governamentais e sem 

fins lucrativos que atuem nos seguintes municípios e municípios limítrofes: Campo Verde (MT), 

Lucas do Rio Verde (MT), Várzea Grande (MT), Buriti Alegre (GO), Mineiros (GO), Rio Verde (GO), 

Carambeí (PR), Dois Vizinhos (PR), Francisco Beltrão (PR), Paranaguá (PR), Ponta Grossa (PR), 

Toledo (PR), Lajeado (RS), Marau (RS), Serafina Corrêa (RS), Capinzal (SC), Chapecó (SC), 

Concórdia (SC), Faxinal dos Guedes (SC), Herval D’Oeste (SC), Videira (SC), Uberlândia (MG), 

Vitória de Santo Antão (PE).  

Para se inscrever, as organizações deverão ter um orçamento anual máximo de R$ 

1.000.000 (um milhão de reais). 

Não podem se inscrever no edital: organizações governamentais (municipais, estaduais ou 

federais), instituições que integram o Sistema S (Senai, Senac, Senar, Senat, Sesc, Sesi, Sebrae, 

etc.), sindicatos, instituições de pesquisa científica, instituições comerciais, empresas e institutos e 

fundações ligados a elas, instituições de ensino e pessoas físicas. 

Espera-se que o Programa Inspira seja composto por organizações que tenham demandas 

na área de gestão, interesse em se desenvolver, disposição para rever seus objetivos e práticas, 

aprimorar procedimentos e ampliar suas relações e envolvimento com a comunidade onde atuam.  

É fundamental o comprometimento da organização, que deve apoiar a ida dos seus 

representantes às oficinas e facilitar as atividades internas de multiplicação dos conhecimentos 

previstas nesse processo de formação. 

Cada organização deverá dispor 2 (dois) representantes para participar de todo o Programa, 

que devem ter: 

 Disponibilidade para participar dos 5 (cinco) módulos presenciais de dois dias cada -  os 

módulos serão realizados a cada dois meses; 

 Capacidade de mobilização da equipe interna e de multiplicação dos conteúdos 

aprendidos;  

 Disposição para refletir e trocar experiências;  

 Pelo menos um dos dois representantes deve também ter poder de decisão e/ou 

autonomia para atuar na organização.  

É recomendável também que os representantes estejam, há no mínimo, 6 (seis) meses 

colaborando nas atividades da organização e planejem permanecer envolvidos nela. 

Para receber o certificado individual de participação é necessário que os representantes 

participem de, pelo menos, 4 dos 5 módulos presenciais.  
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V. COMO SE INSCREVER? 

As organizações da sociedade civil candidatas deverão: 

1. Preencher a ficha de inscrição anexa. Atenção: o preenchimento da ficha deverá ser 

feito pelas lideranças da organização e também pelos dois representantes que irão 

participar do Programa. 

2. Enviar os seguintes documentos:  

 Cópia do cartão do CNPJ.  

 Declaração emitida pelo Contador e/ou pela Contabilidade atestando a 

regularidade da situação financeira da organização. 

As fichas de inscrição e cartão do CNPJ devem ser encaminhadas para o e-mail: 

programa.inspira@brasilfoods.com. 

VI. QUAIS SÃO AS DATAS IMPORTANTES? 

 29/10/12 – Lançamento do edital e início das inscrições. 

 30/11/12 – Data final pra recebimento de inscrições. 

 21/12/12 – Divulgação dos pré-selecionados para a segunda etapa de seleção. 

 21/01/13 a 22/02/13 – Visitas de seleção. 

 25/02/13 – Divulgação das organizações selecionadas. 

 Março/13 – Início das formações presenciais – Módulo 1. 


