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VOCÊS SÃO O VFB!!!



Samira Alencar 
 Prêmio Nestlé por Crianças 

mais Saudáveis

Victoria Suzuki
Voluntariar Faz Bem

Valeria Rossetti 
Líder e CSV



Sara Rios 
Líder Vigente

Bárbara Sapunar
Líder Vigente



Andrea Teske 
Suporte de CSV

Maria Ramos 
Comunicação Interna



Evandro 
Araçatuba

Alana 
Araçatuba

Anderson
Araras

Matheus 
Araras

Emily
Caçapava



Ana Milerio 
Fortaleza

Valter
Fortaleza

Emerson
Fortaleza

Juliana
Cordeirópolis

Tarsilla
Feira de Santana



Laiane
Ituiutaba

Fábio
Goiânia

Marina
Goiânia

Marília
Ibiá

Luiza
Ituiutaba



Cássia
Marília

Livia
Montes Claros

Beatriz 
NBS - Ribeirão

Giulia
NBS - Ribeirão

Thaíse
NBS - Ribeirão



Aline 
Purina - Ribeirão

Maria Eduarda
São Bernardo

Rafaela
Rio de Janeiro

Ana Milanez
São Bernardo

Matheus
São Bernardo



Ivan 
SEDE

Thiago
São José do 
Rio Pardo

Idergino 
Vila Velha

Beatriz
SEDE

Izabella
SEDE



e Eu???
Comitê X

Não se achou aqui?
Por favor, acesse a pasta no link abaixo e suba sua 
foto, com seu nome e comitê do qual participa.

Queremos e vamos colocar todos no 
porta-retratos da família VFB!

Link: encurtador.com.br/cnxSY

http://encurtador.com.br/cnxSY


Super Voluntários 
2021!

Destaque em Liderança em 
Ações e Participação em 
Ações.

Destaque em Liderança em 
Ações, Participação em Ações 
e Frequência nas reuniões 
mensais



Voluntários em destaque
Por liderança em ações



Voluntários em destaque
Por frequência nas reuniões mensais



Voluntários em destaque
Por participação em ações



Samantha Jones Renata Bonito Renan Carvalho Talita Garcia

V2V - a consultoria amiga para seus desafios <3:

mailto:talita@v2v.net


 O que realizamos?

https://www.youtube.com/watch?v=eQ-sF4Kyc88&t=1s


 O que realizamos?

https://docs.google.com/file/d/16dfD5l6DXuXX-y6Qj_7uZ3TH0onjxqE6/preview
https://docs.google.com/file/d/1OeDUAFzZ9u9SnURsKs9neiVQsz_2GdaG/preview
https://docs.google.com/file/d/1MMFvPZ8gykTV4hX93y5M_uuiXnAEgdgZ/preview


 O que realizamos?



 Sede
11 colaboradores (Ivan)

13 ações  (9 Institucionais)

Arrecadação de agasalhos, 
Livros e Brinquedos 

Mentorias



 Vila Velha
35 colaboradores (Idergino)

12 ações  (9 Institucionais)

Doação de Óleo

Arrecadação de ovos de páscoa

Curso de trufas

19 escolas para a Gincana



 Ituiutaba

11 colaboradores (Laiane Dias)

10 ações  (7 Institucionais)

Recrutamento e Seleção

Arrecadação de brinquedos e 
Alimentos

8 escolas para a Gincana



 Cordeirópolis 

9 colaboradores (Marcio Luiz)

9 ações  (8 Institucionais)

Semana do Meio Ambiente 
Lacres e Tampinhas 



 Ribeirão Preto NBS

68 colaboradores (Beatriz e Thaíse)

14 ações  (8 Institucionais)

Entrar no portal ;-)



 Araçatuba

15 colaboradores (Evandro Vieira)

9 ações  (7 Institucionais)



Goiânia 

14 colaboradores (Fabio Buratto)

9 ações  (7 Institucionais)

Arrecadação de alimentos e 
Agasalhos

16 escolas para a Gincana



 Caçapava 

39 colaboradores (Carolina e Emily)

9 ações  (8 Institucionais)

150 peças 



 Feira de Santana

26 colaboradores (Tarsilla Rocha)

9 ações (8 Institucionais)

