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desafio voluntário 2021
7ª edição
O Desafio Voluntário é uma competição, saudável e solidária, entre os empregados e
os terceiros das empresas investidas da Votorantim, que chega em sua 7ª edição em
2021. Trata-se de uma estratégia de engajamento e reconhecimento de pessoas que
realizam ações de voluntariado e que promovem a mobilização social para o bem comum.
Essa competição solidária também fomenta a integração dos empregados e terceiros
com diversas comunidades no Brasil e na América Latina, contribuindo para o desenvolvimento de pessoas, de organizações sociais e escolas públicas.
Em 2021, completamos 1 ano da pandemia de coronavírus no mundo e seus impactos
sociais e econômicos são cada vez mais desafiadores. O agravamento do desemprego,
o avanço da fome e o colapso na saúde têm contribuído para que as ações de solidariedade sejam cada vez mais escassas. Nesse contexto, o voluntariado passa a ser um
grande trunfo a favor da solidariedade e da vida.
Por isso, fazemos um convite especial, junte-se ao time que fará grande diferença na
vida de muitas pessoas em 2021. É hora jogarmos juntos!
Nessa jornada, você não estará sozinho. O Desafio Voluntário e sua equipe estarão ao
seu lado para dar suporte ao planejamento, realização e reporte de ações de voluntariado que serão realizadas ao longo do ano. E para o jogo ficar mais interessante, teremos
novidades:

Três Desafios temáticos,
que serão lançados ao
longo da competição,
para o jogo ficar mais
divertido e potente.

Aceleração
de Voluntários,
uma oportunidade
única e limitada que
dará potência para as
ações planejadas.
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Reconhecimentos
para os voluntários
e para as ações
de destaque.

Para começar, trazemos neste manual orientações sobre
como participar do Desafio Voluntário 2021, com sugestões, orientações e esclarecimentos sobre os desafios temáticos e as etapas de reconhecimento.
Ao longo do Desafio, serão divulgadas novas sugestões de
ações para cada um dos desafios temáticos, para que sirvam de inspiração para a atuação dos voluntários.
No Desafio Voluntário, todo mundo Joga Junto!

COMO PARTICIPAR
O objetivo do Desafio Voluntário 2021 é engajar os voluntários das empresas investidas
da Votorantim para fazer a diferença na vida de pessoas e comunidades pelo Brasil e
América Latina, que nesse momento estão fortemente impactadas pela pandemia da
COVID-19.
Para isso, poderão realizar ações que visam fortalecer pessoas ou comunidades, atuando preferencialmente de forma remota, que é o mais seguro para todos e todas
nesse momento. Será possível atuar em todo território nacional, independentemente
de onde o voluntário estiver, mantendo os protocolos de segurança da COVID-19.
As ações presenciais poderão ser realizadas e relatadas, mas com muita cautela. Recomendamos que acompanhem a evolução da pandemia no município ou comunidade
onde pretendem atuar presencialmente e sigam plenamente todas as regras de segurança estabelecidas pela respectiva empresa investidas presente no território.
As ações de voluntariado podem ser individuais ou coletivas. Em uma ação individual,
cada voluntário é responsável pelo próprio reporte. Quando a atuação é feita em grupo, um único voluntário participante poderá fazer o relato e deverá indicar os demais
voluntários participantes na ação. Não há limites para o número de participantes em
ações em grupos.
4

Poderão participar das ações como voluntários os empregados, terceiros, estagiários
e aprendizes das empresas investidas e convidados externos, que podem ser familiares, amigos, fornecedores, lideranças locais ou pessoas da comunidade. Lembrem-se,
quanto maior o engajamento maior será o potencial de deixar legados positivos para as
pessoas e comunidades.
Após a realização de cada ação, o voluntário deverá relatar sua iniciativa na plataforma do Desafio Voluntário (voluntarios.votorantim.com.br), que será avaliada pela equipe técnica do programa.

