


Bruno Barcelos Morais 

Quatorze anos de experiência em gestão de projetos nas áreas de 

Sustentabilidade, Investimento Social Privado, e Voluntariado, empreendidos 

por iniciativas privadas e públicas, dentre as quais o Santander Brasil e a 

FIEMG. Além de experiência em gestão de empresas e em OSs, bem como 

a articulação entre parceiros dos setores diversos. Ampla experiência no 

desenvolvimento de assessorias, capacitações e palestras nos temas acima 

citados para empresas de grande, pequeno e médio porte. Consultor, criador 

de conteúdo semanal para o blog de voluntariado do V2V.net, membro da 

direção da AWA Desperta consultoria para o desenvolvimento humano e 

social, e gestor de projetos no Montepio Geral, em Lisboa. Tem a graduação 

em música pela UFMG, pós graduações em negócios pela PUC Minas e 

Fundação Dom Cabral, e mestre pela Universidade de Lisboa. 

https://www.linkedin.com/in/brunobarcelosmorais/ 

Quem 
sou eu



Quem vai 
seguir 
com 
vocês?

Samantha Jones Renata Bonito

Renan Carvalho Carolina Wermelinger



1. Nome 

2. Cidade e comitê

3. Uma palavra que defina voluntariado (sem repetir!)

4. Pra quem eu passo a fala? 

E quem 
são 
vocês? Voluntariado: 



No chat: Um gif ou emoticon que 
defina o seu estado de humor agora 

mesmo. 



Qual o nosso desafio? 



Em primeiro lugar, 
o desafio é bom.

Afinal, por que não ser voluntário? 





Leia no Blog V2V

Alcançando metas transformadoras através dos Comitês de Voluntariado     

Boas práticas para um gestor de voluntariado agora

Ouça no nosso podcast
Voluntariado digital - Conheça a experiência de quem abraça essa iniciativa

Assista nossos webinars 

O que vem em 2021? Tendências da RSC e Voluntariado Empresarial

Formação de comitês - como preparar multiplicadores de alto impacto

 

 

Conteúdos para você maratonar antes do nosso encontro dia 18/2 (turma I) ou 19/2 (turma 2).

Quem conseguiu 
ler levanta a mão

https://voluntariadoempresarial.com.br/comites-de-voluntariado-e-metas-transformadoras/
https://voluntariadoempresarial.com.br/boas-praticas-para-um-gestor-de-voluntariado-agora/
https://anchor.fm/v2v/episodes/Voluntariado-digital---Conhea-a-experincia-de-quem-abraa-essa-iniciativa-eabsj4/a-a1bi551
https://www.youtube.com/watch?v=z2edKepruyw
https://www.youtube.com/watch?v=y3FoUD_3hEA
https://anchor.fm/v2v
https://voluntariadoempresarial.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCymqm3fz6RoGREDGKxX4IkA


•De forma majoritariamente online os voluntários mantiveram-se na linha de frente do 

amparo e apoio em 2020. 

•Os programas de voluntariado empresarial receberam o chamado para a adaptação e 

para viabilizarem-se como recurso.

•Ações online: voluntariado de competências. Para 2021: ações híbridas.

•Ações presenciais: apoio básico, online: partilha de competências. 

Palavras recorrentes/relacionadas: #incerteza, #reação, #solidariedade, #cuidado.



Resiliência 



Resiliência 



Resiliência 
comunitária 



Área da saúde

Apoio aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate ao Covid19.

Apoio com equipamentos de proteção para os profissionais de saúde e para a comunidade em geral.

Sensibilização para os cuidados a serem tomados, inclusive o de ficar em casa. 

Públicos vulneráveis

Compras de suprimentos e cuidados para públicos vulneráveis (como ir ao supermercado para os 
idosos).

Doações de cestas básicas e materiais de primeira necessidade. 

Medidas de suporte geral ao isolamento especialmente com o público idoso. 

Apoio à atividade econômica

Apoio à atividade econômica local (compra de pequenos produtores e produtores locais).

Mentorias profissionais para jovens e empreendedores. 

Educação

Apoio com estrutura para acesso ao EAD (computadores, tablets). 

Apoio com conteúdo pedagógico online. 

Tipos de 
ações 



Quer contar um exemplo legal 

do seu comitê em 2020? 





Minha unidade tem quantos 
colaboradores e quantos 

voluntários?  



Revisite as ações realizadas em 2020 e faça uma rápida 
avaliação: 

1- Pontos fortes. 

2- Oportunidades de melhorias. 
 



● A persistência dos voluntários 
● A vontade de fazer acontecer
● Engajamento e Responsabilidade.
● A vontade de ajudar para um mundo melhor.



● Inclusão de mais voluntários para cada ação  
● Engajar novos membros    



Quais os principais desafios da 
minha comunidade para 2021? 



