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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.

No Desafio 1 os voluntários foram convidados a realizar ações de caráter emergencial, 

que trouxessem apoio ou assistência para pessoas ou comunidades resistirem aos im-

pactos da COVID-19. Nesta nova fase a missão dos voluntários é colocar suas habilida-

des a serviço da comunidade.

Neste Guia apresentamos o detalhamento do Desafio 2: Protagonistas do Desenvol-

vimento. Também trazemos algumas ideias de ações voluntárias que podem 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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+ Resilientes

Desafio 1
Protagonistas do 
Desenvolvimento

Desafio 2
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Como será o Desafio 2?

PERÍODO DE REPORTE DO DESAFIO 2: 23 de agosto a 25 de setembro.

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 2: Protagonistas do Desenvolvimen-
to, elas devem ser reportadas na plataforma até 25 de setembro 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.
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Protagonistas do Desenvolvimento

Construindo ações voluntárias com o que temos de melhor!

objetivo geral

O Desafio 2 é um estímulo para que os voluntários poten-
cializem sua capacidade de contribuir. Para isso, vamos fo-
mentar ações em que eles utilizem suas competências indi-
viduais ou capacidades técnicas para apoiar organizações 
sociais, pessoas e comunidades. Nessa fase, podem ser 
realizadas ações como consultorias técnicas, capacitações, 
mentorias, reforço escolar, desenvolvimento de habilida-
des e compartilhamento de novos conhecimentos. E claro, 
muitas outras ações podem ser pensadas. Lembrem-se, to-
das as habilidades individuais que te tornam uma pessoa 
única podem ser multiplicadas para o bem. 



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. 

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. Lembre-se, quanto 
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:
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Foco no futuro, foco na educação

Desde o início do isolamento social, toda a rede de edu-
cação precisou se adaptar ao ensino a distância. Acontece 
que, numa realidade com tanta diferença social como a 
brasileira, o acesso à tecnologia e a condições adequadas 
de estudos em casa não é algo viável para todos os estu-
dantes.



Uma pesquisa da Unicef, feita em novembro de 2020, mostrou que 3,7 milhões de estu-
dantes matriculados, entre 6 e 17 anos, não tiveram acesso a atividades escolares e não 
conseguiram estudar em casa.

Já o percentual de alunos sem motivação para estudar chegou a 54%, em setembro do 
mesmo ano (Instituto Datafolha – Fundação Lemann, Itaú Social e Imaginable Futures). 

O voluntariado pode contribuir para mitigar este percentual de crianças e jovens sem 
motivação, muitas vezes causada pela dificuldade de aprendizado nesse novo formato 
de aulas ou pela falta de perspectiva para o futuro.

PÚBLICO BENEFICIADO: Crianças, adolescentes e até mesmo adultos, especial-
mente os alunos de EJA – educação para jovens e adultos.

1. Escolha um conhecimento para compartilhar:
 Defina os temas que irá tratar a partir das disciplinas com as quais possui maior fami-

liaridade.

como fazer
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O que você irá precisar

Vontade 
de fazer a 
diferença

Respeito 
pelo tempo 

de aprendizado 
de cada aluno

Disposição 
para compartilhar 
o conhecimento

Computador 
ou celular 

com acesso 
à internet

Aplicativos 
de comunicação, 
como WhatsApp, 
Microsoft Teams 
e/ou Instagram



 Lembre-se de que o trabalho voluntário não tem o objetivo de substituir o papel da 
escola. Seu espaço para atuar é por meio do compartilhamento de novos conheci-
mentos, por exemplo, ensinar uma nova língua não oferecida na escola, ou apoiar o 
reforço escolar.

2. Defina um formato:

     • Aulas individuais de reforço – Atenda crianças e jovens de forma individualizada 
para apoiá-los em suas principais dificuldades.

     • Grupos de estudo – Reúna jovens e crianças para revisar assuntos de interesse em 
comum. Reserve um momento para sanar dúvidas sobre o tema.

3. Crie um plano de aula:

     • Apresente-se e fale sobre sua formação e/ou experiência.

     • Apresente os objetivos de ensino dessa aula.

     • Apresente o conteúdo desejado.

     • Faça sempre um fechamento de cada aula, retomando os principais pontos abor-
dados.

     • Liste fontes (sites, livros, etc.), onde a pessoa pode buscar mais conhecimento so-
bre o assunto.

     • Agradeça a participação e disponibilize-se a tirar dúvidas.

4. Identifique potenciais beneficiários: 
 Para identificar estudantes beneficiários ou outros voluntários interessados em 

apoiar, você pode utilizar suas redes sociais e grupos de WhatsApp, entre amigos, 
família e sua vizinhança.

 Existem também organizações sociais que já possuem projetos estruturados para le-
var educação complementar para regiões de vulnerabilidade social, como, por exem-
plo, o Instituto Educadores Sem Fronteiras. Muitas destas instituições contam com o 
trabalho de voluntários para manter estas atividades. Você pode disponibilizar algu-
mas horas de sua semana para apoiar estas iniciativas. Para identificar um projeto em 
sua região você pode se informar por meio de órgãos ligados ao acolhimento social 
em sua cidade.
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5. Escolha uma ferramenta: 
 Defina qual será a ferramenta utilizada para se comunicar com seus beneficiados. 

Pode ser utilizado WhatsApp, Skype, Hangouts ou outra plataforma de fácil acesso 
aos estudantes para realizar a transmissão. Você também pode gravar aulas em vídeo 
e disponibilizá-las no Youtube.

6. Controle de participantes:
 Tenha um controle de quantas pessoas participaram das suas aulas ou da quantida-

de de visualizações nos vídeos publicados, assim você saberá quantas pessoas foram 
beneficiadas por esta iniciativa.

7. Peça avaliação:
 Peça para as pessoas avaliarem as suas aulas para saber onde você pode melhorar.

Entrar no mercado de trabalho costuma ser uma tarefa de-
safiadora para a maioria dos jovens, mas, principalmente, 
para os grupos minoritários, que têm mais dificuldade para 
encontrar oportunidades de trabalho e renda. A atuação 
voluntária pode ajudá-los a vencer essas barreiras, con-
tribuindo para que estejam preparados para buscar essas 
oportunidades.

Orientação vocacional e preparação 
para o mercado de trabalho

PÚBLICO BENEFICIADO: Jovens, especialmente de baixa renda; pessoas com de-
ficiência; mulheres em busca de oportunidades no mercado de trabalho; popula-
ção negra; pessoas LGBTQI; indígenas; e outros.
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1. Defina o tema que deseja tratar:
 São muitos os assuntos que podem ser compartilhados, como a importância das 

habilidades comportamentais, construção de um bom currículo, a importância do 
autoconhecimento para tomada de escolhas profissionais, o uso das redes sociais na 
busca por oportunidades, entre outros.

2. Defina a metodologia:
 Você pode realizar mentorias individuais, simulação de processos de seleção ou fazer 

palestras virtuais.

3. Defina a frequência dos encontros virtuais:
 De acordo com sua disponibilidade e as necessidades do grupo, defina se os en-

contros serão diários, semanais, quinzenais e o tempo total de duração de todo o 
processo.

4. Faça parcerias:
 Você pode encontrar alguma Organização que trabalhe com jovens ou uma escola e 

fazer uma parceria com elas, atendendo aos seus beneficiários.

O que você irá precisar

como fazer

Generosidade 
para compartilhar 
suas experiências 

profissionais

Disposição para 
inclusão

Computador 
ou celular 

com acesso 
à internet

Aplicativos 
de comunicação, 
como WhatsApp, 
Microsoft Teams 
e/ou Instagram
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5. Divulgue esta iniciativa em sua rede:
 Para identificar possíveis beneficiários ou ainda outros voluntários interessados em 

apoiá-lo, você pode utilizar suas redes sociais e grupos de Whatsapp entre amigos e 
família ou da sua vizinhança.

6. Escolha uma ferramenta:
 Defina qual será a ferramenta utilizada para se comunicar com seus beneficiados. 

Pode ser utilizado WhatsApp, Skype, Hangouts ou outra plataforma de sua preferên-
cia para realizar a transmissão.

 Você também pode gravar aulas em vídeo e disponibilizá-las no Youtube.

