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O Programa Voluntariar Faz Bem, idealizado por iniciativa dos próprios
colaboradores, é uma das várias ações empreendidas pela Fundação
Nestlé e tem como objetivo realizar ações voluntárias nos eixos de
alimentação saudável e sustentabilidade, tendo como pilar o tema da
Educação e da Saúde.
Em 2021, o ano do centenário da Nestlé, nós do V2V, empresa com mais de
20 anos de experiência em soluções de voluntariado corporativo, fomos
selecionados para apoiar a Fundação Nestlé na gestão do Programa e do
desafio de fazer o programa funcionar em meio ao prosseguimento do
Covid-19.
A atuação foi estruturada por de ações institucionais, somada a
possibilidade de voluntários criarem suas prórpias ações (independentes)
e a participação dos comitês, representativos de 18 unidades da operação 
 no Brasil:

1 - Araçatuba
2 - Araras
3 - Caçapava
4 - Cordeirópolis
5 - Feira de Santana
6 - Fortaleza
7 - Goiânia
8 - Ibiá
9 - Itabuna
10 - Ituiutaba
11 - Marília
12 - Montes Claros
13 - Ribeirão Preto
14 - Rio de Janeiro
15 - São Bernardo do Campo
16 - São José do Rio Pardo
17 - SEDE
18 - Vila Velha

Sobre o Programa
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Contexto
O ano de 2021 foi marcado como o 2º ano da pandemia do COVID-19 e
trouxe consigo o agravamento das questões de emergência social no
mundo todo. 
No Brasil não foi diferente. País com grande diferença social entre a
população, exacerbaram-se questões que já eram críticas como:
desemprego, fome, dificuldades no acesso à educação por alunos da rede
pública, entre outros. 

Desse modo, se de um lado as emergências sociais só cresciam, por outro
tinha-se o desafio de atuar no voluntariado de uma forma pouco usual e
experimentada, o voluntariado remoto, com o compromisso de zelar pelo
bem estar e segurança dos colaboradores, bem como dos beneficiados. 

A Nestlé, buscando crescer seu programa de forma institucional, paa além
dos comitês, se propôs a ampliar suas atividades voluntárias convidando
BUs (business units) para serem padrinhos de algumas ações que foram
co-criadas com a consultoria e seriam aprovadas ao longo do ano,
conforme o cenário externo. 

Em resumo, esse plano mais amplo e flexível, com previsão para muitas
revisões e ajustes, foi a alternativa encontrada para manter viva a chama
do voluntariado corporativo, imprescindível num ano com tantas urgências
deflagradas e tantas incertezas. 

V2V foi escolhido para apoiar a Fundação Nestlé na gestão do programa
Voluntariar Faz Bem, treinando, engajando e fomentando seus 18 comitês e,
criando e gerenciando as ações institucionais aprovadas ao longo do ano.
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Objetivo
Em 2021 o principal objetivo do programa foi atuar com empatia e gerando
impacto neste cenário de pandemia, principalmente, mas não só, dentro
dos pilares da Fundação Nestlé; e ainda ferramentalizar os comitês,
principalmente para realização de ações virtuais, a fim de seguirem
atuando de forma segura e transformadora em suas regiões e
selecionarem e atenderem às demandas emergenciais das Instituições
parceiras, bem como participarem de ações estruturadas pela Fundação.

6



Após alinhamento com a gestão do programa, a consultoria criou um
cardápio de ações que seriam aprovadas com as BU's ao longo do ano e
centrou sua atuação no treinamento, engajamento e fomento dos comitês
do seguinte modo:

Prework: 
Os comitês elaboram um documento prévio ao workshop, a fim de
refletirem sobre suas forças, desafios, as causas de maior atração dos
colaboradores de sua unidade, as melhores e maiores ações que já
realizaram, como foi o ano anteiror e o que desejavam realizar em 2021. 
O intuito era já termos um conhecimento prévio dos comitês, de suas
forças e alinharmos com eles no workshop aos objetivos e desafios para o
ano.

Planejamento 2021

ETAPA I - Estratégia - Mapeando as forças e demandas do
programa, via comitês
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haveriam até 8 ações institucionais com BU's como sponsors (ex:
Purina, Mucilon, Ninho, Nescau) ou autorais da Fundação/Gestão do
programa Voluntariar Faz Bem (ex: Páscoa, Dia do Nutricionista e
Natal); 
 e, que montaríamos mês a mês uma proposição de ações virtuais
para os comitês atuarem nas Instituições mapeadas conjuntamente e
que os apoiaríamos na estruturação de suas ações locais.

Em virtude dos achados nesta primeira etapa e do cenário pandêmico
prosseguir, condicionando muitas das atividades de praxe do programa -
como o encontro anual e ações presenciais - fechamos com a gestão do
programa que:

1.

2.
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Os principais objetivos e ao mesmo tempo desafios mapeados foram:
relançar o programa, engajar para o voluntariado e criar um cronograma
de ações possível de ser executado pelos comitês e instituições parceiras.

