
Reconhecimento das ações de destaque 
do Desafio Voluntário 2020.



Desafio Voluntário

O Desafio Voluntário é uma competição saudável e solidária entre os empregados e terceiros da Votorantim e suas empresas 
investidas, que tem sua 6ª edição em 2020. Trata-se de uma estratégia de reconhecimento de pessoas que contribuem para a 
realização de ações de voluntariado e promovem a mobilização social para o bem comum.

Como participar?

O objetivo do Desafio Voluntário é estimular a realização de ações solidárias com o intuito de 
apoiar as comunidades a enfrentar os desafios deste período de isolamento social. Para isso, os 
voluntários foram convidados a realizar ações que visam fortalecer pessoas e comunidades, 
realizando as exclusivamente de forma remota ou virtual.

Para participar, após realizar suas ações, os voluntários deverão relatar estas iniciativas, até o dia 
31 de Outubro de 2020, para que sejam avaliadas por uma banca julgadora. São aceitos relatos de 
ações de voluntariado realizadas a qualquer momento em 2020. 



Reconhecimento das ações voluntárias

Para reconhecimento das iniciativas de voluntariado realizadas pelos participantes do Desafio Voluntário 2020, as histórias
contadas serão submetidas a um processo de avaliação. Os relatos que se destacarem serão reconhecidos em cinco
categorias, são elas:

Destaques de Inovação
Nesta categoria serão reconhecidas as ações de voluntariado que trouxeram elementos inovadores para a prática do
voluntariado a distância.
Destaques de Impacto
Nesta categoria serão reconhecidas as ações de voluntariado que apresentam indicadores de maior impacto, seja pelo
número de beneficiados ou pela sua recorrência.
Destaques de Inspiração
Nesta categoria serão reconhecidas as ações de voluntariado que apresentarem maior potencial de inspirar outros
voluntários a somarem forças.
Destaques de Alcance Digital
Nesta categoria serão reconhecidas as ações de voluntariado que alcançarem outros municípios e/ou países.
Destaques de Engajamento
Nesta categoria serão reconhecidas as ações de voluntariado que apresentarem maior facilidade de multiplicação.



A avaliação das histórias contadas pelos voluntários do Desafio Voluntário 2020 acontecerá em 3 etapas. São elas:

▪ Etapa 1 – Definição de histórias finalistas

▪ Etapa 2 – Definição das histórias destaques

▪ Etapa 3 – Apresentação de resultados e premiação

Veja a seguir os detalhes de cada uma das etapas.

Etapas de avaliação



Etapas de avaliação

Etapa 1 – Definição de histórias finalistas:

Nesta etapa serão selecionadas as histórias finalistas de cada categoria. Para isso, serão indicadas até duas histórias de cada
uma das empresas investidas da Votorantim por categoria. Cada uma das histórias relatadas poderá concorrer em apenas
uma das categorias de reconhecimento.

Para a seleção das histórias finalistas, cada relato será avaliado por três avaliadores membros da equipe de organização do
programa e receberá uma nota de 1 a 5 para cada uma das categorias de reconhecimento. Serão consideradas finalistas as
duas ações de voluntariado que obtiverem as maiores médias entre as ações da mesma empresa, por categoria.

Caso uma mesma ação esteja entre as duas maiores médias em mais de uma categoria, a ação irá concorrer como finalista na
categoria em que apresentar maior pontuação. Na categoria de menor pontuação, a posição de finalista será ocupada pela
ação, da mesma empresa, com a terceira maior média na categoria.

Veja a seguir os critérios de avaliação.



Etapa 1 – Definição de histórias finalistas:

Etapas de avaliação

Inovação Impacto Inspiração Alcance Digital Engajamento

1 Preenchimento do formulário incorreto ou com dados insuficientes para a avaliação.

2 Relato apresenta poucos detalhes, dificultando a avaliação de aderência da ação a respectiva categoria.

3 A ação relatada apresenta aderência a respectiva categoria dentro do esperado.

4 A ação relatada apresenta aderência a respectiva categoria de forma acima do esperado.

5 A ação relatada apresenta claras evidências de ser um destaque na respectiva categoria.

Na etapa de definição das histórias finalistas as ações serão avaliadas conforme os seguintes critérios:
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Etapa 2 – Definição das histórias destaques:

Nesta etapa um grupo de três especialistas definidos para cada uma das cinco categorias de reconhecimento será
responsável pela avaliação das histórias finalistas. Esses grupos serão composto por um especialista no tema foco da
categoria juntamente com outros dois convidados especialistas em voluntariado.