7. Escolha uma ferramenta:
 É importante que você identifique as principais dificuldades de seu público e assim 

adequar o método e os temas trabalhados.

8. Proponha atividades para acompanhar a evolução dos beneficiados.

Apoio para recolocação profissional

Os impactos da pandemia gerados na economia influen-
ciaram diretamente o mercado de trabalho: segundo o 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o de-
semprego no Brasil atingiu a taxa recorde de 14,7% no 1o 
trimestre de 2021. Isso significa que 14,8 milhões de pesso-
as estão desempregadas. Por isso, a demanda para recolo-
cação no mercado de trabalho é altíssima e o voluntariado 
pode auxiliar muito nesse processo.

PÚBLICO BENEFICIADO: Pessoas sem emprego, principalmente pertencentes a 
grupos minoritários como pessoas com deficiência; mulheres; população negra; 
pessoas LGBTQI; indígenas; e outros.
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O que você irá precisar

1. Entenda a necessidade do público escolhido:
 Assim como na atividade de inserção no mercado de trabalho, há muitos os temas 

que podem ser abordados, principalmente os relacionados à elaboração de currí-
culo e locais onde distribuí-los e como se portar em entrevistas de emprego. Porém, 
você também pode fazer uma escuta ativa com o público beneficiado e entender 
quais são suas principais dificuldades enfrentadas no processo de recolocação. Uma 
boa ideia é fazer parcerias com Organizações Sociais que atendam pessoas que este-
jam nessa situação.

2. Defina a metodologia:
 Mentorias coletivas, simulação de processos de seleção, apoio na elaboração de cur-

rículos e palestras virtuais são ótimas opções para trabalhar esse tipo de assunto. É 
interessante priorizar a discussão desse tema em grupo para que a troca de experiên-
cia entre os participantes enriqueça o conteúdo.

3. Estipule a duração dos encontros:
 Procure fazer encontros breves e dinâmicos. Caso não consiga abordar todos os te-

mas que se propôs, divida-os em encontros diferentes, de acordo com o assunto. 
Assim, os participantes conseguirão se agendar para participar dos que têm mais in-
teresse.

como fazer

Disposição 
para inclusão

Criatividade, 
empatia e força 

de vontade

Computador 
ou celular 

com acesso 
à internet

Aplicativos 
de comunicação, 
como WhatsApp, 
Microsoft Teams 
e/ou Instagram

Generosidade 
p/ compartilhar 

suas experiências 
pessoais e/ou 
profissionais
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4. Escolha uma ferramenta:
 Escolha a ferramenta de comunicação com seus beneficiados. Pode ser utilizado 

WhatsApp, Skype, Hangouts ou outra plataforma de sua preferência e de fácil acesso 
ao público beneficiado.

5. Divulgue sua ação:
 Seja para atrair o público beneficiado ou para mobilizar outros voluntários, a divul-

gação da iniciativa é fundamental. Utilize suas redes e busque divulgar em locais que 
dialoguem com o perfil de público beneficiado. Se tiver parceria com alguma Organi-
zação Social, trabalhe em conjunto com ela nesta comunicação.

Além das graves consequências sanitárias, a pandemia 
provocada pelo coronavírus tem provocado fortes impac-
tos na economia e no dia a dia da população. Nesse ce-
nário, que se transformou radicalmente de uma hora para 
a outra, você pode utilizar seus conhecimentos pessoais e 
profissionais para dar consultoria e assessoria para peque-
nos empreendedores, escolas, organizações sociais for-
mais e projetos sociais, ajudando-os a se reestruturarem e 
se reorganizarem. Essa parceria é uma forma de contribuir 
para o fortalecimento e desenvolvimento das comunida-
des.

Consultoria 
e assessoria a empreendedores, 
Organizações Sociais e escolas

PÚBLICO BENEFICIADO: Organizações sociais, autônomos, empreendedores lo-
cais, empreendedores de grupos minoritários (empreendedorismo inclusivo), es-
colas e projetos sociais realizados pela comunidade em geral.
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O que você irá precisar

1. Divulgue a iniciativa.
 Utilize as redes sociais para divulgar esta iniciativa. Amigos e familiares também po-

dem sugerir possíveis beneficiários entre suas redes de contatos.

2. Forme uma equipe multidisciplinar.
 Se possível, reúna uma equipe multidisciplinar para fazer a consultoria/assessoria. 

Acione amigos e colegas de trabalho que também poderiam ter interesse em contri-
buir com esta ideia, compartilhando conhecimentos ligados a diferentes áreas.

3. Selecione os beneficiados e faça um diagnóstico para compreender suas neces-
sidades.

4. Estabeleça limites e prioridades.
 Defina em quais problemas você é capaz de apoiar e estabeleça junto ao beneficiado 

quais são as prioridades. Tenham em mente que, em muitos casos, não será possível 
atender a todas as dificuldades de uma só vez.

5. Planeje como será a ação.
 Planeje o conteúdo que será compartilhado e defina um cronograma de acompa-

nhamento para cada beneficiado. Se inspire em algumas oportunidades, como:

como fazer

Vontade 
de fazer a 
diferença

ComprometimentoComputador 
ou celular 

com acesso 
à internet

Aplicativos 
de comunicação, 
como WhatsApp, 
Microsoft Teams 

ou outros

Generosidade 
p/ compartilhar 

suas experiências 
pessoais e/ou 
profissionais
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     • Consultoria e assessoria administrativa, jurídica e financeira.

     • Tradução/digitação de documentos.

6. Não se limite à teoria. 
 Proponha soluções práticas e alinhadas ao contexto atual.

7. Avalie o processo. 
 Estabeleça metas e defina maneiras de avaliar periodicamente o progresso e os re-

sultados das soluções propostas. Quando necessário, faça ajustes nas estratégias.

8. Defina a ferramenta de comunicação. 
 Para a comunicação, utilize ferramentas como WhatsApp, Skype, Hangouts ou outra 

plataforma de preferência.

Educação Financeira Básica

A educação financeira é um conhecimento valioso, princi-
palmente em épocas de crise econômica. Com a perda do 
emprego ou queda brusca no faturamento dos pequenos 
empreendedores, muitas famílias aumentaram suas dívi-
das ou ficaram inadimplentes.

Um levantamento da Serasa Experian, feito em 2020, mos-
tra que o Brasil chegou a 63 milhões de endividados. Re-
sultado parecido foi apontado na mais recente pesquisa 
de “Endividamento e Inadimplência do Consumidor”, pro-
movida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). Este estudo mostrou que, em no-
vembro de 2020, 66% dos brasileiros estavam endividados, 
dos quais, 25,7% possuíam dívidas ou contas em atraso e 
11,5% não tinham condições de pagar.
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A falta de conhecimento sobre como gerir o dinheiro e planejar gastos é um dos fato-
res de agravamento desse quadro. Por isso, a educação financeira básica para jovens e 
adultos é uma das principais ferramentas para auxiliar no desenvolvimento das comu-
nidades.

PÚBLICO BENEFICIADO: Adultos e jovens em situação de vulnerabilidade, princi-
palmente pertencentes a grupos minoritários como pessoas com deficiência; mu-
lheres; população negra; pessoas LGBTQIA+; indígenas; e outros.

O que você irá precisar

Não ter 
preconceitos 

e julgamentos 
de valor

EmpatiaAdaptabilidade 
e flexibilidade

Computador 
ou celular 

com acesso 
à internet

Aplicativos de 
comunicação, 

como WhatsApp, 
Microsoft Teams, 

entre outros, 
que sejam de 

fácil acesso aos 
beneficiados

Disposição 
p/ falar de 
um tema 

um pouco 
complexo 

para muitos 
brasileiros de 
forma simples 

e amigável

1. Delimite os assuntos que serão tratados e o tempo da atividade:
 Entenda que é importante trazer ideias básicas de educação financeira como orça-

mento e controle de gastos diários.

 A dica é focar nessas ferramentas, explicando conceitos como receitas, despesas, for-
mas de lidar com os diferentes tipos de resultados da planilha (positivo, zerado ou 
negativo), como cortar gastos ou tentar aumentar a renda e a importância de anotar 

como fazer
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todos os gastos diários, mesmo os pequenos (que somados, ao final do mês, podem 
se tornar um valor bem mais significativo).