Workshop: 
Realizado em fevereiro, de forma online, envolveu integrantes dos Comitês
VFB e membros da gestão do Programa. Inspiracional e ao mesmo tempo
provocativo, o workshop teve como objetivo mobilizar os participantes
para o desenho do plano de ações de 2021. Os projetos apresentados no
Prework puderam ser co-criados durante o workshop e os comitês saíram
com a tarefa de conversar com as instituições para mapearem as
necessidades e oportunidades, e alinharem estas aos pilares de atuação
da Fundação Nestlé, criando, juntamente com a consultoria, seu
calendário de ações regionais.
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ETAPA 2 - Tática - planejamento e acompanhamento mensal
com os comitês

Fomentar a parceria e o engajamento entre os líderes de comitês;

Reconhecer os comitês ao apresentar e discutir os resultados de ações
realizadas, compartilhando e inspirando para futuros desdobramentos
nas outras unidades (Comitês);

Comunicar e divulgar o cardápio de ações sugeridas para o próximo
mês + próximas ações institucionais a serem realizadas, a fim de
conquistar a adesão de participantes e transformar os comitês em
multiplicadores do programa.

Para garantir a realização e o acompanhamento do Plano de Trabalho 2021
foi estabelecida uma agenda periódica, a partir de março, com reuniões
mensais (1ª quarta feira do mês, das 9h30 às 11h), com três objetivos
principas:

 

E, conforme as BU's e Instituições se moldavam aos efeitos da pandemia, o
plano de trabalho foi revisitado ao longo do ano e, quando necessário,
ajustado, em consonância com as fases da pandemia (restrições x
reabertura). 

O VFB ofereceu reais oportunidades de voluntariado durante todo ano,
impulsionadas pela Gestão Corporativa, pelos Comitês e, também,
individualmente, por voluntários integrantes do Programa. 
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Inovadora como a empresa é, seu o programa não está restrito aos
colaboradores, e por isso a plataforma é acessível a familiares,
fornecedores, clientes e outros públicos de relacionamento dos
colaboradores, o que possibilitou que em muitas ações este público externo
participasse das ações, e houve até mesmo o compartilhamento de uma
ação no marketplace público da Sociomotiva a fim de potencializar os
resultados da mesma. 

O uso da plataforma V2V, na internet, evidenciou a atuação nos pilares dos
ODSs (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), conectou os voluntários
em seus propósitos de atuação, deu voz às causas de interesse de seus
colaboradores e permitiu o engajamento de seus pares através da
dinâmica de rede social, como a dos selos de reconhecimento, chat em
ações e unidades e criação de núcleos de amigos.
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471 321 18 21

874

Nº Participações
voluntárias

Nº Voluntários
únicos participantes

em ações

Nº Comitês Nº Cidades 
envolvidas

Nº inscritos no portal

62 47 9.271

Nº Ações em 2021 Nº Instituições 
beneficiadas 

Nº Pessoas 
beneficiadas

5.394

Nº Crianças 
beneficiadas

 

37%

% de participação

Notas:
Nº Participações voluntárias: número total de inscrições em ações do portal
Nº Voluntários únicos participantes em ações: número de usuários inscritos em ações do portal
Nº Crianças beneficiadas: é uma estimativa e um recorte do nº de beneficiados reportado na
plataforma, baseado no público das Instituições atendidas e alinhamento com os líderes de ação. 
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Evolução do programa
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Nº Voluntários

Nº Ações por ano

Nº Instituições
beneficiadas 

Nº Pessoas
beneficiadas

2019 2020 2021 crescimento
(2021 em relação a 2020)

2021
2020
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Sustentabilidade

Educação

Saúde e nutrição

Outros
(engajamento,
empreendedorismo,
acolhimento)

Nº de ações realizadas

13

8

4

5
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Pilares Nestlé
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Resultados por tipo de ação

Ações realizadas por comitês
71%

Ações institucionais
19.4%

Ações independentes
9.7%

Ações
Institucionais

Ações
independentes

Ações realizadas 
pelos Comitês

Número total de ações: 62

12 6 44
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Resultados por perfil de
ação

Arrecadação 
de itens

Notas:
Algumas ações de arrecadação também tiveram atividades transformadoras, e por isso foram contabilizadas em duas
categorias. Motivo pelo qual este recorte excede o total de 62 ações realizadas em 2021.

 
 

Arrecadação 
financeira

8

Ações
transformadoras

15

Ações
de

engajamento

3

39
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Percentual médio da participação dos comitês ao longo
do ano nas reuniões realizadas.

Comitês em destaque
Por número de ações

Por número de pessoas beneficiadas

Ribeirão 
Preto - NBS

Vila
Velha/Goiânia

Ituiutaba/R. Preto 
Purina/SEDE

Marília GoiâniaVila Velha

07 
ações

2.629
beneficiados

Além da participação em Workshop, durante o ano o VFB realizou 11 reuniões
(março a dezembro) mensais com os integrantes dos 18 Comitês. A presença
e participação dos comitês nas reuniões periódicas realizadas ao longo do
ano se mostraram efetivas para o cumprimento do objetivo de realizarem ao
menos uma ação anual autoral.   

A média de participação ao longo do ano esteve em torno de 56,8%, sendo os
comitês mais presentes: Cordeirópolis, São Bernardo, Sede e Vila Velha. 

56,8%

05 
ações

04
ações

350
 beneficiados

205
beneficiados
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Ribeirão Preto - NBS
7

Vila Velha
5

Goiânia
5

Ituiutaba
4SEDE

4

Ribeirão Preto - Purina
4

Araçatuba
3

Cordeirópolis
3

Caçapava
2

São Bernardo do Campo
2

Marília
2

Fortaleza
1

//VOLUNTARIAR FAZ BEM

Análise dos comitês

Ações por comitê

Total de ações: 44

Notas
Feira de Santana e Montes Claros criaram apenas uma
ação, assim como Fortaleza;
e, Araras, Ibiá, Rio de Janeiro e São José do Rio Pardo
não criaram ações próprias.
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SEDE
107

Ribeirão Preto - NBS
55

Vila Velha
53

Caçapava
23

Feira de Santana
17

Ituiutaba
14

Ribeirão Preto - Purina
14

Araçatuba
11

Cordeirópolis
9

Goiânia
9

Montes Claros
4

Análise dos comitês

Participações Voluntárias 

Total de participações de
membros de comitê no portal: 361

Notas
Comitês não aparentes no gráfico e suas respectivas
participações:
Araras - 9                 São Bernardo do Campo - 3
Fortaleza - 7             São José do Rio Pardo - 7
Ibiá - 4
Marília - 5
Rio de Janeiro - 10

 
 

//VOLUNTARIAR FAZ BEM
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Análise dos comitês

Beneficiados dos comitês

Total de beneficiados dos comitês: 4.095

Ribeirão Preto - Purina
126

Marília
350

Ituiutaba
91

Vila Velha
2629 SEDE

145

Ribeirão Preto - NBS
110

Araçatuba
40

Notas
lnformações de todos os comitês constam nas páginas
seguintes. 

 
 //VOLUNTARIAR FAZ BEM
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Araçatuba 7 3 10% 40

Araras 7 0 60% 0

Caçapava 19 2 50% 33

Cordeirópolis 6 3 100% 27

Feira de
Santana 12 1 70% 0

Fortaleza 5 1 60% 200

Goiânia 4 5 90% 205

Ibiá 3 0 0% 0

Ituiutaba 7 4 60% 91

Marília 3 2 0% 350
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Dados por comitês
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Membros
ativos

N 
de ações

% de 
participação
nas reuniões

Pessoas 
beneficiadas

Notas
membros ativos = voluntários de um comitê que se
engajaram em uma ou mais ações no ano de 2021 
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Dados por comitês
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Montes Claros 3 1 10% 90

Ribeirão Preto 
 NBS 43 7 40% 110

Ribeirão Preto 
 Purina 7 4 70% 126

Rio de Janeiro 6 0 0% 0

São Bernardo do
Campo

2 2 100% 49

São José do Rio
Pardo

6 0 0% 0

SEDE 78 4 100% 145

Vila Velha 18 5 100% 2629

Membros
ativos

N 
de ações

% de 
participação
nas reuniões

Pessoas 
beneficiadas

Notas
membros ativos = voluntários de um comitê que se
engajaram em uma ou mais ações no ano de 2021 
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Ivan Vieira 
  Idergino 

Dutra e Silva 
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Super Voluntários
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Destaque em Liderança
em Ações e Participação
em Ações.

Destaque em
Liderança em Ações,

Participação em
Ações e Frequência

nas reuniões
mensais.
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Voluntários em destaque

//VOLUNTARIAR FAZ BEM

Por liderança em ações

1º - Beatriz Fraideimberze e Ivan Vieira - 7 ações

2º - Eduarda Sally e Idergino Dutra e Silva - 5 ações

3º - Aline Pereira - 4 ações

1º

2º
3º
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2º
3º
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Voluntários em destaque
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Por frequência nas reuniões mensais

1º - Marcio Luiz da Silva - 100%

2º - Idergino Dutra e Silva - 90%

3º - Milena Rodrigues Marques - 80%

1º
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Bárbara Bourguignon

 

Idergino Dutra e Silva

 

Jaihany Gama 

 

Jessica Kill Bussular 

 

Jessica Tavares

 

Karem Soares

 

 

Voluntários em destaque
Por participação em ações

 Voluntários que participaram de 4 ações:

25



Relatór io  Anual  -  2021

Mapa de atuação
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Araçatuba/SP
Belo Horizonte/MG
Cantá/RR
Caçapava/SP
Cariacica/ES
Cordeirópolis
Diamantina/MG
Goiânia/GO
Heliópolis/SP
Ilhéus/BA
Ituiutaba/MG
Marília/SP
Montes Claros/MG
Poá/SP
Porto Alegre/RS
Ribeirão Preto
Rio de Janeiro/RJ
São Bernardo do Campo/SP
São Lourenço do Sul/RS
São Paulo/SP
Vila Velha/ES

21 cidades
30% dos Estados brasileiros
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Relação de instituições
beneficiadas
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Amigos do Bem

Associação Amigos dos Animais 

Associação Amor e Vida

Associação Lar Maria & Sininha

Bom Jesus Social (CCINTER IMBÉ)

CAE Florescer

Caminhando Juntos

Casa de Acolhimento Provisório Infantil 

de Vila Velha

Casa do Vovô

Casa dos Velhos Bezerra de Menezes

Casa Lar

Casa da Tia Vanda

Casa Zezinho

CIEP Adão Pereira Nunes

Consultório de Rua - Enf. Mônica

Conviver

Cidade Perfil do públicoNome da Instituição

Belo Horizonte/MG

Ribeirão Preto/SP

Cariacica/ES

São Paulo/SP

São Paulo/SP

São Paulo/SP

Diamantina/MG

Vila Velha/ES

Ribeirão Preto/SP

Ituiutaba/MG

Ituiutaba/MG

Ribeirão Preto

São Paulo/SP

Rio de Janeiro/RJ

Ribeirão Preto/SP

Caçapava/SP

Adulto

Animal

Infanto-Juvenil

Infanto-Juvenil

Infanto-Juvenil

Adulto

Infanto-Juvenil

Infantil

Idoso

Idoso

Infantil

Adulto

Infanto-Juvenil

Infanto-Juvenil

Adulto

Necessidades Especiais
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Relação de instituições
beneficiadas
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Creche Izolina

EMEI Roda Pião

Escola Estadual Otilia Sousa Pinto

Escola M. Francisco Fromming

Escola M. Professora Lousinha

Escola Municipal Ruy Lages

Escola SESI Dolores Peres G. da Silva

Estação do Alto

Fundação Nestlé

Gerando Falcões

Grupo de Amigos da Praia

Instituto do Câncer Infantil

Instituto Naia

Instituto Verde Vida

Lar Batistas das Crianças

Lar Casa da Esperança

Lar dos Velhinhos Santa Inês

Lar Pequeno Leão

Cidade Perfil do públicoNome da Instituição

Ribeirão Preto/SP

Marília/SP

Cantá/RR

São Lourenço do Sul/RS

Goiância/GO

Montes Claros/MG

Ituiutaba/MG

Ribeirão Preto/SP

Brasil

Ribeirão Preto/SP

Illhéus/BA

Porto Alegre/RS

São Paulo/SP

Vila Velha/ES

São Paulo/SP

São Paulo/SP

Cordeirópolis/SP

São Bernardo do
 Campo/SP

IInfantil

Infantil

Infanto-Juvenil

Infanto-Juvenil

Infanto-Juvenil

Infanto-Juvenil

Infantil

Todas as faixas etárias

Todas as faixas etárias

Todas as faixas etárias

Infantil

Infanto-Juvenil

Adulto

Infanto-Juvenil

Idoso

Idoso

Infantil

28



Relatór io  Anual  -  2021

Relação de instituições
beneficiadas
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Lar São João Araçatuba

Marmita Cheia de Amor 

Ponto Social

Pró Criança Cardíaca

Projeto Caixa de Sapato

Projeto POP 

Rotary Club Paraíso

Sesi

Social Skate

Sociomotiva

Tropa do Riso

Trotando em Frente

UNAS

Cidade Perfil do públicoNome da Instituição

Araçatuba/SP

Ribeirão Preto/SP

São Paulo/SP

Rio de Janeiro/RJ

São Paulo/SP

Ribeirão Preto/SP

São Paulo/SP

Goiânia/GO

Poá/SP

São Paulo/SP

Goiânia/GO

Caçapava/SP

Heliópolis/SP

Idoso

Adulto

Adulto

Infantil

Infantil

Todas as faixas etárias

Todas as faixas etárias

Infanto-Juvenil

Infanto-Juvenil

Todas as faixas etárias

Todas as faixas etárias

Infanto-Juvenil

Adultos
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Saúde e Bem-estar

32 ações realizadas.

Educação

8 ações realizadas.

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

4 ações realizadas.

Erradicação da Pobreza

3 ações realizadas.

Fome Zero e Agricultura
Sustentável

12 ações realizadas.

Igualdade de Gênero

2 ações realizadas.

Água potável e saneamento

1 ação realizada.

Indústria, inovação e
infraestrutura

1 ação realizada.

Análise por ODS

Relatór io  Anual  -  2021
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Os ODSs mais ativados foram os consonantes com os pilares da Nestlé e às
demandas urgentes da pandemia: 3-Saúde e Bem Estar, 10-Redução de
Desigualdades, 2-Fome Zero, 4-Educação e vários relacionados aos temas de
sustentabilidade.

