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Pilares do Programa

O Programa Voluntariar Faz Bem, idealizado por iniciativa dos próprios
colaboradores, é uma das várias ações empreendidas pela Fundação
Nestlé, cujos pilares são Educação e Saúde e bem-estar. Em 2022, o
VFB, alinhando-se à estratégia ESG da empresa, direcionou o foco para
o tema de Regeneração, mantendo os pilares anteriores da Fundação
e incluindo a visão da sustentabilidade de modo amplo.

Assim, foram promovidas ações de educação ambiental, incentivo a
uma vida ativa e reaproveitamento de resíduos recicláveis, além da
valorização dos agentes da cadeia de reciclagem. Afinal, cuidar do
mundo é também cuidar das pessoas que vivem nele e desenvolver a
conscientização coletiva que precisamos para garantir o futuro do
planeta.
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Foco e evolução

Por consequência do novo foco em Regeneração, o número de ações
voltadas para o eixo de Sustentabilidade quase quintuplicou em 2022.
Como a conscientização ambiental e social também é parte integrante
do novo foco, o número ações voltadas para a Educação subiu de 13
para 20.
Saúde e bem-estar (ODS 3) segue sendo o ODS favorito dos comitês
VFB e apareceu em 10 ações, duas a mais do que no ano anterior.
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Extensão do Programa

Ibiá

 Feira de Santana

Fortaleza 

MGGoiânia

CE

ES

Araçatuba 
Caçapava 
Cordeirópolis

Araras

Marília

Ituiutaba

Montes Claros

Ribeirão Preto (Purina e NBS)
São José Rio Pardo
São Bernardo do Campo
SEDE (São Paulo)

Vila Velha

GO

BA

SP
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Comitês por região

O ano foi planejado em uma composição entre ações institucionais e a
participação essencial dos comitês, representativos de 17 unidades da
operação no Brasil. Além disso, promovemos um espaço de divulgação
por meio da Plataforma VFB, na qual voluntários podem criar suas
próprias ações (independentes) e conseguir maior apoio do público
em geral.

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/2567b271-537b-4e7e-be34-80b8690ef0a5


Nós, do V2V, empresa com mais de 21 anos de experiência em soluções
de voluntariado corporativo, fomos selecionados para seguir apoiando
a Fundação Nestlé na gestão do Programa. Em 2021, tivemos o desafio
de fazê-lo funcionar em meio ao prosseguimento do Covid-19. E neste
ano, tivemos o presente e o prazer de retomar com os comitês o foco
em ações presenciais e ver o impacto do Programa diretamente no
olhar de quem conseguimos beneficiar.

Plataforma de
Voluntariado
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Acessar Plataforma

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


Página de chat da ação

Selos e comentários

Explorar ações por ODSs

8Exemplos de recursos da
Plataforma V2V
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Campanha
de doação
é o tema de
maior interesse

78%
 dos respondentes optaram por
essa modalidade

Crianças
e adolescentes
são público
preferencial

70%
dos respondentes preferem
beneficiá-los

Preparação 2022 

Pesquisa com colaboradores Nestlé

Para melhor entender as possibilidades do Programa de Voluntariado,
levando em conta tanto as necessidades da sociedade quanto as
preferências dos colaboradores Nestlé, foi realizada uma pesquisa
interna no final do mês de fevereiro e início de março em parceria com
a C.Lab, laboratório interno de pesquisa da Nestlé Brasil. Foram ouvidos
91 voluntários, 107 mantenedores da Fundação e 519 colaboradores
ainda não vinculados ao Programa.

40%

93%

gostariam de ser mantenedores 
da Fundação Nestlé

tem interesse em se tornar
voluntário
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Comunicação
é certamente um
ponto de melhoria

34% 
não participaram de nenhuma ação em
2021 e a principal razão foi a falta de
informação.

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;
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.

Alguns pontos e sugestões

As informações coletadas levaram a aprendizados que passaram a ser
integrantes do Planejamento de 2022 e foram compartilhados com
todos os voluntários durante o Workshop de Lideranças e ao longo das
reuniões mensais.



Workshop de Lideranças

Com o objetivo de aprofundar a profissionalização em voluntariado
dos comitês, iniciamos o ano com o nosso Workshop de Lideranças.
Realizado em março, de forma online, envolveu integrantes dos
Comitês VFB e membros da gestão do Programa.

