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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.

Agora, no 3º e último Desafio, os voluntários serão convidados a abraçar as causas 

apoiadas pelas empresas investidas da Votorantim. Assim, vamos unir o voluntaria-

do ao DNA social dos nossos negócios.

Neste Guia apresentamos o detalhamento do Desafio 3: A causa da empresa. Também 

trazemos ideias de ações voluntárias para cada uma das causas apoiadas pelas em-

presas participantes. Elas estão prontas para serem executadas, mas também 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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Como será o Desafio 3?

PERÍODO DE REPORTE DO DESAFIO 3: 04 de outubro a 26 de novembro.

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 3: A causa da empresa, elas devem 
ser reportadas na plataforma até 15 de novembro 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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a causa da empresa

Construindo ações voluntárias com o que temos de melhor!

objetivo geral

O último desafio do ano será um convite para uma maior 
integração com a estratégia social 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? Cada empresa investida irá escolher 
uma causa relacionada a sua estratégia social e o Desafio 
Voluntário vai apoiar ações que estejam conectadas a ela.



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 para a causa de cada empresa:
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Apoie a educação
ação: palestras sobre trajetória de vida e educação

empresas

O que você irá precisar

PÚBLICO BENEFICIADO: Jovens do Ensino Médio, matriculados em escolas pú-
blicas.

Grande parte dos jovens no Ensino Médio não têm muito 
ideia do que fazer após a conclusão dos estudos. O mun-
do profissional costuma ser algo bem distante e eles têm 
dificuldade em compreender que há um caminho a ser 
percorrido para se chegar a determinado ponto da carrei-
ra.

Portanto essa atividade tem o objetivo de inspirá-los e 
trazer informações importantes sobre a importância da 
educação na construção de uma trajetória de vida. E o 
ponto de partida dessa conversa é a sua experiência!

Computador 
ou celular 

com acesso 
à internet

Aplicativos de 
comunicação, 

como Microsoft 
Teams ou Zoom

Vontade 
de fazer a 
diferença

Interesse em 
compartilhar 

conhecimentos 
com os jovens

Disposição 
para compartilhar 

sua trajetória
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1. Escolha a escola onde possa realizar a atividade:

 Veja se a escola já retornou às aulas presenciais ou se ainda está no formato online, 
pois isso muda a forma de aplicação da palestra.

 Se as aulas ainda estão no formato online, você reunirá os alunos por um aplicativo 
tipo Microsoft Teams e será necessário distribuir o link para acesso individual dos 
participantes. No caso das escolas que já voltaram ao formato presencial, você pode 
pedir para a escola reunir os alunos em uma sala com uma televisão ou projetor co-
nectado a um computador com acesso à internet. Nestes casos, a turma inteira entra 
como um usuário no aplicativo.

 Se possível, tente voltar para a escola na qual estudou (se ela for pública) ou para 
alguma de seu bairro de origem. Isso vai aumentar ainda mais sua conexão com os 
alunos e o diálogo com sua comunidade de origem.

2. Defina um formato:

 Além de definir como os estudantes irão se conectar com você, será preciso definir o 
formato da palestra. 

 O ideal é que você possa contemplar todo o Ensino Médio ou todas as turmas de uma 
série, por exemplo, todas as turmas dos 1os anos. Combine com a escola a melhor 
maneira de fazer isso, mas a dica é não juntar muitas turmas. Primeiro, por causa dos 
protocolos de distanciamento social, segundo porque há altas chances de ter muita 
agitação se alunos de turmas diferentes estiverem reunidos em um auditório. 

 Caso a escola permita, prefira realizar uma sessão para cada classe e converse com 
cada turma durante 1h-aula (aproximadamente 45min).

