
Encontro Mensal de Comitês Nestlé

Nestlé - Junho/2022



As ações do Dia do 
Meio Ambiente 
foram um sucesso!



TODAS AS UNIDADES REALIZARAM AÇÕES TRANSFORMADORAS E 
GERARAM IMPACTO EM SUAS CIDADES.

Bora contar para esse mundão de meu Deus estas conquistas? Quem 
ainda não fechou a ação, precisa fazer isso ainda hoje porque estamos 
com um vídeo lindo prontinho, com as fotos de vocês nele, e só 
esperando os números para a história ficar completa. Podemos contar 
com vocês? 

PARABÉNS!!!



Fotos disponíveis no Portal: Cordeirópolis



Fotos disponíveis no Portal: Feira de Santana



Fotos disponíveis no Portal: Ibiá



Fotos disponíveis no Portal: Marília



Fotos disponíveis no Portal: Montes Claros



Fotos disponíveis no Portal: Rio Pardo



Fotos disponíveis no Portal: São Bernardo



Temos muitos campos de resultados no Portal, mas quais são relevantes 
para a sua ação e como preenchê-los?

Tempo médio de dedicação por monitor

Quanto tempo, em média, cada monitor se disponibilizou para a ação?

3 horas de evento, mas cada monitor ficou em torno de 1h, então a média foi 
de 1h.

Total de monitores

Quantos colaboradores ajudaram na organização da ação, distribuíram itens, 
orientaram a população sobre reciclagem?

Para quem ainda não reportou, relembramos: 
como mensurar e reportar resultados?



Total de crianças beneficiadas

Resultado padrão das ações Nestlé: quantas crianças participaram das 
gincanas e oficinas, ganharam brindes, foram orientadas sobre reciclagem, 
etc?

Total de catadores ou cooperados participantes

Quantos representantes da cooperativa / catadores compareceram ao 
evento?

Total de pessoas impactadas

Quantas pessoas participaram das atividades da ação (público da ação, não 
monitores), doaram seus resíduos, ganharam brindes, foram orientadas sobre 
reciclagem, participaram de oficinas, mutirão etc?

Como mensurar e reportar resultados?



Realização de capacitações, palestras ou oficinas

Oficinas de reciclagem e reaproveitamento, orientações e palestras sobre o 
tema, orientação médica ou veterinária.

Realização de atividades lúdicas, culturais ou esportivas

Gincanas, show, futebol, dinâmicas com adultos e/ou crianças, passeio de 
bicicleta, ginástica laboral, aula de relaxamento, teatro, palestra sobre livros 
relacionados ao tema, oficina de brinquedos etc .

ATENÇÃO! Atividades vs Beneficiados: Quantas atividades do tipo 
foram feitas na sua ação e quantas pessoas participaram como público.

Como mensurar e reportar resultados?



Participações em mutirão de limpeza

Se sua ação teve essa atividade, quantas pessoas (que não eram monitores) 
ajudaram a recolher resíduos?

Atividades de preservação ambiental

Plantio de mudas

ATENÇÃO! Atividades vs Participantes: Quantas atividades e quantas 
pessoas envolvidas.

Como mensurar e reportar resultados?



Atividades com animais

Atendimento veterinário. cãominhadas.

Animais atendidos

Quantos animais atendidos pelo veterinário? Quantos se beneficiaram com a 
ração doada?

Carroças reformadas

Quantos carroças dos catadores restauradas, consertadas no evento?

Valor financeiro, Resíduos coletados e Total de catadores ou cooperados 
beneficiados

Resultados a serem informados após avaliação da quantidade e renda 
gerada pelos resíduos. Esses dados serão fornecidos pelo nosso parceiro de 
logística reversa, Yattó, e não precisam ser preenchidos por vocês. A V2V irá 
imputar na ação mediante informe da Yattó.

Como mensurar e reportar resultados?



Notas Fiscais e Recibos  - Urgente!! Enviar asap para talita@v2v.net

Além dos adiantamentos já realizados , conforme acordado antes do evento, 
e seguem abaixo as datas estimadas de recebermos os próximos repasses 
para realizarmos os PIXs dos saldos para os comitês:

● 100% até 06/07

Por favor enviem para talita@v2v.net as datas dos próximos vencimentos 
para podermos mapear algum cenário crítico com vocês, ok?

E tudo que foi tratado via Mercado Eletrônico, por favor, 
informem/confirmem o valor final, também para a Talita

Prestação de contas da ação / Repasses

mailto:talita@v2v.net
mailto:talita@v2v.net


Próximas ações - Tampinhas e Coleta de Óleo



Prêmio Nestlé por Crianças mais Saudáveis

https://cursos.escolasmaissaudaveis.com.br/


Prêmio Nestlé: Posts para Redes Sociais

https://www.escolasmaissaudaveis.com.br



KPIs 2022
Voluntários Maio: nr. recorde de inscrições neste mês!!!!

141 / 220 (se incluirmos começo de junho)

Mantenedores Maio: estamos perdendo pessoas mês a mês :-/

4.141… perdemos 136 desde fevereiro



Voluntários e Mantenedores 2022

Por que um subiu e o outro desceu???



Aprendizados da pesquisa com colaboradores

93% tem interesse em se tornar voluntário e 40% gostariam de ser mantenedores da Fundação Nestlé

52% não conheciam o programa. 34% não participaram de nenhuma ação em 2021 e a principal razão foi a 
falta de informação. E 41% dos ex-mantenedores deixaram de contribuir por falta de incentivo ou 
esquecimento.

Sobre o feedback, os colaboradores sentem falta de receber comunicação mostrando o impacto das 
iniciativas, fotos das ações, relatório com prestação de contas e participação em encontros para discutir 
melhorias.

Como sugestão, aparece novamente a necessidade de comunicar melhor as ações e explicar como se tornar 
um voluntário, quais são as ações e o que é necessário para participar.

A divulgação prévia de um cronograma com as ações é um caminho para que o colaborador possa se 
programar para ser voluntário e mantenedor.

 A oferta de ações em outras regiões também é uma demanda do colaborador. Trazer iniciativas mais 
próximas à comunidade onde ele vive é um caminho para gerar engajamento.



Voluntários e Mantenedores 2022
Além da regionalização e ações de impacto, o que podemos melhorar? A COMUNICAÇÃO 

Essa foi uma diferença crucial, pois no voluntariado tivemos uma grande comunicação, 
uma ação para engajarmos novas pessoas… enquanto que não falamos ainda em 2022 
com os mantenedores…

Então 17/06 sairá uma nova campanha de comunicação para os atuais mantenedores 
dando mais visibilidade a tudo que estamos fazendo:
> para que sintam orgulho em apoiar esta iniciativa;
> para que mais ações como estas sejam possíveis;
> e convidando-os a trazerem mais pessoas para a manutenção da Fundação Nestlé!

E nós do voluntariado iremos entrar nesta frente com o time de comunicação 
dando visibilidade a este outro modo de voluntariar conosco <3! 
Aguardem mais informações em breve!!!

Link do forms para mantenedores

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I6-jEmmnVEaEf5WPPUefShCqusq3vR1PtBGiUSxk_PZUMVY4SEYxUUgyOUZQMkxDTFJTOVpRQVpWVS4u


Aniversariantes
Junho

02/06 - Andressa Souza - Fortaleza

03/06 - Divaine Muller - SEDE

05/06 - Matheus Barbosa - São Bernardo

16/06 - Adriene Medeiros - Fortaleza

18/06 - Thiago Pasiani - São José do Rio Pardo

28/06 - Cristiane Granato - Cordeirópolis



2022

Obrigada!

Seguimos disponíveis pelo WhatsApp e 
e-mail: talita@v2v.net

mailto:talita@v2v.net