Iniciamos os encontros compartilhando os resultados da pesquisa feita
com os colaboradores Nestlé em fevereiro e refletindo em conjunto
sobre como as informações colhidas podem ser aplicadas como
melhores práticas para o resto do ano.

Ao longo dos três encontros, conseguimos fornecer ferramentas de
planejamento e qualificação de ações, provocar questionamentos de
ideias pré concebidas sobre a atuação voluntária e sobre os
beneficiados e oferecer novas abordagens de comunicação com as
instituições e para mobilizar colaboradores.

Além disso, apresentamos o novo pilar do VFB em Regeneração, com
ações de impacto social e ambiental, que envolve não apenas reduzir
o dano ao planeta, mas também recuperar e conceder nova vida ao
que já foi desgastado.

As ações incentivadas promovem práticas sustentáveis como a
circularidade, reuso e reciclagem. Apresentamos também uma
sugestão de calendário de ações que alia as iniciativas mais
tradicionais da Nestlé, como Páscoa, Dia das Crianças e Natal, aos
objetivos deste ano. Assim, os comitês foram orientados a inserir em
todas as ações, independente do foco, atitudes educativas e de
sensibilização para a Regeneração.

Preparação 2022 
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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 as ações sugeridas para o próximo mês, além
de convidar os líderes a participarem das iniciativas de
comunicação interna, a fim de transformar os comitês em
multiplicadores e dar identidade ao programa.

Encontros mensais com os comitês VFB

As mesmas diretrizes foram reforçadas ao longo do ano nas reuniões
mensais de acompanhamento com os comitês. Com dia e horário
eleitos por meio de pesquisa entre os voluntários, os encontros
mensais tinham como objetivos principais: 

Aliada ao acompanhamento mais próximo dos comitês no dia a dia da
organização das ações, a 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.

Preparação 2022 
12



FEVEREIRO PESQUISA COM COLABORADORES NESTLÉ

MARÇO WORKSHOP DE LIDERANÇAS 

ABRIL PÁSCOA NESTLÉ

MAIO E JUNHO
SEMANA DO MEIO AMBIENTE –

CRAQUES DA SELEÇÃO
 JULHO EMBAIXADORES PRÊMIO NESTLÉ

AGOSTO
SOU VOLUNTÁRIO NOTA 10 – MEMBER

GET MEMBER

OUTUBRO  DIA DAS CRIANÇAS

DEZEMBRO NATAL NESTLÉ

2022 em cápsulas 13



387 inscrições em
ações do portal 297 voluntários

únicos ativos

17 comitês ativos 16 cidades
envolvidas

47 ações em 2022 30 auxílios a
Instituições 

9.726 pessoas beneficiadas 1.841 crianças beneficiadas

1347  inscritos no Portal 22% de participação

Resultados do Programa
2022*

* Números coletados pelo Dashboard V2V em 03/01/2023.
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Análise por perfil de ação

Arrecadação de itens
e Apadrinhamento

Ações transformadoras

Ações de engajamento

Valores totais:
Arrecadação de itens e Apadrinhamento: 23
Ações transformadoras: 28
Ações de engajamento: 2

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 47 ações realizadas em
2022.

53%
43%

4%
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Análise por público-alvo

Valores totais:
Aberto ao público geral: 17
Animais: 2
Crianças: 18
Idosos: 6
Necessidades especiais: 2
Portadores de câncer: 3

Apesar do evento Craques da Seleção ter incentivado ações abertas à população
em geral, as crianças seguem sendo o público preferido das ações dos comitês
VFB, de acordo com os compromissos de atuação da Fundação Nestlé.

4%

37%

12%

35%

6%4%Necessidades Especiais

Portadores de câncer
Idosos

Crianças

Animais

Aberto ao público geral
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Semana do Meio Ambiente  

Craques da Seleção



Logo em seguida ao Workshop, os meses de abril e maio foram dedicados à
organização da maior ação institucional do ano. Conforme o foco em
Regeneração, o Dia Mundial do Meio Ambiente ocupou estrategicamente o
lugar de ação chave do ano para promover a circularidade sustentável, com
iniciativas educativas e reconhecimento dos agentes da cadeia de reciclagem.
Os catadores, cooperados e suas cooperativas protagonizaram as diversas
atividades nos dias 4 e 5 de junho e todo o valor arrecadado por meio da
doação de resíduos recicláveis da população em geral e coleta em circuitos de
limpeza foi destinado a esse time de Craques.