Temas e agendas que podem permanecer e se fortalecer

• Atenção básica à saúde

• Conectividade e inclusão digital

• Cultura de doação

• Democracia

• Desmatamento

  (Fonte: Gife)

• Equidade racial

• Modelo de escola/ensino, papel e 
importância do professor

• Mudanças climáticas

• Negócios de impacto socioambiental

• Saúde mental

• Segurança alimentar           



❖ Desafios internos do comitê 

❖ Oportunidades internas para o comitê

❖ Desafios da comunidade e parceiros 

❖ Recursos da comunidade e parceiros

Matriz



● Atingir mais membros das famílias das crianças do CMEI Santos Dumont
● Conseguir mais voluntários na unidade 
● Trabalhar ativamente com os voluntários buscando ações 
● Realizar projetos com outros públicos
● Fazer ações de apoio a educação de jovens, 
● Conscientização meio ambiente



● Dia das crianças 
● Ação de natal 
● Engajar mais a voluntários
● Ter atividades presenciais (Não houve aderência e interesse nas atividades a 

distância).
● Estruturar melhor o comitê 

● Definir as atividades do ano

● Fazer reunião com uma maior frequência para engajar cada vez mais voluntários



❖ 3 pilares Fundação Nestlé: esporte e alimentação 
saudável + meio ambiente + empreendedorismo jovem

❖ Ações: 
○ Mucilon (Meio Ambiente - plantio de árvores)

○ Nutren (Empreendedorismo - mentoria de aposentados para 
jovens)

○ Nescau (Esporte - customização de skates + entrega)

○ Purina (Causa Animal - pet terapêutico)

○ Nestlé (Alimentação Saudável - horta + compostagem / 
atividades)

○ Natal (cocriar)

Ações 
Institucionais 
2021



❖ Desafios internos do comitê 

❖ Oportunidades internas para o comitê

❖ Desafios da comunidade e parceiros 

❖ Recursos da comunidade e parceiros

- 3 próximos passos internos necessários.

- 2 próximas ações possíveis de voluntariado uma 
linha do tempo possível.

(Link da planilha no drive) (+-15 min)

Esboço 



Prós e contras do voluntariado presencial 

Prós Desafios 
A proximidade, os laços humanos de proximidade, “olhos 

nos olhos”. 

Deslocamento: tempo e distância. 

Maior número de pessoas participando (voluntários, 

instituições e comunidade). 

Gerir um número maior de pessoas num mesmo 

território. 

Transformação tangível vista na prática (no caso de ações 

de melhores de infraestrutura – como reparos, obras, 

pinturas…).  

Tendência a ser uma ação pontual (quando promovido, 

por exemplo, como um ‘Dia de Voluntariado’)

Mais fácil de mobilizar pessoas. Garantir normas de segurança de saúde Covid-19, sem 

causar aglomerações. 

Melhor entendimento sistêmico da realidade local. Desafios jurídicos de segurança e seguros diante do 

Covid-19

Ser exemplo das melhores práticas de segurança de saúde 

a partir de agora 



Prós e contras do voluntariado online

Prós Desafios
Ganho de tempo de deslocamento Certa impessoalidade, ainda que feito online diretamente 

entre voluntário-beneficiário, não substitui o vínculo 

presencial. 

Comodidade de ser realizado do melhor lugar par o 

voluntário. 

Requer tecnologia por parte do voluntário e do 

beneficiário (estrutura e as vezes treinamento). 

Possibilidade de desenvolver competências O voluntário pode se inserir menos na realidade social do 

beneficiário. 

Possibilidade de desenvolver vínculo de mais longo prazo Manter os colaboradores engajados por esse modalidade 

Possibilidade de alcançar pessoas de diversas localidades 

ao mesmo tempo, mesmo que em outra cidade, ou país. 

Maior segurança diante da pandemia e ser exemplo de 

atuação sem aglomeração 



Filtro

      Capacidade de realizar

   
     Cuidados COVID 19 

     Cronograma 2021

      Atende demanda real 

Estrela 

Ação institucional 





Atraindo voluntários: comece pelas pessoas 
apaixonadas

1. Faça um exercício: liste as 10 pessoas mais 
apaixonadas que você conhece no seu círculo de 
relacionamento. 

    Quais as características e forças delas? 

2. E se você pedir a cada uma delas que, por sua vez, 
listem os seus 10 conhecidos mais apaixonados 
dentro da empresa? 

Essa atividade vai te trazer um número interessante de 
entusiastas em potencial para o seu projeto de 
voluntariado. Se você conseguir encantar esse grupo, 
conseguirá compor a sua massa crítica de 
“transformadores sociais”.

Mobilização 
de 
Voluntários



Como identificar voluntários influenciadores?

• Eles já fazem trabalho voluntário em algum lugar ou fizeram por períodos 

significativos no passado.

• Acham que todos os que experimentarem o voluntariado vão adorar. Para eles, 

ser voluntário é um estilo de vida.

• Têm fortes razões pessoais para quererem se voluntariar. Mais do que fazer 

algo pelos outros, se trata de fazer algo por eles mesmos.

• Convidam regularmente outras pessoas para participarem – “experimenta só 

para ver o que acha”.

• Entendem sobre os temas pelos quais trabalham e estão ávidos (sem forçar a 

barra) a compartilharem seus conhecimentos com os outros.

• Têm opiniões firmes sobre as questões envolvidas no trabalho, especialmente 

no que diz respeito ao uso de recursos e aos tipos de atividades.

Mobilização 
de 
Voluntários



Outros: 

• Lideranças. 
• Plano de comunicação. 
• Aproveitar instâncias já existentes de comunicação.
• Dar a luz para quem faz: reconhecer.  
• Desafiar.
• Mobilizar pela causa. 

Mobilização 
de 
Voluntários



● Diálogo com instituições parceiras. 

● Planejamento da ação. 

● Busca de recursos. 

● Mobilização de voluntários. 

Desembolar aquilo que é essencial para a ação 
acontecer. 

(Link da planilha no drive) (+- 20 min)

Dividir 
papéis 



Compromisso 
pessoal:

- Como eu me vejo?



Insights



Rodada 
avaliativa



www.voluntariadoempresarial.com.brcarolinaw@v2v.net+21 99637-0818

Obrigada!

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR


