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A 7ª edição Desafio do Voluntário já começou e convidamos você para integrar o time 
que fará grande diferença na vida de muitas pessoas e comunidades em 2021. 

O convite está feito, vamos jogar juntos?

Uma das novidades do ano é a realização de três desafios temáticos, que serão realiza-
dos ao longo da competição. Cada um terá um objetivo geral e um período de realização. 

Os voluntários que aceitarem nosso convite solidário para agir, deverão planejar e re-
alizar suas ações voluntárias e, em seguida, fazer o reporte na plataforma voluntarios.
votorantim.com.br. Ao final de cada desafio, os voluntários que se destacarem serão 
reconhecidos e premiados.

Para começar o jogo, apresentamos neste Guia o detalhamento do Desafio 1: Comu-
nidades + Resilientes. Também trazemos algumas ideias de ações voluntárias que po-
dem servir de inspiração para a criação de sua própria ação.

Queremos que você enxergue as sugestões como ponto de partida, mas não se limite a 
elas. Acreditamos no seu potencial para ir além!
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Como será o Desafio 1?

Comunidades + Resilientes

Vamos apoiar nossas comunidades para que sejam mais resilientes no enfrentamento 
da pandemia!

objetivo geral

O Desafio 1 convida você para realizar ações voluntárias 
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 urgen-
tes, por isso, queremos estimular os voluntários a pensa-
rem de forma ágil em soluções que possam dar respostas 
aos principais desafios da pandemia.

PERÍODO DE REPORTE DO DESAFIO 1: 28 de junho a 31 de julho.

Serão aceitas ações realizadas em que período?

Todas as ações voluntárias realizadas em 2021 serão aceitas. Contudo, para que concor-
ram ao reconhecimento entre as ações do Desafio 1: Comunidades + Resilientes, elas 
devem ser reportadas na plataforma até 31 de julho de 2021.

Quem pode participar?

Podem participar das ações os empregados, terceiros, estagiários e aprendizes das em-
presas investidas da Votorantim e convidados externos, que podem ser familiares, ami-
gos, fornecedores, lideranças locais ou pessoas da comunidade.

Quantas ações podem ser inscritas?

Não há limite de ações por voluntário. Realizar mais de uma ação possibilita alcançar um 
número maior de pessoas beneficiadas e maior será a chance de reconhecimento, o que 
é bom para todos.
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As ações deverão ser individuais ou em grupo?

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 volun-
tários participantes na ação.

Qual o número máximo de voluntários por ação?

Não há limites para o número de participantes em ações em grupos. Lembrem-se, quan-
to mais gente, maior a capacidade de gerar impacto.

Como será o reconhecimento?

Serão escolhidas até 5 ações destaque de cada desafio, de acordo com os seguintes cri-
térios: 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 o reconhecimento será divulgado em até 20 dias da con-
clusão do desafio.

Veja abaixo, sugestões de ações que você pode realizar para esse desafio:

abrace a saúde

Após um ano de pandemia, a área da saúde pública está 
sobrecarregada. Tanto os profissionais de linha de frente 
estão cansados, quanto, muitas vezes, as unidades de saú-
de atuam de forma precária, com falta de materiais bási-
cos.

A ideia é trazer algum tipo de alívio e leveza aos profissio-
nais da saúde e/ou organizar uma campanha para apoiar 
uma unidade de saúde.

PÚBLICO BENEFICIADO: Unidades de saúde públicas e profissionais de saúde.
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1. Procure uma unidade de saúde próxima e entenda suas necessidades.
 Identifique o responsável pela administração da unidade de saúde e entenda qual 

é a realidade do local e se necessitam de algum tipo de doação, seja de materiais 
de higiene e proteção pessoal (máscaras, álcool gel, produtos de limpeza) ou outros 
itens utilizados no dia a dia da unidade.

2. Organize uma campanha de arrecadação.
 Mobilize seus contatos via redes sociais e crie uma grande rede de doadores. Tenha 

um local para receber todas as doações.

3. Faça a entrega dos itens.
 É importante organizar-se para higienizar tudo o que foi doado antes e realizar a en-

trega.

4. Você também pode realizar uma ação junto aos profissionais de saúde do local.
 Uma boa ideia é utilizar suas habilidades artísticas para realizar algum tipo de apre-

sentação e trazer alegria e alívio de estresse em suas rotinas.

 Quem sabe fazer uma serenata na hora do almoço? Ou uma apresentação de dança?

 Tenha sempre o cuidado de manter o distanciamento, dando preferência para atuar 
em áreas externas e abertas.
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O que você irá precisar

como fazer

Criatividade Escuta ativa Disposição Empatia



7

5. Outra opção é melhorar o espaço onde os profissionais da saúde trabalham.
 Imagine cuidar do jardim ou criar uma área externa de descanso para os profissio-

nais. Melhorias no ambiente de trabalho podem ajudar a aliviar o estresse e demons-
trar o agradecimento ao trabalho daqueles que se dedicam a salvar vidas.