O Craques da Seleção aproveitou o tema do futebol em meio a um ano de
Copa e se tornou o próprio grande evento nacional da Nestlé. Representou
também o grande retorno às ações presenciais pois, além da organização da
ação em São Paulo, a gestão incentivou a replicação dessa proposta em cada
uma das unidades com representantes de comitês. Em parceria com o SHE
(Safety, Health, and Environment), eles foram capazes de captar a mensagem
a ser transmitida e adequar esta oportunidade ao contexto de suas cidades.

Craques da Seleção
18

|craques da seleção|



A ação coordenada pela gestão com o comitê de São Paulo foi
realizada no Parque Villa Lobos e teve como parceira a Coopermiti.
Dentre as atividades realizadas, houve circuito de limpeza com
ativações das marcas Nestlé, oficinas, atividades educativas e visitas
guiadas pelo parque com conscientização sobre reciclagem, teatro,
degustação de produtos e bate papo com catadores e exposição de
carroças reformadas em parceria com a Cataki.

Craques da Seleção

Ação Institucional em São Paulo

19

|craques da seleção|

https://cdn.v2v.net/c165b7ba-6ddd-40ec-9591-1af7c8f3412e.mp4?v=63840607292


A ação contou ainda com o reforço do comitê de São Bernardo do
Campo, que se somou à ação na capital paulista.

Craques da Seleção

Ação Institucional em São Paulo

20

|craques da seleção|



Galeria de fotos da
ação em São Paulo

21

|craques da seleção|



Além da ação em São Paulo, a replicação dessa proposta foi
incentivada em cada uma das unidades com representantes de
comitês VFB por todo o Brasil. Em parceria com a área de SHE (Safety,
Health, and Environment), os colaboradores participantes foram
capazes de captar a mensagem a ser transmitida e adequar esta
oportunidade ao contexto de suas cidades, região e parcerias locais.

Veja abaixo alguns dos vídeos dos comitês e, em seguida, um resumo
de tudo o que aconteceu.

Craques da Seleção

Multiplicação da ação pelos Comitês VFB

Araras - Sp Ituiutaba - MG

São José do Rio Pardo - Sp Vila Velha - ES

22

|craques da seleção|

https://cdn.v2v.net/21da3b18-36fb-4253-b583-4289388aaf00.mp4?v=63838342145
https://cdn.v2v.net/0a1f375c-ca8d-41ec-922b-f88fcc9f8025.mp4?v=63839893918
https://cdn.v2v.net/d20fb799-6a49-4896-ad14-9f1d69bb8f01.mp4?v=63839910933
https://cdn.v2v.net/e458465a-3fb3-4e92-9e79-8e5992594bb6.mp4?v=63839979596


Araçatuba - SP

O comitê de Araras fez o seu circuito
de limpeza, com atividades
educativas e ginástica laboral no
Parque Ecológico e contou com a
parceria da Cooperativa de Coleta
Seletiva-Araras Limpa.

Araras - SP

O comitê de Araçatuba contou com a
participação das crianças do Projeto
Escoteiros de Araçatuba e teve uma
manhã de conscientização ambiental
com diversas dinâmicas. O encontro
aconteceu no próprio Grêmio Nestlé e
apoiou a Acrepom – Associação dos
Catadores de Papel e Materiais
Recicláveis.

23

Multiplicação da ação
pelos Comitês VFB

|craques da seleção|



Cordeirópolis - SP

O comitê de Caçapava também realizou
um grande evento no Parque da Moçota
com a parceira APAS - Associação
Paulista de Atitudes Ambientais.
Tiveram um show de abertura com a
participação do Exército, orientações
sobre o circuito de reciclagem, plantio
de mudas, stand de receitas com
reaproveitamento de alimentos e
oficinas com materiais reciclados para
as famílias.

Caçapava - SP

O comitê de Cordeirópolis fez seu
evento na Praça Comendador Jamil
Abrahão Saad em parceria com o
Projeto Garimpar! Tiveram café da
manhã, ginástica laboral, circuito de
limpeza e atividades educativas com
conscientização da população nos
temas de preservação do Meio
Ambiente e reciclagem.

24

Multiplicação da ação
pelos Comitês VFB

|craques da seleção|



Fortaleza - CE

O comitê de Feira de Santana
promoveu diversas oficinas e jogos
educativos de reciclagem e ainda um
show exclusivo na Avenida Noide
Cerqueira, com a parceira COOBAFS!