Vida Terrestre

4 ações realizadas.

Redução das 
Desigualdades

18 ações realizadas.

Ações contra a Mudança 
Global do Clima

4 ações realizadas.

Cidades e Comunidades 
Sustentáveis

4 ações realizadas.

Consumo e produção
responsáveis

1 ação realizada.

Paz, justiça e instituições
eficazes

3 ações realizadas.

Vida na Água

2 ações realizadas.

Parcerias para
implementação dos
objetivos
Nenhuma ação realizada.

Energia Limpa
Nenhuma ação realizada.
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Destaques do programa 2021
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Educação
13 ações

ODS 3
Saúde e bem-estar

32 ações

Crianças 
e 

jovens
5.394

 

Pilar em destaque

ODS em destaque

Público em destaque

Ribeirão Preto
NBS

7 ações

Comitê em destaque

Ivan Vieira Souza  
SEDE

10 ações

Voluntário em destaque

31



Resultados programa
Voluntariar Faz Bem 2021
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Geral

R$ 21,950.00 arrecadados

1.833 horas doadas

1.647 participantes reportados 

47 instituições beneficiadas

9.271 pessoas beneficiadas

5.394 crianças

Engajamento

170 escolas engajadas

114 pessoas engajada

Alimentos

278 quilos de alimentos

Agasalhos

504 agasalhos

 

Itens de Higiene

520 produtos de higiene 

Brinquedos

629 brinquedos

Educação

338 livros 

120 computadores

13 podcasts 

Sustentabilidade

40 mudas de árvores

frutíferas plantadas

169 quilos de itens recicláveis
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Ações Institucionais
As ações institucionais foram idealizadas e lideradas pela Gestão do
Programa Voluntariar Faz Bem, espelhando o planejamento realizado no
início do ano. Contaram com a participação dos 18 Comitês e
voluntários cadastrados. Foram 12 ações realizadas ao longo do ano (11
autorais e 1 do marketplace da Sociomotiva, em parceria com 7 outras
empresas).

 12 
ações

631
participações

voluntárias

18
comitês

 11 
virtuais e 
1 híbrida
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1500 
crianças

felizes

221 
 doações
recebidas

2 
instituições

beneficiadas
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Páscoa Solidária 
09/03/2021 - 09/04/2021 - Virtual

A campanha virtual arrecadou R$ 12.920 para a compra de ovos de Páscoa
e caixas de bombom para doação às 1.500 crianças das instituições Casa
do Zezinho e ONG Social Skate.Casa do Zezinho e Social Skate.

ações institucionais
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O Prêmio Nestlé por Crianças Mais Saudáveis, edição 2021, foi
realizado no formato de gincana. As escolas participantes
concorreram a um prêmio de R$ 35 mil para implementar seu
projeto, além de uma Mentoria Pedagógica durante 5 meses, para
transformar a escola em um ambiente mais saudável. 

O voluntário vencedor foi o Valter Jamariquele, de Araçatuba, que
mais se destacou na disseminação do Prêmio entre as escolas.
E estes são os 5 comitês que mais engajaram escolas: 
1o Montes Claros - 33 escolas 
2o Ibiá, Itabuna e Vila Velha - 19 escolas cada 
3o Fortaleza e Goiania - 16 escolas cada 
4o Ribeirão Preto - 9 escolas 
5o Ituiutaba - 8 escolas

#AbraceUmaEscolaPublica
20/04/2021 - 18/05/2021 - Virtual

 

170
escolas

engajadas

66
voluntários

participantes
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ações institucionais
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#NutrisPorCriancasMaisSaudáveis

53
famílias

participantes

29
voluntários

participantes

Relatór io  de  progresso  dos  ODS
//VOLUNTARIAR FAZ BEM

24/08/2021 - Virtual

Celebrando o dia do nutricionista (31/08)
e com o objetivo de levar orientação
nutricional à famílias em situação de
vulnerabilidade social, a Nestlé e o V2V
realizaram uma ação virtual de
orientação nutricional sobre vida
saudável, junto às famílias com filhos de 0
a 18 anos de idade.

 

3
instituições

beneficiadas

ações institucionais
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https://www.youtube.com/watch?v=VSwJsklvFiQ
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/15740e3a-f5fb-4818-8c91-8f434339a004#about
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A Nestlé aderiu e envolveu seus
voluntários na participação do Inspire
Jovens Talentos, promovido pelo  Projeto
Afluente da Sociomotiva, rede ligada ao
V2V que promove um marketplace de
ações. Colaboradores de 11 empresas e
pessoas da sociedade civil criaram juntas
conteúdo para um total de 20 podcasts
que atendem a jovens de várias
instituições no Brasil que buscam por
orientação e inspiração profissional a fim
de melhor direcionarem suas futuras
carreiras e vida.

 

1000 
jovens

beneficiados

14 
voluntários

Nestlé
participantes

Inspire Jovens Talentos
22/07/2021 - 19/08/2021 - Virtual

ações institucionais
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https://www.sociomotiva.com/pt-BR/aggregators/1cc487ba-3a0b-4562-881a-b621ebe53518
https://www.youtube.com/watch?v=tvTpYFIqHyQ


70
novos

voluntários

30
voluntários

participantes
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Embaixadores Voluntariar Faz Bem

24/08/2021 - 03/09/2021 - Virtual

Em comemoração ao Dia do Voluntário, celebrado em 28 de agosto, foi
lançada uma campanha durante esse mês, com o propósito de engajar e
estimular os voluntários na divulgação e promoção da plataforma
Voluntariar Faz Bem, para a conquista de mais participantes no Programa.
Os voluntários inscritos na ação foram convidados a baixarem templates
de Instagram e Linkedin, para publicarem em suas redes convidando seus
contatos a participarem do programa de voluntariado da Nestlé.

ações institucionais
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Podcast - A sustentabilidade na
prática

 

Com o intuito de levar conhecimento
sobre como traduzir a sustentabilidade
em prática nas pequenas ações do dia a
dia, a Nestlé convocou seus voluntários
para a gravação de podcasts, a fim de
desmistificar os cuidados com o meio
ambiente e traduzi-lo de uma forma
simples e acessível a jovens em situação
de vulnerabilidade social, demonstrando
inclusive oportunidades em se
empreender neste setor.

1000
jovens

beneficiados

10
voluntários

participantes

24/09/2021 - Virtual

4
podcasts
gravados
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https://youtu.be/vazxLwfo57M
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/15740e3a-f5fb-4818-8c91-8f434339a004#about


20 
mulheres

mentoradas

20
voluntários

participantes
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Mentoria social para mulheres
22/09/2021 - 07/12/2021 - Virtual

Em uma parceria do VFB e o grupo de afinidade de gênero Força da Moça,
foi criada uma versão exclusiva às mulheres, do projeto de Mentoria Social
Online, anteriormente realizado para jovens. 

O programa de mentoria foi 100% virtual e junto à Associação Fala Mulher,
organização sem fins lucrativos que atua no enfrentamento à violência
doméstica contra a mulher, na construção da equidade de gênero, na
promoção da independência financeira feminina, na facilitação do acesso
às informações sobre a Lei Maria da Penha e os direitos das mulheres.

ações institucionais
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Traga Sorrisos para o Sertão

Com Projeto Caixa de Sapatos e a Associação
Amigos do Bem, o programa desafiou seus
voluntários a atingirem a meta de
presentearem 348 crianças, em situação de
vulnerabilidade social.  A participação se deu
doando uma caixa de sapatos repleta de
presentes como: livros, brinquedos, roupas,
material de higiene, material escolar, entre
outros ou realizando a doação financeira para
que os mesmos fossem comprados e
entregues às crianças. 
Ao final, foram 127 caixas doadas por
voluntários e 221 caixas doadas pela
Fundação Nestlé.

348
crianças

felizes

92
voluntários

participantes

01/10/2021 - Virtual

127
caixas doadas
por voluntários

ações institucionais
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https://youtu.be/3-d01-wlI7o
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O evento reuniu 46 profissionais de
merenda dos 28 centros educacionais
que compõe a UNAS (União de Núcleos
e Associações dos Moradores de
Heliópolis e Região), em São Paulo- SP,
além de algumas Escolas públicas que
participaram da Gincana Nestlé por
Crianças Mais Saudáveis. Receitas,
dicas e melhores práticas foram o
ingredientes chave deste encontro com
receita da Prato Cheio, e que foi
recheado de sorrisos, surpresas e
conquistas.

46
merendeiras
capacitadas

1h30
de capacitação

gratuita

Mini Curso com Merendeiras: Por
Crianças Mais Saudáveis

04/10/2021 - Virtual

28 
unidades de

ensino
envolvidas

ações institucionais
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https://youtu.be/5LiDSsxcN8A
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Nessa ação os voluntários Nestlé foram
chamados para conversar sobre meio
ambiente com crianças em situação de
vulnerabilidade social, das instituições
NAIA - Núcleo Assistencial Irmão Alfredo
(Brooklin, São Paulo - SP) e Associação
Lar Maria e Sininha (Mata Virgem,
Diadema-SP).
Entender e vivenciar a importância das
árvores foi o mote da dinâmica
conduzida pela OHQideia.

40 
crianças

envolvidas 
na ação

11
voluntários

participantes

Cuidando do mundo com Mucilon
21/10/2021 - virtual

02
Instituições

sociais
beneficiadas

ações institucionais
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https://youtu.be/zRdEA1kzKFI


132
doações

R$. 9030
arrecadados
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Natal Nestlé 2021
22/11/2021 - 17/12/2021 - Virtual

Para a celebração do Natal 2021, os voluntários foram convidados a
atingirem a meta de doação no valor de R$16.000,00, realizando ou
convidando suas redes a participarem da campanha que visava
entregar presentes às 160 crianças do CCInter Imbé, além de realizarem
uma festa de Natal para ficar na história do Capão Redondo, em São
Paulo. 
Foram arrecadados o valor de R$ 9.030,00 arrecadados (56% da meta
estipulada) e o restante foi complementado pela Fundação.

134
crianças 

beneficiadas

ações institucionais
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Em comemoração ao Natal e em complemento à
ação de arrecadação para brinquedos e festas
para as crianças do CCInter Imbé, os voluntários
foram mobilizados para participarem de uma
ação lúdica com as crianças, em formato híbrido
(presencial e virtual). As crianças foram
conduzidas a refletir no impacto de suas ações
diárias no meio ambiente e na qualidade de susas
vidas, utilizando personagens de histórias
conhecidas por eles. Em seguida, foram
convidados a re.visarem e re.contarem alguns
contos infantis à luz de conceitos dos novos
tempos, abrangendo temas como:
sustentabilidade, inclusão, educação e vida
saudável. 

Relatór io  de  Anual  -  2021
//VOLUNTARIAR FAZ BEM

 Re.Contar: Re.visitando contos
infantis com conceitos do século XXI

17/12/2021 - Híbrida
134

crianças
felizes no

natal

5
voluntários

participantes

01
instituição

beneficiada

ações institucionais
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https://youtu.be/TKPtBJn_Nco


Ações Comitês
Orientados pela consultoria, além de participarem das ações
institucionais, os comitês realizaram 44 ações focadas em atender às
demandas da comunidade local. Visando minorar os impactos da
pandemia, eles atuaram fortemente em ações de arrecadação (79%) e
também realizaram ações de transformação (20%), deixando o legado
Nestlé nas mais de 27 Instituições parceiras pelas quais passaram.

44
ações

746
participações

voluntárias

4.095
beneficiados
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ações institucionais
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Ações dos Comitês

diversificarmos as Instituições com as quais trabalharíamos
modelos mensais de ação virtual de fácil replicação, que poderiam ser
ativados: com público interno dos escritórios e fábricas; instituições
parceiras e em ações institucionais.

O cenário da pandemia atrelado a um cronograma mais aberto
desafiaram o engajamento dos comitês, que por sua vez também
encontraram instituições fechadas, com menor número de profissionais e
de beneficiados atendidos, com deficiência tecnológica, algumas até com
proibição para operarem.
 
Mediante este cenário a consultoria propôs duas atividades:
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>> Março: Elogie uma mulher

>> Abril: Páscoa Solidária + Member get member + Instituição Parceira 

>> Maio: Embaixadores da Gincana + Member get member + desenho da Ação

autoral + Arrecadação durante a campanha de vacinação da Nestlé

>> Junho: Embaixadores da Gincana + Member get member + Coleta de

recicáveis para horta, móveis e briquedos + Plantio ou Compostagem +

Conteúdos de Sustentabilidade (podcast, mentoria, webinar) + Arrecadação

durante a campanha de vacinação da Nestlé

>> Julho: Embaixadores da Gincana + Member get member + Brinquedos com

recicláveis 

>> Agosto: Dia dos Pais + Nutris por crianças mais Saudáveis + Inspire Jovens

Talentos + Member get member 

>> Setembro: Vamos Repensar nossas atitudes + Member get member 

>> Outubro: Mini curso com merendeiras + Traga Sorrisos para o Sertão +

Almofadas do Abraço+ Mentoria para Mulheres + Cuidando do Mundo com

Mucilon

>> Novembro: Member get member 

>> Dezembro: Natal Nestlé
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Ações dos Comitês
Este modelo foi apresentado nas reuniões mensais com os comitês,
publicado no portal de voluntariado e exercitado com os comitês que
marcaram reuniões individuais com a consultoria ao longo do mês.
 
O modelo de ações virtuais se mostrou um sucesso, pois viabilizou que
todos os comitês pudessem atuar juntos (experiência que não ocorria
com a atuação presencial), em várias ações institucionais que serviram
de treinamento e modelo para replicação em atuações locais.

Relatór io  Anual  -  2021
//VOLUNTARIAR FAZ BEM

48



Em comemoração ao Natal e em complemento à ação de arrecadação para
brinquedos e festas para as crianças do CCInter Imbé, os voluntários foram
mobilizados para participarem de uma ação lúdica com as crianças, em formato
híbrido (presencial e virtual). As crianças foram conduzidas a refletir no impacto de
suas ações diárias no meio ambiente e na qualidade de susas vidas, utilizando
personagens de histórias conhecidas por eles. Em seguida, foram convidados a
re.visarem e re.contarem alguns contos infantis à luz de conceitos dos novos tempos,
abrangendo temas como: sustentabilidade, inclusão, educação e vida saudável. 
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 Ação destaque: Doações de óleo de
cozinha - Comitê Vila Velha

17/12/2021 - Presencial
134

crianças
felizes no

natal

5
voluntários

participantes

01
instituição

beneficiada

ações institucionais
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Ações independentes
Já as ações independentes foram 100% focadas nas mazelas de pessoas
próximas aos colaboradores, causadas pela pandemia ou, ainda, catástrofes
ocorridas em regiões onde há presença da Nestlé.

 6 
ações

278
participações

voluntárias

805
beneficiados
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Sobre os comitês:

O modelo de ações virtuais se mostrou um sucesso, pois viabilizou que todos os
comitês pudessem atuar juntos (experiência que não ocorria com a atuação
presencial), em várias ações institucionais que serviram de treinamento e modelo
para replicação em atuações locais.
O mapeamento dos contatos dos comitês é crucial para que a estratégia siga tendo
sucesso.

A proposição várias ideias foi inspiradora para muitos comitês e abriu caminhos
para co-criarem com a consultoria e as Instituições parceiras ações que atenderam
às necessidades locais das mesmas. Porém, sugerimos em 2022 experimentarmos o
direcionamento claro de um caminho único mensal a seguir para mensurarmos se
ampliaremos o engajamento dos comitês.

O grupo atual inscrito na plataforma apresentou altos índices de participação (37%)
e todos os comitês com os quais a consultoria teve contato cumpriram a meta de
executar ao menos uma ação autoral no ano.

Sobre as ações e Instituições parceiras:
 
A conexão de internet nas instituições sem dúvida segue sendo um desafio para as
ações online, e o mesmo tem sido contornado com testes, soluções backups e
opções de ferramentas, e atuação offline em último caso. Aplicaremos em 2022 todo
o aprendizado dos últimos anos e seguiremos adaptando, caso a caso, os ajustes
necessários a fim de fazermos as ações acontecerem mediante este cenário.

Acreditamos que um calendário mais estruturado e comunicado no começo do ano
poderá trazer mais e melhores resultados que a estratégia flexível adotada em 2021.
Até mesmo para a conquista das parcerias com as BU's em determinadas ações e
envolvimento da média e alta gestão com o voluntariado.

Sobre a comunicação do programa:
 
Trazer os 20.000 colaboradores para o programa e a plataforma de voluntariado
precisa ser endereçado para que possamos crescer em participação. Não entramos
em 2021 no mérito da comunicação e divulgação do programa fora da plataforma
Voluntariar Faz bem e gostaríamos de apoiar o planejamento de 2022 quanto a este
tema.

Ainda sobre isso, vemos no Workplace como grande ativo para 2022 e precisaremos
do apoio da Fundação e dos Comitês para ampliarmos a visibilidade e engajamento
dos colaboradores com o programa. 
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alinhar com o time to Re. para conhecer a estratégia de 2022 deles
criar calendário do ano e divulgar já em março (proposição inicial : Gincana Nestlé,
Dia do Oceano, Dia da Nutricionista e Natal + comitês + ações do Re)
a fim de engajar a alta e média gestão e ampliar o nr de colaboradores envolvidos,
propomos criarem uma Gincana de maio a setembro, com celebração de
premiação em outubro/22.
ações de natal - definir se faremos um grande natal único (híbrido) para todos, ou
seguiremos com ação na Sede e demais comitês realizando suas pequenas ações
após fechar estratégia, definir os temas, autorização para publicação e seus KPIs,
fechar ações de 2021 e abrir temas de 2022 no portal.
novos procedimentos (serão compilados em um guia digital para consulta ao
longo do ano): 

os comitês procurarão Vic ou V2V caso não encontrem o tema adequado para
publicar sua ação
publicar ações no portal e replicar a publicação no Workplace
os comitês procurarão Vic ou V2V caso não encontrem o campo de resultado
adequado para publicar os dados finais de sua ação
o pedido de verba foi confuso neste ano, precisamos criar regras e divulgá-las
desde o início do ano

realizar pesquisa com os 20.000 colaboradores Nestlé para aferição de temas,
públicos, dias e horários, épocas do ano, formatos e razões para participarem do
programa
finalizar pesquisa de satisfação com comitês e realizar mapeamento dos dados
dos comitês até fevereiro
treinamento dos comitês em março
lançar programa 2022
gamificar a atuação dos comitês pontuando a participação nas reuniões e input
correto no portal e dentro dos prazos de ações e seus resultados. Para o sucesso
desta estratégia é muito importante a criação e divulgação logo no começo do
ano de metas com datas e pontuações, bem como sobre a premiação, para o
melhor andamento e engajamento com o programa. Ex:

preenchimento dos dados dos líderes e membros até março/22 - xx pontos
definição de uma Instituição parceira para 2022 até março/22 - xx pontos
participação nas ações Institucionais - xx pontos
criação de no mínimo uma ação autoral - xx pontos
Boosters 

presença de ao menos um membro na reunião - acresce mais XX pontos
geração de passo a passo para outros comitês - XX pontos

Orientações e sugestões para co-criarmos e fecharmos a estratégia de 2022:
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Voluntariar Faz Bem 2021