Serão aceitos relatos de ações de voluntariado realizadas a qualquer momento
em 2021.
Uma das novidades do Desafio Voluntário em 2021 é a realização de três desafios temáticos, que serão lançados ao longo da competição. O objetivo é deixar o jogo mais
dinâmico e aumentar nossa capacidade de gerar resultados transformadores.
A seguir, falaremos um pouco sobre cada um deles:
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desafioS TEMÁTICOS
E OS TIPOS DE AÇÕES

Desafio 1

Comunidades + Resilientes

Vamos apoiar nossas comunidades para que sejam mais resilientes no enfrentamento
da pandemia!
A ideia do desafio é fomentar ações de caráter emergencial, que tragam apoio ou assistência para pessoas ou comunidades resistirem aos impactos da COVID-19. Os desafios sociais e econômicos da pandemia são urgentes, por
isso, convidamos os voluntários a pensarem de forma ágil
em soluções que possam dar respostas aos principais desafios da pandemia.
PERÍODO: 2ª quinzena de junho até o final de julho.

Desafio 2

Protagonistas do Desenvolvimento

Construindo ações voluntárias com o que temos de melhor!
O 2º desafio é um estímulo para que os voluntários aumentem sua capacidade de contribuir. Para isso, vamos
fomentar ações em que o voluntário utiliza alguma competência individual ou capacidade técnica para apoiar organizações sociais, pessoas e comunidades.
6

Nessa fase, podem ser realizadas ações como consultorias
técnicas, capacitações, mentorias, reforço escolar, desenvolvimento de habilidades e compartilhamento de novos
conhecimentos.
E claro, muitas outras ações podem ser pensadas. Lembrem-se, todas as habilidades individuais que te tornam
uma pessoa única podem ser multiplicadas para o bem.
PERÍODO: De agosto a 20 de setembro.

Desafio 3

A Causa da Empresa

O voluntariado no DNA Social dos negócios!
O último desafio do ano será um convite para uma maior
integração com a realizada de cada negócio, ou seja, os desafios sociais de cada empresa. Você já parou para pensar
como o negócio onde você trabalha impacta a sociedade?
E o que você, como empregado, poderia fazer para contribuir com o legado positivo?
A ideia é conversar sobre esse tema e pensar em ações
transformadoras.
E como vai funcionar? A cada empresa investida irá escolher uma causa relacionada a sua estratégia social e o Desafio Voluntários vai apoiar ações que estejam conectadas
a ela.
PERÍODO: De outubro a 15 de novembro.
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Para apoiar os voluntários, será disponibilizado um manual com sugestões de
ações específicas para cada desafio.

É muito simples participar do Desafio Voluntário! Veja quais são as etapas:

1

Conheça o Desafio Voluntário 2021

Nesse manual você encontrará um resumo da lógica do Desafio Voluntário deste ano e os desafios temáticos que o compõem:

Desafio 1
Comunidades
+ Resilientes

2

Desafio 2
Protagonistas do
Desenvolvimento

Desafio 3
A Causa da
Empresa

Inspire-se com as sugestões de ações
propostas para cada desafio temático

Será disponibilizado um manual com ideias de ações para cada desafio.
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Realize a ação

3

Escolha a ação que deseja fazer, planeje-se e realize-a.

4
5

Relate como foi a ação

Entre no site voluntarios.votorantim.com.br e relate sua ação. Ao final deste manual, você encontra orientações sobre como fazer o relato.
Acompanhe se sua ação foi reconhecida
a cada desafio temático e ao final
do Desafio Voluntário!