Arrecadação de alimentos 



 Ribeirão Preto Purina

18 colaboradores (Aline Pereira)

9 ações (8 Institucionais)

Construção da biblioteca

9 escolas para a Gincana 



 Montes Claros

11 colaboradores (Lívia Oliveira)

9 ações  (8 Institucionais)

Cartinhas de Natal

Trouxe 33 escolas para a 
Gincana



 Rio de Janeiro

17 colaboradores (Andrea e Rafaela)

8 ações  (Institucionais)



 Marília

9 colaboradores (Cássia Moura)

8 ações  (Institucionais)



 Araras 

28 colaboradores (Matheus Roz)

7 ações  (Institucionais)



Fortaleza 

20 colaboradores (Adriene e Valter)

7 ações  (Institucionais)

16 escolas para a Gincana



 São Bernardo do Campo

16 colaboradores (Ana Milanez e Matheus Barbosa)

7 ações  (Institucionais)



 São José do Rio Pardo

15 colaboradores (Thiago Pasiani)

7 ações  (Institucionais)



 Ibiá

11 colaboradores (Maria Dias, Maria Reis e Marília)

7 ações  (Institucionais)

19 escolas para a Gincana



 Itabuna

1 colaboradores (VFB)

7 ações  (Institucionais)

19 escolas para a Gincana



 Carazinho

1 colaboradores (VFB + Amanda Lopes)

6 ações  (Institucionais)



Para 2022 uma 
escolha:

REGENERAÇÃO



apoio: comunicação



Prêmio Nestlé por crianças mais saudáveis 2022
Voluntariado Exponencializando

1. Prepare uma liste com seus contatos na área da 
educação;

2. Convide os demais membros do seu comitê a 
fazerem o mesmo;

3. Lembre de incluir as Instituições com as quais atuam

Em breve receberão o material para convidar escolas a participarem!!



Ranking Gincana 
TOP 5 | 2021

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

TOP 5 | 2022



3o Inspire Jovens Talentos - Missão Jovens no Futuro 



Semana do Meio Ambiente 
VAMOS REEDITAR O SUCESSO DE 2019!!
MAIS NOVIDADES EM BREVE!

1. Sugiram locais para a ação na sua região;
2. Mapeiem cooperativas de reciclagem na sua região;
3. Vamos enviar sugestões de cooperativas mapeadas pelo NWS
4. Entrar em contato com as instituições que já se envolveram anteriormente



Ações institucionais 2022

Semestre 1: 

∙ Abril – Prêmio Nestlé por Crianças 
mais Saudáveis  

∙ Junho – Semana do Meio 
Ambiente

Semestre 2 (em definição): 

∙ Dia das Crianças ou Dia de Doar - 
Ação com trainees + ação comitês.

∙ Ação de Natal



Sugestão de ações em 2022

Outras ações possíveis:
∙ Apoio às iniciativas do Re.:

cadastro de catadores
∙ Coleta seletiva de óleo (manual no portal)
∙ Oficinas sustentáveis:

de brinquedos e móveis (manual no portal)
horta e compostagem
economia circular e empreendedorismo

∙ Ações de arrecadação de Agasalho, Alimentos e Livros  + de itens para animais

e podem ser atreladas a uma:

-  atividade física (cãominhada, trilha a pé ou de bike, corrida etc);

- ou, lúdica (picinic com brincadeiras, ciranda de estórias, oficina de dança etc);

- ou, ainda educacional (palestra/live sobre um tema sustentável).

https://cdn.v2v.net/19073ba2-19eb-4a8b-9fe0-0918faf7108f.pdf?v=63795304633


Regeneração
SIPA / Tampinhas

1. Mapeiem cooperativas 
de reciclagem na sua 
região;

2. Vamos enviar 
sugestões de 
cooperativas mapeadas 
pelo NWS

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/0cda28c6-db94-40ce-a272-dc428c92888c


Regeneração
Reciclagem do óleo e economia circular

1. Mapeiem cooperativas 
de reciclagem na sua 
região;

2. Vamos enviar 
sugestões de 
cooperativas mapeadas 
pelo NWS

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/6b8b227e-4323-4c1f-b6fb-7439553d1095


Vila Velha
Arrecadação de Material Escolar
Arrecadação de Roupas + Palestra de comemoração do dia das mulheres



Marília

Páscoa da Alegria com oficina de 
brinquedos recicláveis



Como preencher as ações no portal

Temas:



Como preencher as ações no portal
Temas:

institucionais - informaremos a cada ação como poderão registrar as 
atividades de seus comitês

regenerativas - todas as ações de carater de regeneração, conforme 
falamos hoje. Ex: Reciclagem do Oleo, Sipa/Tampinhas e Lacres

arrecadação - somente se for uma demanda da Instituição/Comunidade e 
idealmente atrelada a realização de uma ação regenerativa

independentes - ações que não são dos comitês e fora dos temas 
propostos



Como preencher as ações no portal

Resultados:



KPIs 2022



KPIs 2022 - como reportar:

Nr de voluntários (participações)
Quantidade de participantes (cadastrados ou não na plataforma)
Líderes contam!
Como proceder com os não cadastrados?

Nr de beneficiados
Apenas os atendidos (diretos) com a sua ação, não o público geral nem potencial!
Ex: escola de meninos e meninas, 100 cada. Fazemos uma reforma na ala de 
meninas, quantos foram beneficiados? R: 100 <3

Média de horas
Planejamento - reunião de 1 hora - 2 pessoas = 2h
Visita na Instituição - 3 horas - 1 pessoa = 2h
Dia da ação - 3 horas - 20 pessoas = 60h
Total: 64h
Média: 3h15min

Total de instituições



KPIs 2022 - como reportar:

KPIs específicos do tema
Posts em mídias sociais, quilos de lixo recolhido etc.

Além disso, mensalmente, iremos olhar nas reuniões para:

Nr de voluntários do programa: meta de terminarmos o ano 
com 642 voluntários ativos (únicos).
Nr de novos mantenedores - meta de repormos 10% do 
investimento de mantenedores.



Documentos de apoio

 No portal, onde ficam os documentos?

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/pages/fe74c8a9-1f1c-4c6a-96d5-cef1bfda668e




Dê a sua opinião: https://slice.wbrain.me/#/board/MlZjOCoJeFjCgxq7Jq



Ferramentas do Workshop

Ferramenta de qualificação das ações - Link
● Formato passo-a-passo;
● Refinar ideias a partir da perspectiva de regeneração, abundância, diálogo 

com os parceiros e maior engajamento dos voluntários e mantenedores;
● Links para dicas de ações com temas diversos

Plano básico dos comitês - Link
● Visão geral das ações refinadas pela qualificação;
● Possibilidade de usar como calendário social;
● Comparar ideias entre comitês - enriquecer pela troca;

Dúvidas?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lFTUXYKV4n6SFavSUCYrJIGsVQnPHF3f/edit?usp=sharing&ouid=101425201711420787040&rtpof=true&sd=true
https://jamboard.google.com/d/1mvjoGd2Xdh6KOSG7sYJg-9UP06DzcKvMAUT7iB0PbJY/edit?usp=sharing


Andamento Comitês

Em planejamento:
Araras, Cordeirópolis, Ibiá

Reunião agendada:
Fortaleza, Goiânia, Ibiá, Ribeirão Preto - Purina

Em aberto:
Araçatuba, Caçapava, Feira de Santana, Ituiutaba, Marília, Montes Claros, 
Ribeirão Preto - NBS, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo, São José do 
Rio Pardo, SEDE e Vila Velha



Assuntos Administrativos 
Vamos aproveitar que o ano está já 
oficialmente começando e atualizar           
as informações dos membros 
participantes dos Comitês para 2022?

Email, Telefone, melhor horário e meio 
de contato, Aniversário

Assim iniciamos o ano a pleno vapor!



Aniversariantes Janeiro
23/01- Pietra Lopes da Silva - SJRP

Fevereiro
04/02 - Evandro Vieira - ARAÇATUBA
07/02 - Lívia Oliveira - MONTES CLAROS
20/02 - Marcio Luiz da Silva - CORDEIRÓPOLIS
24/02 - Aline Passos Pereira - RIBEIRÃO PRETO - PURINA
25/02 - Diego Damasceno - SEDE

Março
11/03 - Juliana Squizzato Lucato - CORDEIRÓPOLIS
12/03 - Maria Dias - IBIÁ
25/03 - Maria Reis - IBIÁ
30/03 - Debora Ferian - ARAÇATUBA

Abril
01/04 - Anna Paula Fernandes Silva - VILA VELHA
06/04 - Raquel Beatriz Ribeiro - MARÍLIA



Próximos Passos

>> Lições de casa do Premio e Semana do Meio Ambiente
 >>Dados dos integrantes dos comitês
>> Atuar nos KPIs de nr de voluntários ativos e mantenedores
>> Plano de 2022 na sua região - ações de Reciciagem de Oleo e 
Tampinhas, que tal?
>> Reunião 11/5 - enviem sempre alguém do seu comitê



 Qual sua expectativa?

Gratidão, 
até breve no whats e bate-papos



2022



O que encontramos? 



Não conheço
Sim e já atuo/atuei 
como voluntário(a)

Sim, mas não sou 
inscrito

Sim, estou inscrito 
mas nunca atuei 
como voluntário(a)

• Dos 60% dos colaboradores que conhecem o programa Voluntariar Faz Bem, 18% atuam ou já atuaram como voluntários.

• 40% não conhece.  

• Comunicação interna via e-mail é o principal meio de conhecimento sobre o programa.

Conhecimento do programa



Mantenedores da Fundação

• 74% nunca fez 
nenhuma doação para 
a Fundação Nestlé.

• 5% dos colaboradores 
deixaram de ser 
mantenedores.

Será que voluntários 
podem estimular 
mantenedores? poderia continuar 

como mantenedores 
se houvesse maior 

incentivo e 
comunicação da 

Nestlé.

19% dos 
ex-mantenedores deixou 
de contribuir por 
problemas pessoais. 
Nota-se que 41% deixou 
de participar por 
esquecimento ou falta de 
incentivo da Nestlé, 
ressaltando a 
importância de se 
trabalhar melhor a 
comunicação.

41%



Razão para não se voluntariar
Falta de conhecimento sobre o programa é a principal razão para a não 
participação como voluntário (52%), seguida pela falta de tempo (27%).  
Alguns colaboradores relatam também falta de informações para se 
cadastrar e falta de ações em sua região.



93% tem interesse em se tornar voluntário 
em um futuro próximo.

Deseja se envolver em alguma ação 
voluntária em um futuro próximo?

Tem interesse em se tornar um 
mantenedor em um futuro 

próximo?

Os comitês podem ajudar no 
engajamento?

Interesse em participar



75

52% afirmaram que o fim de 
semana é o período ideal para a 
realização das ações. 

Período ideal para as ações



Temas de interesse

Tema que exploraremos em 2022, SUSTENTABILIDADE é o segundo de maior interesse dos respondentes, 

empatado com Inclusão no mercado. Nos últimos dois anos, dado o cenário de pandemia, fomentaram o foco 

em Campanhas de doação; isso explica o alto índice de 70%. Elas poderão acontecer, mas não devem ser o foco 
principal do nosso programa, ok?



Crianças e 
adolescentes

Públicos de interesse



Mais de 90% dos voluntários concordam que a participação no programa ajuda no 
desenvolvimento pessoal, traz experiência de vida, sentem que fazem a diferença e ajuda a 
desenvolver novas habilidades. No entanto, apenas 57% sentem que há integração durante 
as ações, 55% recebem o preparo necessário e 40% tem algum feedback.

Sentimentos do voluntário

Menos de 30% dos colaboradores deram notas 9 e 10 para a 
comunicação e o retorno sobre as iniciativas que participam.

35% avaliaram bem as informações disponíveis no site e 
39% avaliam como alta a satisfação geral com o programa.

Os comitês podem 
qualificar as ações 
de engajamento? 



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

Oportunidade para angariar novos apoiadores através da comunicação, visto que 52% não conheciam o 
programa. 

Campanha de doação é o tema de maior interesse (70%), mas o foco em 2022 é para sustentabilidade e 
ações de maior impacto; e o público que desperta a vontade dos colaboradores em se voluntariar são 
principalmente crianças e adolescentes (78%).

Melhorar a comunicação com os participantes é fundamental: 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.

Oferecer apoio e preparo para a realização da ação, integrar mais os voluntários durante as atividades e 
dar feedback sobre a participação são meios de engajar os participantes e garantir a continuidade no 
programa. 

Aprendizados



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.

 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.

Aprendizados