Os especialistas deverão atribuir de 1 a 5 estrelas para cada história finalista. Todos os relatos que obtiverem média entre
4,5 e 5 estrelas serão considerados destaques.

Caso alguma(s) da(s) categoria(s) não apresente nenhuma história com médica entre 4,5 e 5, serão consideradas destaques
as duas ações com maior média dentre os relatos finalistas da categoria em questão.

Veja a seguir a composição da banca avaliadora.



Desafio Voluntário

Composição das bancas avaliadoras:

Especialista Convidados

Destaques de Inovação Larissa Gurjão – Consultora do Sistema B Centro Social Carisma Sompo Seguros

Destaques de Impacto Maure Pessanha – Diretora Executiva da Artemísia Suzano Brasilseg

Destaques de Inspiração Ana Carolina Paci – Consultora de ODS e 
Engajamento do Cliente na Rede Brasil do Pacto 
Global

Bompar Instituto Center Norte

Destaques de Alcance 
Digital

Silvia Naccache – Fundadora do Grupo de Estudos 
em Voluntariado Empresarial

Centro Social Carisma Instituto MPD

Destaques de Engajamento Julia Jung – Membro do Conselho Brasileiro de 
Voluntariado Empresarial

Centro de 
Empreendedorismo Social 

PwC

Etapa 2 – Definição das histórias destaques:



Etapa 3 – Apresentação de Resultados:

Os voluntários responsáveis pelos relatos de todas as histórias finalistas serão convidados a participar de uma live na qual
serão divulgadas as ações destaques.

Reconhecimento das ações voluntárias

Premiação

Como forma de reconhecimento, os voluntários responsáveis pelos relatos de todas as histórias
consideradas destaques ganharão a oportunidade de participar de uma formação para alavancar o
desenvolvimento pessoal e profissional, realizada pela organização Politize.

A formação será realizada coletivamente, com todos os voluntários que recebem o destaque, entre
fevereiro e março de 2021, de forma virtual. A participação é voluntária e intransferível. A
participação está condicionada à permanência do voluntário no quadro de empregados da empresa
durante o período de realização da formação. Veja a seguir maiores detalhes sobre esta oportunidade.



Jornada formativa da Academia de Inovação Cidadã 

A jornada formativa da Academia de Inovação Cidadã conta com uma metodologia educacional
inovadora que gera conhecimento cívico e fomenta práticas de engajamento social utilizando do Design
Thinking. A capacitação inclui:

• Encontros online facilitados por meio de metodologias Politize.
• Trocas e trabalho coletivo com outros voluntários das empresas investidas da Votorantim.
• Acompanhamento e mentorias à distância.
• Disponibilização de guias, vídeos e fichas para aplicação dos conhecimentos adquiridos.
• Certificação da formação realizada.

Reconhecimento das ações voluntárias



Reconhecimento de unidades

Durante a live realizada para apresentação dos resultados também serão reconhecidas as unidades que mais se destacaram
no Desafio Voluntário 2020. Para isso, serão adotados os seguintes critérios:

• Unidades com ações mais estratégicas:

Nesta categoria as unidades serão ranqueadas tendo sua pontuação baseada no número de histórias finalistas, soma 1 ponto,
e no número de histórias destaque, somam 3 pontos.

• Unidade com maior engajamento:

Nesta categoria serão reconhecidas as unidades com o maior número de voluntários empregados.

Para avaliação, as unidades são divididas em três grupos de acordo com o número de empregados,
terceiros e estagiários:

• Unidades de Grande Porte: Unidades com mais de 301 empregados.

• Unidades de Médio Porte: Unidades com número de empregados entre 71 e 300.

• Unidades de Pequeno Porte: Unidades com até 70 empregados.