Como identificar oportunidades
de atuação voluntária?
Muitas vezes, identificar as oportunidades de ação voluntária é bem simples. Basta ampliarmos nosso olhar para nossas redes de contato que encontraremos oportunidades
de realização de ações voluntárias. Uma boa opção é conversar sobre voluntariado com:
• Colegas de trabalho;
• Pessoas da sua religião;
• Contatos de WhatsApp;
• Contatos em redes sociais;
• Pessoas do seu círculo de amizades;
• Pessoas e famílias da sua vizinhança;
• Pessoas que trabalham em Organizações Sociais;
• Pessoas envolvidas com Movimentos Sociais;
• Pessoas envolvidas com projetos culturais e esportivos;
• Pessoas que trabalham em Instituições da área da saúde;
• Pessoas que trabalham em Instituições de Ensino
(escolas, universidades, creches); E outros voluntários.
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Escolhendo onde atuar

O voluntariado à distância é uma oportunidade de beneficiar pessoas de diversas localidades em todo território nacional e até em outros países, estando elas fisicamente
perto ou longe do voluntário. As experiências realizadas em 2020 se mostraram extremamente positivas!
A sugestão é sempre buscar direcionar os esforços para públicos que se encontram em
maior situação de vulnerabilidade social ou grupos de risco. É importante lembrar que,
neste momento, os impactos da desigualdade social se intensificam e muitos são os
grupos que aumentaram os riscos relacionados à saúde, segurança alimentar, moradia,
acesso a trabalho e renda, segurança física e psicológica, cuidado e assistência, entre
outros.
Seres humanos em toda sua diversidade podem se beneficiar da sua dedicação, tempo e talento. Tenha isso em mente na hora de buscar o público para
realizar as suas ações voluntárias à distância.

Algumas sugestões de públicos que podem ser apoiados, não excluindo outros, são:
• Comunidades impactadas pela pandemia;
• Pessoas em situação de vulnerabilidade social;
• Empreendedores locais;
• Idosos;
• Crianças e adolescentes;
• Estudantes de todas as idades;
• Pessoas com deficiência (PCDs);
• Pessoas em tratamento médico;
• Pessoas com doenças crônicas;
• Mulheres;
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• Povos originários;
• Indígenas;
• Comunidades quilombolas ou tradicionais;
• Minorias de diversas etnias;
• Pessoa LGBTQI+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgênero,
queers e intersexuais);
• Profissionais ou voluntários que atuam em
organizações sociais.

Muitas instituições mantêm-se fechadas para o atendimento presencial, mas seguem com o trabalho virtual. Entenda
quais têm sido os canais de contato, qual a estratégia de
relacionamento com os beneficiados e os principais desafios do período.
Oportunidades de apoio existem e, nesse momento, a solidariedade é fundamental.

Se você optar por realizar as ações com organizações sociais ou escolas é importante
fazer previamente um diagnóstico para entender os problemas e as necessidades da
organização.
Tenha em mente que vivemos um cenário único e os efeitos da crise mudam conforme
os meses avançam. Estamos todos aprendendo a lidar com o novo contexto, inclusive a
própria organização/escola.
Esteja aberto para ouvir e atuar conectado com a realidade local, propondo ações adequadas para o enfrentamento da crise do Covid-19.
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Dê preferência para fazer a entrevista de diagnóstico de
maneira virtual e esteja aberto para utilizar os canais mais
adequados para a organização!
Abaixo, temos uma série de dicas de pontos que podem
ser trabalhados nesse primeiro contato com a organização
social ou escola:
• Explique que o Desafio Voluntário é uma competição saudável e solidária entre empregados e terceiros das empresas investidas da Votorantim;
• Entenda quais têm sido os principais impactos da crise do Covid-19 para a organização e para seu público beneficiado. Lembre-se que os impactos podem mudar ao
longo dos meses. Estimule a organização a pensar nas mudanças, sem perder a perspectiva do futuro;
• Descubra quais têm sido as ferramentas de contato mais utilizadas pela organização e a estratégia para manter o relacionamento com os beneficiados no período de
restrição de circulação. Essas informações ajudarão a entender quais são os canais
mais adequados para o voluntariado virtual, além disso, se a organização não tiver
familiaridade com ferramentas de comunicação virtual o voluntário poderá ajudá-la
a vencer essa barreira;
• Na conversa com a organização apresente sugestões de ações de voluntariado que
você teria possibilidade de realizar, sempre ponderando a viabilidade. Ao mesmo
tempo, esteja aberto para receber as sugestões da organização. Muitas vezes o que
queremos fazer não é exatamente o que o público beneficiado precisa e para causar
impacto positivo precisamos contribuir com os problemas reais;
• Caso você já tenha realizado ações voluntárias, conte um pouco de sua experiência.
Histórias reais sempre são motivadoras;
• Explique que você está realizando a entrevista de diagnóstico para identificar as possibilidades para contribuir com os desafios da organização. Uma boa prática é realizar
um planejamento antes de pactuar as ações que serão realizadas. Só se comprometa
com as ações que realmente tem capacidade de realizar.
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Acesse aqui uma sugestão para o Roteiro da Entrevista de Diagnóstico.

Atenção às expectativas!
Tenha cuidado ao lidar com as expectativas das organizações beneficiadas. Deixe sempre muito claro as limitações do alcance do seu trabalho. Acima de tudo,
não faça promessas se não tiver garantia de que irá realizá-las.

reconhecimento
Neste ano, o Desafio Voluntário traz novidades para a etapa de reconhecimento. Entenda como funcionará:

• Serão escolhidas até 5 ações destaque de cada Desafio Temático, de acordo com os
seguintes critérios: adesão ao tema, impacto da ação e criatividade.
• Todas as ações reportadas no período do respectivo desafio serão avaliadas pela
equipe técnica do Desafio Voluntário e reconhecidas em até 20 dias da conclusão do
mesmo.

Ao final do Desafio Voluntário 2021, haverá um reconhecimento geral das ações voluntárias e das unidades das empresas investidas, sendo estruturado da seguinte forma:
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• RECONHECIMENTO DAS AÇÕES VOLUNTÁRIAS: o reconhecimento será em duas
etapas, primeiramente a equipe técnica do Desafio Voluntário selecionará até 5 ações
de cada empresa para serem finalistas. Na sequência, todas as ações finalistas serão
submetidas a uma banca avaliadora externa, que fará o reconhecimento das ações
pelos seguintes critérios: impacto da ação e criatividade.
• RECONHECIMENTO DAS UNIDADES DAS EMPRESAS: as unidades serão reconhecidas em duas categorias, as unidades com ações mais estratégicas e as unidades
com maior número de voluntários. Para que a disputa seja justa, as unidades irão
competir com outras de mesmo porte (Grande, Médio ou Pequeno), ou seja, as cada
categoria terá sempre três vencedores.

Etapa de Aceleração de Voluntários
Ao longo do Desafio Voluntário, os voluntários poderão se inscrever e participar de uma
oportunidade inovadora: uma mentoria para acelerar as ideias de voluntariado.
A participação será voluntária, não obrigatória e o número de vagas será limitado.
O objetivo da Aceleração é transformar boas ideias de voluntariado em projetos de alto
impacto social. O processo será conduzido por um especialista em voluntariado e contará com conteúdos exclusivos e dinâmicas online.
Os voluntários devem utilizar os aprendizados adquiridos nesta mentoria para potencializar as iniciativas realizadas no Desafio Voluntário.
Os melhores projetos resultantes da mentoria receberão um recurso semente
para implementar a ideia na prática.

O uso do recurso semente será destinado exclusivamente a custear materiais e serviços
necessários para a realização das ações selecionadas. Não será permitido usar o recurso para a aquisição de itens para doação. Mais informações serão disponibilizadas no
momento da divulgação da Aceleração.
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desafio voluntário 2021
anexos
ANEXO A
Sugestão de roteiro para
entrevista de diagnóstico
RESPOSTAS DA ESCOLA/
ORGANIZAÇÃO SOCIAL

PERGUNTAS ORIENTADORAS
Como está acontecendo o contato
entre os gestores e responsáveis
da organização social?
(A organização consegue manter
contato com parte ou a totalidade
de seus gestores, conselheiros ou
responsáveis nesse momento de
distanciamento? Como?)
Há alguma atividade sendo
realizada com os gestores e
responsáveis à distância? Há alguma
atividade que vocês gostariam de
adaptar e continuar oferecendo?
(Existe algum tema educativo
que os gestores ou conselheiros
poderiam aproveitar a distância nesse
momento? Existe algum trabalho de
acompanhamento ou socialização
que pode ser feito a distância junto
aos gestores ou conselheiros
nesse momento?)
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Existe algum tipo de consultoria que
pode ser prestada para a organização
a distância nesse momento?

Como está acontecendo o contato
com os funcionários?
(A organização consegue manter
contato com parte ou a totalidade
de seus funcionários nesse momento
de distanciamento? Como?)

Há alguma atividade sendo realizada
com os funcionários à distância? Há
alguma atividade que vocês gostariam
de adaptar e continuar oferecendo?
(Existe algum tema educativo que
os funcionários poderiam aproveitar
a distância nesse momento? Existe
algum trabalho de acompanhamento
ou socialização que pode ser feito
a distância junto aos funcionários
nesse momento?)

Como está acontecendo o contato
com o público atendido?
(Vocês conseguem manter contato
com parte ou a totalidade de seus
beneficiários nesse momento de
distanciamento? Como?)
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Quais são as atividades que hoje a
organização está conseguindo oferecer
ao público? Alguma atividade foi
adaptada e ainda acontece com o
público atendido? Quais? Como?
(Informar todas as atividades que
a organização realiza com o público
neste momento, como são realizadas,
os espaços virtuais e físicos que
acontecem, quem é o público – se
for mais de um tipo de público,
qual a frequência que cada
atividade acontece)

Quais as atividades que não
acontecem nesse momento,
que vocês gostariam que fossem
adaptadas para acontecer?
(Existe algum tema educativo que
os beneficiários poderiam aproveitar
a distância nesse momento? Existe
algum trabalho de acompanhamento
ou socialização que pode ser feito
a distância junto aos beneficiários
nesse momento?)

Quais seus principais desafios
para realizar as atividades e atingir
os objetivos/propósitos da
organização nesse período de
distanciamento social?
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Quais as atividades estão
sendo feitas nas mídias sociais
da organização? Vocês possuem
site ou perfis nas redes sociais?
(Existe a necessidade de
mobilização de pessoas online
ou gestão de mídias sociais?)
Há alguma atividade de digitação,
revisão ou tradução de documentos,
criação de material gráfico, publicação,
vídeos, etc, que a OSC gostaria
de realizar?
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desafio voluntário 2021
anexos
ANEXO b
Formulário de relato da ação
Aqui, você encontra as perguntas que compõem o formulário de relato da ação. É a partir dele que sua ação será avaliada pela banca e poderá ser reconhecida.
Para isso, é importante preencher com o máximo de informações possíveis em cada
item. Abaixo, trazemos sugestões de perguntas para guiar seu relato e torná-lo ainda
mais completo.

Conte a história da sua ação

Dados do(a) voluntário(a)
Nesta seção, preencha com seus dados pessoais.

1. Nome completo:
2. Seu e-mail:
3. CPF:
4. Telefone Celular:
5. Empresa:
6. Unidade:
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Sobre a ação
Nesta seção, vamos detalhar sua ação.

1. Que tipo de ação você fez?
Identifique a categoria na qual se enquadra a ação realizada. Algumas ações
podem envolver diferentes etapas, sendo em alguns momentos remotas, e
em outros presenciais, como por exemplo a realização de uma campanha
online para arrecadação de donativos seguida pela organização e entrega
dos itens arrecadados aos beneficiados em uma ação presencial. Nestes casos você pode selecionar as duas categorias apresentadas.
Ação virtual ou remota.
* Ações em que a interação entre voluntário(a) e beneficiado(a) acontece à
distância, por meio de telefonemas, produção de materiais para compartilhamento, chamadas de vídeos, transmissões ao vivo, conteúdos gravados,
realização de campanhas online, entre outras.
Ação presencial respeitando as recomendações de prevenção e proteção
contra a Covid-19.
* Ações em que a interação entre voluntário(a) e beneficiado(a) acontece presencialmente, lembrando sempre de respeitar as recomendações de prevenção e proteção contra a Covid-19. Como exemplo de ações presenciais
temos: apoio a pessoas em isolamento social para a realização de tarefas
do dia a dia como levar o cachorro para passear ou fazer as compras, entre
outras.
2. A sua ação foi:
Queremos saber se você realizou sua ação sozinho(a) ou com outros voluntários. No caso de ações em equipe, o(a) voluntário(a) responsável pelo relato
deve identificar os demais voluntários(as) participantes, informando nome
completo, e-mail e o tipo de voluntário(a) que podem ser empregados(as) e
os(as) terceiros(as) da Votorantim e suas empresas investidas, ou convidados
externos.
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Individual – Você realizou a sua ação sozinho(a), sem a ajuda de outros(as)
voluntários(as).
Em equipe – Sua ação envolveu também a participação de outros(as)
voluntários(as).
3. Total de horas dedicadas por você a esta ação:
Total de horas de planejamento:
* Para este cálculo você deve estimar o tempo dedicado a atividades como:
realização da entrevista de diagnóstico e alinhamentos junto aos beneficiados, elaboração do cronograma e plano de ação para execução da atividade, levantamento de materiais necessários, entre outros.

Total de horas de execução:
* Para este cálculo você deve estimar o tempo dedicado a atividades como:
execução do plano de ação e levantamento dos resultados.

4. Quantas pessoas foram beneficiadas diretamente por esta iniciativa?
Neste campo você deve colocar o número de pessoas que se beneficiaram
com sua ação, ou seja, quantas pessoas foram atendidas com seu trabalho
voluntário.

5. Para avaliarmos o alcance das ações realizadas pelos(as) voluntários(as)
do Desafio Voluntário 2021, informe em qual das alternativas a ação relatada se enquadra:
Selecione em qual das alternativas abaixo a ação relatada se enquadra.
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Ação local, atingindo beneficiados em um município específico.
* Como exemplos temos: ações presenciais como arrecadação, organização
e entrega de doação, ou ações virtuais para grupos restritos, como uma palestra para beneficiados(as) de uma instituição parceira.
Ação de amplo alcance, atingindo beneficiados em mais de um município.
* Como exemplos temos: ações virtuais, sem restrição de público, como transmissões ao vivo abertas para o público geral e conteúdos compartilhados
pela internet.
6. Descreva a ação realizada.
Qual ação você realizou? Como a ação foi realizada? Quem foram os(as) beneficiados(as) por esta iniciativa? O que o(a) inspirou para se engajar nesta
iniciativa? Quais foram os principais desafios na realização da ação? Descreva
neste campo.

7. Quais foram os resultados alcançados?
Aqui a ideia é que você reflita sobre quais foram os impactos da sua ação.
Quais resultados foram observados após sua realização? Quais foram os efeitos provocados? Quais foram os principais aprendizados para você e para
os(as) beneficiados(as) de sua ação? Descreva neste campo.
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8. Por que a sua história merece destaque no Desafio Voluntário 2021?
Nos conte de que forma seu apoio contribuiu para melhorar a situação de
seus(as) beneficiados(as). Quais mudanças você gostaria de promover com a
realização desta iniciativa? Você prevê a realização de próximos passos? Descreva neste campo.

9. A iniciativa envolveu doação de produtos ou recursos financeiros para
seus(as) beneficiados(as)?
Indique se a iniciativa envolveu a realização de doações. Caso sim, deverão
ser informados os tipos e quantidades de itens doados.
Sim
Não
10. Caso queira, você pode inserir imagens da sua ação abaixo.
É muito importante tirar foto das ações. Caso tenha feito isso, compartilhe
com a gente!

Declaro que li e aceito o Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário.
Por último, você acessa o Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário, clicando no link.
É necessário dar o aceite no Termo para finalizar o relato.
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Conte a história da sua ação em
voluntarios.votorantim.com.br

Inspire outras pessoas!
Divulgue em suas redes sociais
utilizando a hashtag #desafiovoluntario
e marcando o perfil oficial
do Desafio Voluntário.

@voluntarios.votorantim