 Não esqueça de obter as devidas autorizações para qualquer melhoria estrutural e 
monte pequenas equipes de trabalho que respeitam regras de distanciamento e uso 
de EPIs.

Campanha Todos pelas Vacinas

Ter acesso a informações corretas sobre a pandemia, prin-
cipalmente relacionadas à vacina da Covid-19, são funda-
mentais nesse momento. Você pode ser um agente de di-
vulgação e incentivo à vacinação.

PÚBLICO BENEFICIADO: Toda a população brasileira.

O que você irá precisar

Disposição Criatividade Gostar de interagir Acesso à internet



1. Acesse o site da campanha Todos pela Vacina.
 Nesse site você encontra um compilado de informações oficiais sobre a vacinação, 

além de materiais artísticos, educativos, vídeos e podcasts sobre o assunto.

2. Escolha onde e como você quer realizar a campanha.
 Você pode fazer algo exclusivo para redes sociais divulgando as informações no seu 

perfil e/ou grupos de WhatsApp. Ou realizar uma campanha com distribuição de fo-
lhetos e uso de cartazes em locais com circulação de pessoas, como seu condomínio.

3. Crie a sua campanha!
 Crie suas peças utilizando as informações e materiais de apoio disponíveis no site.

como fazer

www.todospelasvacinas.info

Drive Thru de Doações

Uma forma de realizar campanha de doação mantendo o 
distanciamento social é utilizar o formato Drive Thru, no 
qual as pessoas vão até o local de carro para entregar as 
doações.

PÚBLICO BENEFICIADO: Famílias, crianças, idosos, Organizações Sociais e escolas.
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O que você irá precisar

DisposiçãoCriatividadeEspaço 
adequado para 

a circulação 
e parada dos 

carros

Materiais de 
comunicação 
como cartazes 

e faixas

Equipe de 
voluntários

1. Entenda com a Organização beneficiada quais os materiais serão solicitados na 
campanha.

 Alinhar previamente o que pedir é fundamental, pois só a Organização sabe quais 
são suas maiores necessidades.

2. Encontre um ponto de fácil acesso aos veículos.
 É importante que, neste ponto, seja possível coordenar a passagem de veículos. Veja 

se é necessário pedir autorização aos órgãos responsáveis pelo tráfego de veículos.

3. Crie uma estação de entrega bem visível.
 Se possível, sinalize a estação com faixas e banners. Você pode até montar um balcão 

de doações para agilizar a entrega.

4. Organize a entrega de doações com uma equipe de voluntários.
 A equipe de voluntários deve estar uniformizada e espalhada pelo local, organizando 

a fila, dando informações, recebendo as doações, higienizando-as e organizando-as. 
Os doadores, em seus carros, devem fazer fila como um “drive thru” de entregas de 
doação.

5. Faça a higienização de todos os itens doados antes de entregar aos beneficiários.

como fazer



A pandemia do Covid-19 e a crise por ela gerada, potencia-
lizou a desigualdade social no Brasil. Hoje, muitas famílias 
estão em situação de vulnerabilidade e sofrem com a in-
segurança alimentar. Muitas instituições sérias estão traba-
lhando para melhorar esse cenário. Você pode juntar-se a 
elas e tornar-se um mobilizador da campanha escolhida.

PÚBLICO BENEFICIADO: População em situação de vulnerabilidade social e aten-
didas pelas campanhas da Organização Social escolhida.

Seja um mobilizador em 
campanhas contra a fome

O que você irá precisar

Disposição Acesso à internetGostar de se 
comunicar

1. Escolha a sua campanha.
 Há uma série de Organizações Sociais respeitadas que estão se mobilizando num 

trabalho emergencial de assistência às comunidades. Pesquise as ações, formas de 
ajudar e escolha uma campanha para promover.

como fazer
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 Abaixo, algumas sugestões de Organizações Sociais que você pode buscar:

 • Mesa Brasil – www.sesc.com.br/portal/site/mesabrasilsesc/home/

 • Ação da Cidadania – www.acaodacidadania.org.br/

 • Mães da Favela – CUFA – www.maesdafavela.com.br/doar

 • Gerando Falcões – www.gerandofalcoes.com/coronanoparedao

2. Crie uma estratégia de mobilização.
 Pense em como mobilizar mais pessoas para aderirem à campanha escolhida. É im-

portante definir quem você irá mobilizar, por qual meio irá se comunicar e qual o 
conteúdo da sua comunicação.

 Lembre-se de que não há mobilização sem uma comunicação adequada.