Feira de Santana - BA

O comitê de Fortaleza se reuniu na
Praia do Futuro para fazer o
circuito de limpeza e palestra
sobre conscientização do Meio
Ambiente. Lá a parceria foi com a
Associação dos Catadores Rosa
Virgínia.

25

Multiplicação da ação
pelos Comitês VFB

|craques da seleção|



Ibiá - MG

O comitê de Goiânia se uniu em
parceria com a COOPER FAMI e com o
Sesi Senai no Jardim Colorado para
propor um grande evento que contou
com aulas e palestras motivadoras,
música, brinquedos e personagens
educativos para crianças e até
cadeiras para massagem!

Goiânia - GO

O comitê de Ibiá se reuniu, junto
com a Coopermax, na Praça Santa
Cruz, mais conhecida como Praça
do Fórum, para fazer o seu circuito
de limpeza, além de distribuir
guarda-lixo nos semáforos e
promover dinâmicas de
conscientização para as crianças!

26

Multiplicação da ação
pelos Comitês VFB

|craques da seleção|



Marília- SP

Em parceria com a Copercicla, o comitê de
Ituiutaba realizou suas atividades durante todo
o fim de semana! 
No sábado, houve recepção do público na Praça
Getúlio Vargas com ginástica laboral e reforma
das carroças de catadores. Em seguida,
instruíram os presentes sobre segurança no
trânsito e na coleta dos resíduos para o circuito
na Via principal do centro da cidade. 
No domingo, o novo encontro promoveu a
prática de exercícios com um passeio de
bicicleta e terminou com o plantio de mudas,
fechando o evento em prol do fomento da
circularidade promovida pela Regeneração.

Ituiutaba - MG

O comitê de Marília iniciou sua ação
na Avenida Esmeralda, promovendo a
conscientização sobre reciclagem nos
semáforos, e seguiram para coleta de
resíduos em pontos estratégicos da
cidade.Tiveram a parceria da
Cooperativa Recicla Marília.

27

Multiplicação da ação
pelos Comitês VFB

|craques da seleção|



Ribeirão Preto - SP

O comitê de Montes Claros convidou
o público para o espaço do Grêmio
Nestlé para fazer o seu circuito de
limpeza, dinâmica de chute a gol,
atividades de conscientização de
reciclagem e música ao vivo!
Contaram com a parceira
Cooperativa Santos Reis nessa ação.

Montes Claros - MG

Ambos os comitês de Ribeirão Preto,
unindo forças, estiveram presentes
no Parque Tom Jobim e tiveram a
parceira Cooperativa Mãos Dadas.
Promoveram um circuito de limpeza
do parque e ofereceram um ponto de
recebimento de materiais recicláveis
dos consumidores.

28

Multiplicação da ação
pelos Comitês VFB

|craques da seleção|



Vila Velha - ES

O comitê de Rio Pardo também
aproveitou o seu Grêmio Nestlé para
fazer o seu futebol com os Craques
da Seleção, com a participação das
parceiras Coopermax e Recicleiros!
Houve ainda sorteio de brindes,
medalhas, pipoca, algodão doce e
show para o público.

São José Rio Pardo - SP

O comitê de Vila Velha realizou a
sua ação na Prainha com a
parceira Revive. Tiveram circuito de
limpeza e reciclagem, atividades
lúdicas e educativas para crianças,
música e espaço pet!

29

Multiplicação da ação
pelos Comitês VFB

|craques da seleção|



MONTES CLAROS 300KG

SJ RIO PARDO 151,50 KG

CORDEIRÓPOLIS 132KG 

ITUIUTABA  95KG

MARÍLIA

ARAÇATUBA

FORTALEZA

ARARAS

RIBEIRÃO PRETO 40KG

FEIRA DE SANTANA 22,40KG

VILA VELHA 

IBIÁ 69,40KG

69KG

65KG

50KG

21,50KG

8KG

CAÇAPAVA 6,66KG

TOTAL: 1.030,46 KG

Tanta mobilização só poderia resultar em algo tão grande quanto! 
Mais de 1 tonelada foi arrecadada e a renda distribuída para os 361
cooperados das 15 parceiras de cada comitê:

30

Resultados do
Craques da Seleção
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pessoas impactadas por
todo o Brasil* 6.730 619 são crianças 

76 atividades de preservação ambiental com
ao menos 1.126 participantes

37

destas, ao menos

37 atividades lúdicas,  culturais ou esportivas
 com ao menos 1.172 participantes

capacitações, palestras ou oficinas com
ao menos 1.122 participantes

21
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Resultados do
Craques da Seleção

|craques da seleção|
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*Nota:
O marketing da Nestlé e a Gestão do programa, baseados em metodologia
que utilizou de formulário de credenciamento disponível no evento em SP,
informaram que o número de engajados em SP foi de 1.500 pessoas e a soma
dos eventos das outras unidades computa mais 6 mil.