2. Simplifique e não julgue!
 Tenha em mente que o público beneficiado pode ter bastante dificuldade com cálcu-

los matemáticos e precisará de apoio para preencher suas planilhas.

 Use uma linguagem simples e lembre-se de que o foco é ensinar o básico de educa-
ção financeira e não formar investidores.

 Não tenha preconceitos e não faça julgamentos de valor. Educação financeira não 
é algo matemático, nem uma ciência exata, mas tem a ver com comportamentos e 
cultura social.

3. Determine o formato e a duração dos encontros:
 Procure fazer encontros breves e dinâmicos. Procure fazer os encontros em grupo, 

para troca de experiências, mas observe a quantidade máxima de participantes para 
um bom andamento.

4. Escolha uma ferramenta de comunicação:
 Escolha a ferramenta de comunicação com seus beneficiados. Pode ser utilizado 

WhatsApp, Skype, Hangouts ou outra plataforma de sua preferência e de fácil acesso 
ao público beneficiado.

5. Divulgue sua ação:
 Caso você tenha feito parceria com alguma Organização Social, trabalhe junto com 

ela na divulgação. Você também pode utilizar suas redes sociais e pedir auxílio na 
divulgação para outros voluntários.
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Bem-estar e autocuidado como 
pilares de desenvolvimento

Mais de um ano de isolamento social, mudanças drásticas 
nas rotinas de todos, desemprego, crise econômica, incer-
tezas no futuro… Tudo isso tem resultado em um alto nível 
de estresse na população que pode desencadear em ou-
tros transtornos como depressão, estresse pós-traumático, 
etc.

O bem-estar e autocuidado são fundamentais para a ma-
nutenção da saúde mental neste momento em que vive-
mos e podem ser considerados pilares para o desenvolvi-
mento das comunidades.

PÚBLICO BENEFICIADO: Todas as pessoas, de diferentes faixas etárias e situa-
ções sociais.

O que você irá precisar

Escuta ativaEmpatiaComputador 
ou celular 

com acesso 
à internet

Aplicativos 
de comunicação, 
como WhatsApp, 
Microsoft Teams, 
entre outros, ou 

redes sociais como 
Youtube e Instagram

Disposição 
para estudar 
sobre o tema
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1. Escolha sobre qual tema quer falar.
 Dentro do tema bem-estar e autocuidado, existem algumas categorias que focam em 

aspectos físicos, emocionais, sociais, espirituais e intelectuais. Veja alguns exemplos:

     • Autocuidado Físico: praticar atividade física e manter a alimentação saudável;

     • Autocuidado Emocional: praticar o autoconhecimento e ter hobbies que permitem 
expressar as emoções como pintar, dançar, escrever;

     • Autocuidado Social: se reconectar com velhos amigos e parentes distantes e parti-
cipar de clubes (de leitura, por exemplo) para socializar com pessoas que tenham 
mesmos gostos;

     • Autocuidado Espiritual: praticar meditação e mantras;

     • Autocuidado Intelectual: ensinar algo que saiba e aprender algo novo.

 Escolha algo com que se identifique e tenha interesse e conhecimento para falar.

2. Determine o formato e a duração.
 Você pode criar grupos para bate-papo, fazer palestras/ atividades práticas virtuais 

com transmissão ao vivo ou gravar vídeos para serem disponibilizados no Youtube e/
ou Instagram. O formato escolhido determinará a ferramenta adequada.

3. Prepare o que irá falar/fazer.
 Mesmo que você tenha escolhido algo com que já tenha afinidade, é importante pre-

parar o que irá falar e como conduzirá a atividade.

 Se for promover uma palestra, prepare um roteiro, se for conduzir um grupo, esteja 
pronto(a) para tirar dúvidas. Alinhe o conhecimento para que todos possam partici-
par e se sentir incluídos.

4. Divulgue sua ação:
 A divulgação é uma das chaves do sucesso de uma ação. Você pode pensar numa 

divulgação prévia para conseguir parcerias de outros voluntários ou apenas na divul-
gação para o público-alvo da ação.

como fazer

19



@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