3. Parta para a ação!
 Coloque seu plano em prática e mobilize seu público-alvo para a campanha.

PÚBLICO BENEFICIADO: Pessoas em grupo de risco (idosos, PCDs, pessoas com 
comorbidades, pessoas em tratamento médico, entre outros) e famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social.

Oferecer apoio para as pessoas consideradas do grupo 
de risco ao COVID-19 é um grande gesto de solidariedade. 
Você pode contribuir para que estas pessoas evitem a cir-
culação, preservando a sua saúde. Ofereça-se para ir ao 
supermercado ou à farmácia, ou simplesmente se dispo-
nibilize a realizar tarefas do dia a dia como levar o cachorro 
para passear, para que estas pessoas possam permanecer 
seguras em suas casas.

Vizinhança Solidária
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O que você irá precisar

Disposição EmpatiaTempoTelefone, e-mail 
ou aplicativos para 
comunicar-se com 

os beneficiados

1. Encontre quem mais precisa.
 Se você mora em um condomínio, utilize as áreas comuns como elevador, hall de 

entrada ou quadro de anúncios para divulgar esta iniciativa. Informe o seu contato e 
coloque-se disponível para ajudar aqueles que não puderem sair de suas casas. Você 
também pode utilizar suas redes sociais e grupos de Whatsapp para anunciar esta 
ação e encontrar possíveis interessados.

2. Descubra o que é mais necessário para pessoa que você vai ajudar.
 Faça contato com a pessoa e entenda suas necessidades. Aproveite para conversar: 

um pouco de atenção também pode ajudá-los a tornar este período mais leve.

3. Faça os itens chegarem à pessoa.
 Defina quais itens você consegue encaixar na sua rotina para não gerar saídas que 

não estavam previstas. Lembre-se: ainda é importante ficar em casa o máximo possí-
vel.

 Caso algum item esteja fora do alcance da sua rotina de compras, avalie a possibili-
dade de pesquisar serviços de delivery ou ajude a pessoa a instalar aplicativos que 
facilitam compras e entregas. Combine de que maneira serão feitas as compras e 
qual será a forma de pagamento.

como fazer
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 Caso você oriente a pessoa a utilizar serviços de delivery ou aplicativos, certifique-se 
de que ela conheça estas ferramentas e saberá como utilizá-las. Explique como esses 
serviços fazem a sua cobrança e dê dicas de segurança.

4. Reforce orientações de saúde para as entregas.
 Oriente a pessoa a higienizar embalagens assim que chegarem e a lavar bem as mãos 

com água e sabão.

 No caso de contato com entregadores, oriente a pessoa a manter distância superior 
a um metro e usar máscaras.

 No caso de passeio com pets, o ideal é higienizar as suas patinhas na volta para a casa.

5. Crie uma rotina de acompanhamento para verificar se a pessoa está precisando 
de alguma coisa.

Adote um idoso

Um pouco de atenção pode fazer toda a diferença para 
idosos ou pessoas que moram sozinhas e estão isoladas 
neste momento. Que tal organizar encontros virtuais para 
socializar com estas pessoas? Uma simples ligação ou uma 
chamada de vídeo, pode ajudá-las a tornar esse momento 
mais leve.

PÚBLICO BENEFICIADO: Idosos.
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O que você irá precisar

Criatividade

1. Demonstre que você realmente se importa.
 Pergunte como as pessoas se sentem e se precisam, neste momento, de alguma aju-

da em específico.

2. Converse sobre assuntos positivos, conte histórias, discuta sobre temas de inte-
resse em comum.

3. Pesquise e indique conteúdos que possam entreter os idosos.
 Sejam livros, vídeos ou jogos online. Você também pode ensiná-lo como acessar esse 

tipo de conteúdo, caso tenham dificuldades neste sentido.

4. Multiplique talentos. 
 Compartilhe alguma habilidade ou promova educação de forma remota.

5. Busque interesses em comum.
 Artesanato, atividades culturais, livros, filmes, música e esportes são ótimos assuntos 

para quebrar o gelo e se aproximar das pessoas.

como fazer

Telefone, e-mail 
ou aplicativos para 
comunicar-se com 

os beneficiados

Respeito CarinhoAtenção



6. Faça um planejamento do que você vai falar. 
 Lembre-se de que essa é uma ação de voluntariado com objetivos a serem cumpri-

dos. Crie uma pauta para não deixar de abordar nenhum assunto.

7. Tome nota dos assuntos conversados. 
 Dessa forma, você poderá retomar temas e lembrar de nomes e situações na próxima 

ligação. Isso vai mostrar que você se importa com a pessoa e facilitar a aproximação.
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@voluntarios.votorantim

Conte a história da sua ação em

Inspire outras pessoas!

Divulgue em suas redes sociais 
utilizando a hashtag #desafiovoluntario 

e marcando o perfil oficial 
do Desafio Voluntário.

voluntarios.votorantim.com.br

https://voluntarios.votorantim.com.br/