7 animais atendidos em uma
 atividade e 5 carroças reformadas!E ainda:

participantes nos
mutirão de limpeza
dos comitês

506 474 monitores das atividades

361 Catadores ou cooperados participantes dos eventos 
em 16 cidades do Brasil

32

Resultados do
Craques da Seleção
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IBIÁ  0,96KG

ITUIUTABA 0,80KG

MONTES CLAROS 0,77KG

GOIÂNIA  0,50KG

CORDEIRÓPOLIS

CAÇAPAVA 

ARAÇATUBA

SJ RIO PARDO

RIBEIRÃO PRETO 0,30KG

VILA VELHA 0,20KG

FEIRA DE SANTANA 

E a comemoração do Mês do Meio Ambiente não parou por aí! Em
parceria com a área de SHE, os voluntários foram provocados a
reforçar a mensagem de Regeneração para dentro das próprias
unidades, convocando os colegas colaboradores a levarem seus
resíduos recicláveis de casa em uma competição do bem!

Veja a quantidade coletada de resíduos por colaborador de cada
unidade:

MARÍLIA

 0,45KG

0,37KG

0,31KG

 0,30KG

0,16KG

0,10KG

ARARAS 0,06KG

SÃO BERNARDO

SEDE

TOTAL:

0,04KG

0,02KG

1.831,24 KG

33

Torneio interno

|craques da seleção|



Unidade vencedora 
A unidade vencedora foi Ibiá! Todos os colaboradores ganharam um
vale-presente e fizeram o seu próprio evento de comemoração.

34

Torneio interno

|craques da seleção|

https://emojiterra.com/pt/trofeu/


Ao final de junho, tivemos o total de

23,309.19 litros de água preservados;

1,876.17 kg reduzidos de emissão de CO2;

1,442.06 Kwh economizados.

A coleta foi 100% revertida em R$ 1.865,04 de renda para os catadores e
cooperados parceiros e mais R$ 12.511 pelos serviços prestados à ação
dos Craques!

Além da retirada de toneladas de resíduos, o impacto ambiental
promovido pela ação pode ser mensurado em*:

de resíduos coletados no Mês do Meio Ambiente!

2.861,70 kg

* Dados de renda e impacto ambiental retirados da plataforma BI do parceiro
Yattó, disponível em:
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/bd87bab2-0f9d-470c-8e19-
71a7ba48e4c6/page/p_h10b73y0sc?s=ib8IBVftMC4
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Impacto Social e
Ambiental

|craques da seleção|

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/bd87bab2-0f9d-470c-8e19-71a7ba48e4c6/page/p_h10b73y0sc?s=ib8IBVftMC4
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Prêmio Nestlé por Crianças
Mais Saudáveis 2022



Na 5ª edição do Prêmio Nestlé por
Crianças Mais Saudáveis, as
escolas participantes concorreram
a um prêmio de R$ 35 mil para
implementar seu projeto, além de
uma mentoria pedagógica para
transformar a escola em um
ambiente mais saudável.

No voluntariado, visando repetir o
sucesso do ano anterior, foi
novamente realizada como uma
gincana entre os comitês para que
fossem multiplicadores do evento
nas redes sociais e para
educadores em seu ciclo de
relações, comunicando a
oportunidade para as escolas
elegíveis. Assim, os voluntários VFB
se tornaram Embaixadores do
Prêmio. A cada compartilhamento
ou escola inscrita por indicação
deles, eles ganharam um ticket
para sorteio de um Smartwatch!

Prêmio Nestlé por Crianças Mais
Saudáveis 2022

1.330
 escolas

19.119
 crianças

1.250
 educadores
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Ações 
dos comitês
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Ações dos comitês

Orientados pela consultoria, além de participarem e fortalecerem as
ações institucionais, os comitês realizaram 45 ações focadas em
atender às demandas da comunidade local. Como ponto forte de
interesse de grande parte dos colaboradores, eles atuaram fortemente
em ações de arrecadação (49%) e também realizaram ações de
transformação (59%)*.