3. Prepare-se:

 É fundamental preparar-se com antecedência para a palestra, principalmente se você 
não possui experiência em falar com grupos de jovens. Além de lhe trazer segurança, 
a preparação evita que você utilize algum exemplo não tão adequado no momento 
da palestra.

como fazer
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 Ao preparar a palestra, lembre-se de quem você era quando estava no Ensino Médio. 
Quais eram suas dúvidas, medos, inseguranças, o que fazia seu coração vibrar? Os jo-
vens querem saber isso: quais dificuldades você teve, como as superou, que escolhas 
fez e quais as consequências dela para sua vida, como escolheu a sua carreira, o que 
precisou fazer para estar onde está hoje.

 Não se preocupe se não possui uma história de vida cheia de superações. Este não é 
o foco, mas mostrar como um jovem saiu do Ensino Médio e, por meio dos estudos, 
construiu uma carreira e chegou numa empresa investida da Votorantim.

 Consulte o Roteiro de Apoio para lhe ajudar nessa tarefa.

4. Controle de participantes:

 Tenha um controle de quantas pessoas participaram das suas palestras.

5. Cuidado com os protocolos da Covid-19:

 Priorize a atuação à distância para evitar riscos a qualquer pessoa envolvida.

6. Dicas importantes para a condução da palestra:

     • Peça para que todos os participantes abram suas câmeras ou peça para posiciona-
rem a câmera em um ângulo que permita a visualização da maioria (caso a cone-
xão seja feita com uma sala de aula inteira). Chame-os pelos nomes.

     • Faça combinados com os alunos do tipo: desligar o celular, evitar conversas para-
lelas, combinar um sinal que você fará para pedir silêncio em vez de gritar etc.

     • Tenha empatia: lembre-se de como você era quando estava no Ensino Médio e 
como reagiria se uma pessoa diferente chegasse na sua sala de aula. 

     • Fale com energia. Nada de ficar com a câmera desligada. Gesticule, demonstre 
entusiasmo e mantenha um tom de voz alto (sem gritar). 

     • Tenha ao seu alcance um copo com água. É fundamental hidratar as cordas vocais.

     • Seja você mesmo e desfrute desse momento!
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7. Registre o momento:

 Faça prints das palestras e inspire seus colegas divulgando as fotos no grupo do De-
safio Voluntário no Facebook. Divulgue também em suas redes pessoais marcando o 
@voluntarios.votorantim para que possamos recompartilhar.

Plogging é uma prática esportiva que reúne atividade físi-
ca, como a corrida ou caminhada, com a coleta de lixo nas 
ruas. 

O plogging foi idealizado pelo ambientalista Erik Ahlström. 
Após se mudar para Estocolmo, na Suécia, ele se inco-
modou com a quantidade de lixos espalhados pela rua. 
Então, começou a organizar grupos de corrida em que os 
corredores, equipados com luvas e sacos de lixo, iam lim-
pando a região. A prática inusitada chamou a atenção e 
começou a ganhar muitos adeptos

Hoje, já é uma prática conhecida na Europa, começou a 
ganhar fama na América Latina e, desde 2018, vem ga-
nhando espaço também no Brasil. 

Segundo um estudo realizado pelo Fundo Mundial para a 
Natureza (WWF) em 2018, o Brasil é o quarto país no mun-
do que mais produz lixo. São 11.355.220 toneladas produ-
zidas anualmente. 

Apoie a educação para conservação
ação: Plogging

empresa
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O Brasil também se destaca quando falamos sobre o descarte incorreto de lixo, pois mais 
de 50% dos resíduos no país são descartados em lixões a céu aberto. 

Segundo pesquisas desenvolvidas em uma parceria do Sindicato Nacional das Empresas 
de Limpeza Urbana (Selurb) com a consultoria PwC (PricewaterhouseCoopers), 24% dos 
domicílios brasileiros não contam com coleta de lixo, e o índice nacional de reciclagem é 
de apenas 3,7%. 

Desta forma, o plogging é uma ótima ferramenta de educação para conservação, pois 
consegue:

• envolver as pessoas na ação de coletar o lixo, reforçando a consciência ambiental;

• chamar a atenção das pessoas que veem a ação para a importância de destinar os resí-
duos para o local correto;

• coloca a corrida e a caminhada em destaque o que, além de uma atividade física, é 
uma forma não poluente de deslocamento para distâncias curtas;

• fortalece o senso de comunidade;

• beneficia e fortalece associações de catadores e reciclagem locais.

PÚBLICO BENEFICIADO: Os próprios voluntários, que se beneficiam da atividade 
física, todos os que moram ou circulam no local onde será realizado o plogging e 
associações de catadores ou reciclagem para onde vão os resíduos coletados.

O que você irá precisar
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Sacos de lixo, 
luvas, álcool 

em gel

Vontade 
de praticar 
atividades 

físicas

Disposição p/ a 
inclusão de pessoas 
c/ deficiência, idosos 

e famílias com crianças



1. Sugestões de como organizar o plogging:

      • Cuidado com os protocolos da Covid-19.
 Evite aglomerações. Distribua os grupos de participantes em pontos distantes uns 

dos outros. No mesmo grupo, coloque apenas pessoas que já convivem diaria-
mente, como as famílias que moram na mesma casa.

 O uso de máscara, mesmo em local aberto, deve ser obrigatório.

      • Verifique todas as autorizações necessárias para a utilização de vias públicas.
 Se for necessário, entre em contato com órgãos públicos responsáveis pela circu-

lação de veículos e pessoas e se informe sobre todas as autorizações necessárias. 
Nesse sentido, mesmo sendo espaços públicos, muitas vezes, é necessária uma 
preparação da via para receber o grupo de pessoas. 

      • Faça uma avaliação de riscos antes do evento.
 Para avaliar qualquer risco nas vias que serão limpas durante o plogging, é neces-

sário realizar uma visita técnica ao local. Neste momento, serão observados possí-
veis contratempos, como quantidade de pessoas circulando nas vias, dificuldades 
de acesso etc. 

      • Avise a comunidade do entorno sobre o evento.
 Além de ser uma ótima oportunidade para convidá-los a participar, é interessante 

que a comunidade local saiba da movimentação que estará acontecendo nas ruas 
do entorno.

      • Forneça os materiais necessários para realização do plogging.
 É importante fornecer luvas e sacos de lixo para que todos consigam realizar a ati-

vidade.
 Separe também álcool em gel para esterilização das mãos.

      • Oriente sobre a importância de vestir roupas adequadas.
 Muitos acidentes acontecem por não estarmos vestidos adequadamente para a 

prática de exercícios físicos. Por isso, usar calças jeans, calçados não apropriados 
e blusas muito pesadas, por exemplo, pode não só trazer desconforto aos parti-
cipantes, como também causar algum tipo de queda, de problemas físicos, entre 
outros contratempos. 

 Também é importante orientar os participantes sobre uso de protetores solares e 
consumo de água para hidratação.

como fazer
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      • Faça um cronograma da atividade.
 Por mais que o plogging seja uma atividade prazerosa e desafiadora, é importante 

determinar um começo e um fim. Para isso, fazer um cronograma é fundamental. 
 Os lixos nas ruas, praças e praias não têm fim, então acaba que o plogging é uma 

atividade infinita. É importante determinar horários para término da atividade e 
não desgastar nenhum participante. 

2. Divulgue esta iniciativa em sua rede:
 Mobilize os voluntários divulgando sua ação em suas redes. Acione família, amigos, 

colegas de trabalho e comunidade local.

3. Registre a quantidade de resíduos coletada:
 Além das fotos, procure uma unidade de medida para estimar a quantidade que foi 

recolhida como, por exemplo, quantidade de sacos de lixo (e qual a litragem deles) 
ou quilos.

4. Defina o que será feito com os resíduos coletados:
 É fundamental definir o que acontecerá com o material coletado. Você pode fazer 

parceria com alguma associação de catadores que estará no dia para receber a doa-
ção da coleta.

5. Registre o momento:

 Faça prints das palestras e inspire seus colegas divulgando as fotos no grupo do De-
safio Voluntário no Facebook. Divulgue também em suas redes pessoais marcando o 
@voluntarios.votorantim para que possamos recompartilhar.
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empresa

Apoie a educação e a prática de esportes
ação: Jogo Esportes e Valores na vida

A prática esportiva é algo que vai além dos benefícios 
para o corpo e saúde. Ela trabalha valores fundamentais 
para nossas vidas. 

Os Jogos Olímpicos da era moderna, esse que vemos hoje 
pela TV, por exemplo, surgiram assim, a partir do ideal de 
um educador francês, Barão Pierre de Coubertin. Espor-
tista, ele sabia dos valores adquiridos com os esportes e 
decidiu trazer essa filosofia para dentro das escolas.

O final desta história, nós já sabemos. E é inspirada nos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos que essa ação foi criada, 
para promover junto às crianças, de forma lúdica, a re-
flexão sobre como valores fundamentais estão relaciona-
dos aos esportes. 

Isso será feito por meio de um jogo simples e lúdico, rela-
cionando casos famosos do esporte mundial com valores 
como respeito, amizade, coragem, etc.

PÚBLICO BENEFICIADO: Alunos do Ensino Fundamental 2 de escolas públicas.
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1. Escolha a escola onde possa realizar a atividade:

 Veja se a escola já retornou às aulas presenciais ou se ainda está no formato online, 
pois isso muda a forma de aplicação da palestra.

 Se as aulas ainda estão no formato online, você reunirá os alunos por um aplicativo 
tipo Microsoft Teams e será necessário distribuir o link para acesso individual dos 
participantes. No caso das escolas que já voltaram ao formato presencial, você pode 
pedir para a escola reunir os alunos em uma sala com uma televisão ou projetor co-
nectado a um computador com acesso à internet. Nestes casos, a turma inteira entra 
como um usuário no aplicativo.

 Alinhe com a escola quantas turmas do Ensino Fundamental 2 serão atendidas. É 
possível aplicar essa ação em 1h-aula (aproximadamente 45min).

2. Prepare-se:

 É fundamental preparar-se com antecedência para conduzir esta atividade, princi-
palmente se você não possui experiência em falar com grupos de jovens. Para isso, 
acesse o Material de apoio onde você encontrará um roteiro, com orientações sobre 
como direcionar a atividade com o grupo, o passo a passo para a condução do jogo, 
além de Slides de apoio para serem utilizados.

como fazer

O que você irá precisar

Disposição p/ 
levar conteúdos 

importantes 
p/ crianças, 

c/ alto-astral

Animação 
para falar 
sobre os 
valores

Slides com 
os casos do 

Jogo (Material 
de apoio)

Computador 
ou celular 

com acesso 
à internet

Aplicativos de 
comunicação, 

como Microsoft 
Teams ou Zoom

Projetor e 
notebook
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 Estude-os previamente. Se for aplicar a ação em grupo, divida tarefas com seus com-
panheiros.

3. Controle de participantes:

 Tenha um controle de quantos alunos participaram da atividade. 

4. Cuidado com os protocolos da Covid-19:

 Priorize a atuação à distância para evitar riscos a qualquer pessoa envolvida.

5. Dicas importantes para a condução da palestra:

 Peça para que todos os participantes abram suas câmeras ou peça para posiciona-
rem a câmera em um ângulo que permita a visualização da maioria (caso a conexão 
seja feita com uma sala de aula inteira). Chame-os pelos nomes.

 Faça combinados com os alunos do tipo: desligar o celular, evitar conversas parale-
las, combinar um sinal que você fará para pedir silêncio em vez de gritar etc. Anote-os 
na lousa para que ninguém esqueça.

 Fale com energia. Nada de ficar com a câmera desligada. Gesticule, demonstre entu-
siasmo e mantenha um tom de voz alto (sem gritar). 

 Tenha ao seu alcance um copo com água. É fundamental hidratar as cordas vocais.

 Divirta-se com os alunos!

6. Registre o momento:

 Faça prints das palestras e inspire seus colegas divulgando as fotos no grupo do De-
safio Voluntário no Facebook. Divulgue também em suas redes pessoais marcando o 
@voluntarios.votorantim para que possamos recompartilhar.
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empresa

Apoie a educação e a prática de esportes
ação: Jogo Esportes e Valores na vida
Apoie a conscientização para a diversidade
ação: Equidade de gênero – Jogo “É Verdade ou Mentira?”

A Diversidade é uma pauta que está em alta em nossa 
sociedade. Incluir e acolher as diferenças é fundamental 
para que possamos viver uma realidade mais igualitária.

Um dos recortes do tema Diversidade é a Equidade de Gê-
nero e é a partir dele que será conduzida esta ação com o 
jogo “É Verdade ou Mentira?”.

Esse animado jogo traz uma série de afirmações estereoti-
padas sobre comportamentos, expectativas e padrões so-
bre o ser mulher e o ser homem. Será que os jovens reco-
nhecerão esses estereótipos e, portanto, o que é verdade 
e o que é mentira? Aqui reside o propósito maior do jogo.

PÚBLICO BENEFICIADO: Estudantes do Ensino Médio ou EJA (Ensino de Jovens 
Adultos) de escolas públicas.
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O que você irá precisar

Computador 
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1. Estude o tema.

 Equidade de gênero é um tema bastante em alta na nossa sociedade. Portanto, há 

muitos materiais disponíveis na internet que podem lhe ajudar com informações, 

dados e maneiras de abordar o assunto.

 Uma ótima fonte de pesquisa é o site da ONU Mulheres.

2. Escolha a escola na qual irá atuar:

     Veja se a escola já retornou às aulas presenciais ou se ainda está no formato online, 

pois isso muda a forma de aplicação da palestra.

 Se as aulas ainda estão no formato online, você reunirá os alunos por um aplicativo 

tipo Microsoft Teams e será necessário distribuir o link para acesso individual dos 

participantes. No caso das escolas que já voltaram ao formato presencial, você pode 

pedir para a escola reunir os alunos em uma sala com uma televisão ou projetor co-

nectado a um computador com acesso à internet. Nestes casos, a turma inteira entra 

como um usuário no aplicativo.

 Alinhe com a escola quantas turmas do Ensino Médio ou EJA serão atendidas. É pos-

sível aplicar essa ação em 1h-aula (aproximadamente 45min).

3. Prepare-se:

 É fundamental preparar-se com antecedência para conduzir esta atividade, princi-

palmente se você não possui experiência em falar com grupos de jovens. Para isso, 

acesse o Material de apoio onde você encontrará um roteiro, com orientações sobre 

como direcionar a atividade com o grupo, o passo a passo para a condução do jogo, 

além de e Slides de apoio para serem utilizados.

4. Controle de participantes:

 Tenha um controle de quantos alunos participaram da atividade.

como fazer
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5. Cuidado com os protocolos da Covid-19:

 Priorize a atuação à distância para evitar riscos a qualquer pessoa envolvida.

6. Dicas importantes para a condução da palestra:

 Peça para que todos os participantes abram suas câmeras ou peça para posiciona-
rem a câmera em um ângulo que permita a visualização da maioria (caso a conexão 
seja feita com uma sala de aula inteira). Chame-os pelos nomes.

 Faça combinados com os alunos do tipo: desligar o celular, evitar conversas parale-
las, combinar um sinal que você fará para pedir silêncio em vez de gritar etc. Anote-os 
na lousa para que ninguém esqueça.

 Fale com energia. Nada de ficar com a câmera desligada. Gesticule, demonstre entu-
siasmo e mantenha um tom de voz alto (sem gritar). 

 Tenha ao seu alcance um copo com água. É fundamental hidratar as cordas vocais.

 Divirta-se com os alunos!

7. Registre o momento:

 Faça prints das palestras e inspire seus colegas divulgando as fotos no grupo do De-
safio Voluntário no Facebook. Divulgue também em suas redes pessoais marcando o 
@voluntarios.votorantim para que possamos recompartilhar.
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empresa

Apoie profissionais que 
preservam nossa habitação
ação: Marketing pessoal p/ autônomos da construção civil

PÚBLICO BENEFICIADO: Trabalhadores autônomos da construção civil.

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

Nos últimos anos, ganhando força com a pandemia, o 
Marketing Pessoal ultrapassou as barreiras das redes de 
contato presenciais e invadiu o digital.

Hoje em dia, quem não possui perfis digitais está perden-
do muitas oportunidades de ser conhecido. Para profissio-
nais autônomos, isso é muito importante para expandir a 
possibilidade de ser achado pelos futuros clientes.

Por isso, essa ação tem o objetivo de trazer algumas no-
ções de como fazer um bom Marketing pessoal dentro do 
digital para autônomos que trabalham na construção civil.

Projetor e 
notebook
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1. Delimite os assuntos que serão tratados e o tempo da atividade:

 O universo do digital é muito amplo, portanto é preciso delimitar o que será falado.

 No Material de Apoio, separamos dicas sobre:

      • A importância de perfis profissionais nas redes como Facebook e Instagram;

      • Currículo e networking no LinkedIn;

      • Como ser achado no Google (Google Meu Negócio);

      • Outros materiais como cartão de visitas.

 Você pode utilizar os slides do Material de Apoio ou criar seu próprio material.

 Veja a seguir alguns links para você se aprofundar no conteúdo:

      • Facebook

      • Instagram

      • Google Meu Negócio

      • LinkedIn

      • Cartão de Visitas

2. Simplifique e vá direto ao ponto!

     A ideia não é uma aula específica sobre Marketing Digital, mas como usar o meio di-
gital para fazer seu Marketing Pessoal. 

 Então, não é necessário se aprofundar no tema. Explique o básico, de forma simples 
e acessível

 Tenha consciência de que muitos participantes podem ter dificuldade com o uso de 
tecnologias e não estarem presentes nas redes sociais sugeridas. Mapeie isso duran-
te sua explicação e adapte o conteúdo às necessidades do público.

 Lembre-se de que o material sugerido é um ponto de partida para sua ação e você 
não precisa ficar preso a ele.

como fazer
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https://drive.google.com/file/d/1leuzLd3wNkXgy0FM6TPArf_AkT-AbYZt/view?usp=sharing
https://meunegocio.uol.com.br/blog/por-que-sua-empresa-deve-ter-uma-pagina-e-nao-um-perfil-no-facebook/?gclid=CjwKCAjw4qCKBhAVEiwAkTYsPNquAWj5Yo1nnQj_fv-5AcOCW5uMOetfiMguJ9t1z5mDO6QA0fs_KBoCZAgQAvD_BwE#rmcl
https://canaltech.com.br/redes-sociais/diferencas-conta-comercial-profissional-pessoal/
https://www.google.com/intl/pt-BR_br/business/faq/
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2019/11/linkedin-lanca-recurso-para-autonomos-e-pequenos-negocios-no-brasil.html
https://www.agendor.com.br/blog/o-que-colocar-no-cartao-de-visita/


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 divulgar para autônomos terceirizados das 
empresas investidas Votorantim que atuem nesta área.

6. Registre o momento:

 Faça prints das palestras e inspire seus colegas divulgando as fotos no grupo do De-
safio Voluntário no Facebook. Divulgue também em suas redes pessoais marcando o 
@voluntarios.votorantim para que possamos recompartilhar.
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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/