1.433 participações
voluntárias

5.726 beneficiados 
diretos e indiretos

*Uma mesma ação pode envolver arrecadação e ser transformadora ao
mesmo tempo, portanto o valor total considerado nessa porcentagem é
maior que o número de ações dos comitês.
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Como o pilar de Regeneração, abrange ações de impacto social e
ambiental, ao longo do ano, os comitês foram orientados a cultivar as
parcerias locais com ações que atendessem suas necessidades
emergenciais e vinculá-las a uma iniciativa sustentável, seja de
conscientização ou de cuidado direto ao meio ambiente. Além das
iniciativas mensais descritas abaixo, ações de coleta de tampinhas e
de óleo foram incentivadas ao longo de todo o ano.

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 meses
para irem realizando suas atividades em sintonia com a demanda da
comunidade, desejo de seus voluntários e dentro da estratégia e
diretrizes da empresa. 

Confira a seguir algumas fotos das ações:

FEVEREIRO PESQUISA COM COLABORADORES NESTLÉ

MARÇO WORKSHOP DE LIDERANÇAS 

ABRIL PÁSCOA NESTLÉ

MAIO E JUNHO
SEMANA DO MEIO AMBIENTE –

CRAQUES DA SELEÇÃO
 JULHO EMBAIXADORES PRÊMIO NESTLÉ

AGOSTO
SOU VOLUNTÁRIO NOTA 10 – MEMBER

GET MEMBER

OUTUBRO  DIA DAS CRIANÇAS

DEZEMBRO NATAL NESTLÉ
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Palestra em comemoração ao mês das
mulheres  - Vila Velha

Apoio aos Romeiros - Caçapava

Ações Regenerativas
|Ações dos comitês|

Arrecadação de Tampinhas e Lacres de
Alumínio 2022 - Cordeirópolis 
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https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/7b987ca7-aa8f-4443-853c-49eb752dfe07
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/4bd79605-8cb1-4500-a2cb-f88d82d35330
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/28811f8e-6f15-48a0-ab44-95c3571a8b31
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/28811f8e-6f15-48a0-ab44-95c3571a8b31


 

Ação de Páscoa - Rio Pardo 

Tampinha Amiga da
Paralisia Cerebral -

São Bernardo 

Ações Regenerativas

Plantio de Mudas - Ituiutaba 
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|Ações dos comitês|

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/9f128bd2-8eb0-4811-9d33-e00cf144f26c
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/9f128bd2-8eb0-4811-9d33-e00cf144f26c
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/74f527fd-f5c8-401e-a0f7-9191309205a9
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/74f527fd-f5c8-401e-a0f7-9191309205a9
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/9f127535-366b-4854-b3b3-885f68e12db7
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/9f127535-366b-4854-b3b3-885f68e12db7


 

Campanha do Agasalho - Rio Pardo

 Ação Pet Feliz! - Rio Pardo 

Arrecadação de produtos de
limpeza em prol do Lar dos velhinhos
Santa Inês - Cordeiropolis

Ações de Arrecadação 43

|Ações dos comitês|

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/5ef864d3-d2d6-474c-bc55-100b86773474
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/54cd3230-af12-4d5c-96d9-e7e6582276e0
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/54cd3230-af12-4d5c-96d9-e7e6582276e0
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/54cd3230-af12-4d5c-96d9-e7e6582276e0
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/1986a4b4-b00a-42e2-8df9-f27cab7532ab


 

Ação de arrecadação de roupas e calçados - Vila
Velha

Arrecadação de roupas - Vila Velha

ARRECADAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR
- Vila Velha

Ações de Arrecadação 44

|Ações dos comitês|

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/67f920e5-5f8c-4328-a9fa-c9a5d777f8b8
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/d4ed8490-00b6-4862-ae7d-8ed41e3f695b
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/7c1a3fe7-23b8-4fdd-93b2-e1a2410f6060


Visita Especial das Crianças - Fábrica Ibiá 

 

Goiânia - Dia das Crianças 

Dia das crianças 2022 - Marília

Dia das Crianças 45

|Ações dos comitês|

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/3dc34892-83d2-45c4-904c-5c16140f5aad
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/3dc34892-83d2-45c4-904c-5c16140f5aad
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/e6638444-29d5-4deb-a1f1-73326d5b7d07
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/e6638444-29d5-4deb-a1f1-73326d5b7d07
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/00ae22ca-1b47-48f0-b5bb-d7885f11f387


 Ação Mês das Crianças - Rio Pardo 

Dia das crianças Casa da Esperança
Cordeirópolis 

Dia das Crianças 46

|Ações dos comitês|

https://cdn.v2v.net/cbd0bf7d-a081-4862-8a64-e5ab1ef99233.mp4?v=63832654814
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/a7ae75cd-d004-4f08-9c99-4c72fd820a91
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/a7ae75cd-d004-4f08-9c99-4c72fd820a91
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/6f734b48-4052-428e-b17c-ab44e199aa36
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/6f734b48-4052-428e-b17c-ab44e199aa36


Ação de Natal - CDSBC 

 

Natal Solidário no Lar Vicentino - Ibiá 

Natal de Amor - Rio Pardo 

Natal Nestlé 47

|Ações dos comitês|

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/ed814eb8-9d7e-4ccd-845f-60e98b223679
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/ed814eb8-9d7e-4ccd-845f-60e98b223679
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/2454aab8-8c70-407e-8bd8-0974f2bd4d8b
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/2454aab8-8c70-407e-8bd8-0974f2bd4d8b
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/a4dcb3db-c6db-4dd7-941f-0902484f1751
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/a4dcb3db-c6db-4dd7-941f-0902484f1751


 

Entrega de Alimentos para
 Instituição Família
 Azul - Feira de Santana 

Natal Ciranda Feliz Ituiutaba 

Natal Solidário - Montes Claros 

Natal Nestlé 48

|Ações dos comitês|

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/86effe2c-975a-4896-91c2-94b434cbfb44
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/86effe2c-975a-4896-91c2-94b434cbfb44
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/86effe2c-975a-4896-91c2-94b434cbfb44
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/86effe2c-975a-4896-91c2-94b434cbfb44
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/86effe2c-975a-4896-91c2-94b434cbfb44
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/86effe2c-975a-4896-91c2-94b434cbfb44
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/dd0dc3f6-b420-4560-a685-9dc4f5feddc2
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/dd0dc3f6-b420-4560-a685-9dc4f5feddc2
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/b6260689-85bd-4290-8eca-b0e952bbe6ee
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/b6260689-85bd-4290-8eca-b0e952bbe6ee


Ação de ARRECADAÇÃO DE BRINQUEDOS - Vila Velha 

Natal Nestlé

 Ação Voluntária Lar da Velhice Araçatuba 
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|Ações dos comitês|

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/83fce58c-38f7-4765-9e12-db5fdeb600d0
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/83fce58c-38f7-4765-9e12-db5fdeb600d0
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/1cc42e18-fa4d-48dc-8dcb-d4c8b986a789
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/1cc42e18-fa4d-48dc-8dcb-d4c8b986a789


Ações dos Comitês em
Destaque

São José do Rio Pardo fez uma grande festa em
seu Grêmio em comemoração ao Dia das
Crianças. O evento foi aberto e chegou a
beneficiar 300 pessoas

Vila Velha promoveu duas arrecadações de
roupas e calçados para a GAPC (Grupo de Apoio
às Pessoas com Câncer) de Vitória- ES,
beneficiando duas vezes este ano as 390 pessoas
cadastradas na instituição: Ação de arrecadação
de roupas e calçados e Arrecadação de roupas

Caçapava promoveu um stand beneficente aos
Romeiros que passaram na cidade em procissão,
beneficiando 300 pessoas

Top 3 por Impacto
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https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/67f920e5-5f8c-4328-a9fa-c9a5d777f8b8
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/d4ed8490-00b6-4862-ae7d-8ed41e3f695b


Ações dos Comitês em
Destaque

A Ação Pet Feliz! de São José do Rio Pardo
promoveu uma arrecadação de ração para a ONG
Unir, com feira de adoção, dicas com veterinário e
aulas de adestramento de cães para os
voluntários. Ela é destaque por maior
engajamento no Portal VFB, com maior número de
selos e comentários na página!

A 26ª Festa Coração de Ouro - Caçapava/SP já é
muito tradicional na unidade, por isso conseguir
movimentar 650 voluntários para presentear as
crianças de duas instituições locais com roupas,
calçados, kits de higiene e banho, mochila e
guloseimas de Natal!

O comitê de Marília apostou no potencial de
organização da Plataforma VFB e conseguiu
distribuir tarefas para o maior número de
inscritos na ação, em seu Dia Mundial do Meio
Ambiente.

Outros destaques
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https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/54cd3230-af12-4d5c-96d9-e7e6582276e0
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/2683d070-23c6-4844-8828-66233ed90a38
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/19458ea0-8c37-40fd-ae9e-33d99cabcb99


Resultados das Ações
realizadas pelos Comitês

47.064
 tampinhas
plásticas

978 reais

1.150 peças de roupas

531 kg de alimentos

277 materiais escolares 132 calçados e
acessórios

116
materiais e
produtos de
limpeza

112 produtos de higiene
pessoal

88 brinquedos 17 cestas básicas

Arrecadações

Beneficiados

2.906 beneficiados
diretos 1.841 crianças beneficiadas

147 animais atendidos 90
catadores ou
cooperados
beneficiados¹

30 instituições beneficiadas²

¹Beneficiados pela verba gerada da arrecadação de resíduos recicláveis.
²Uma mesma instituição pode ter sido beneficiada mais de uma vez neste total.
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73 atividades de preservação
ambiental com 1.126

Resultados das Ações
realizadas pelos Comitês

1.078 kg de resíduos
coletados

110 catadores ou cooperados
participantes presenciais*

506 participações em
mutirões de limpeza

Atividades Regenerativas

Dedicação

2.291 horas de
voluntariado 1.089 participações 

voluntárias em ações

344 monitores do evento 
Craques da Seleção

32 atividades lúdicas,
culturais ou esportivas com 1.172 beneficiados

20 capacitações,
palestras ou oficinas com 1.122

53

*Presentes na ação dos Craques como palestrantes e educadores.

beneficiados

beneficiados



Análise dos comitês

CORDEIRÓPOLIS
5

CAÇAPAVA
4

ITUIUTABA
4

IBIÁ
3MARÍLIA

3

SJ RIO PARDO
6

ARAÇATUBA
2

FEIRA DE SANTANA
2

GOIÂNIA
2MONTES CLAROS

2

RIBEIRÃO - PURINA
1

SÃO BERNARDO
3

VILA VELHA
6

Ações por comitê

Comitês não sinalizados no gráfico:
ARARAS: 2
FORTALEZA: 1
RIBEIRÃO - NBS: 1
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Análise dos comitês

VILA VELHA
40

IBIÁ
29

SJ RIO PARDO
25

CAÇAPAVA
21

MARÍLIA
20

ARAÇATUBA
16

RIBEIRÃO - NBS
16

FEIRA DE SANTANA
15

CORDEIRÓPOLIS
13

SÃO BERNARDO
11 GOIÂNIA

9RIBEIRÃO - PURINA
8

SEDE
8

ITUIUTABA
5

Membros do comitê ativos no Portal

Comitês não sinalizados no gráfico:
ARARAS: 9
FORTALEZA: 5
ITUIUTABA: 5
MONTES CLAROS: 8
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Análise dos comitês

CAÇAPAVA
607

FEIRA DE SANTANA
580

GOIÂNIA
516

IBIÁ
314

MONTES CLAROS
237

FORTALEZA
212

ARARAS
172

CORDEIRÓPOLIS
103

VILA VELHA
1448

SJ RIO PARDO
894

Beneficiados dos comitês

Comitês não sinalizados no gráfico:
ARAÇATUBA: 137
ITUIUTABA: 202
MARÍLIA: 190
RIBEIRÃO NBS E PURINA: 40
SÃO BERNARDO: 74
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Comitê Participação em reuniões

ARAÇATUBA 62.50%

ARARAS 68.75%

CAÇAPAVA 75%

CORDEIRÓPOLIS 87.50%

FEIRA DE SANTANA 75%

FORTALEZA 25%

GOIÂNIA 50%

IBIÁ 68.75%

Além da participação durante os três dias de Workshop de Lideranças
em março, durante o ano o VFB realizou 13 reuniões (abril a novembro)
com os integrantes dos 18* Comitês. A média de participação ao longo
do ano esteve em torno de 60%, sendo os comitês mais presentes:
Cordeirópolis e Vila Velha. 

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

Encontros mensais

* Rio de Janeiro teve mudança de líderes na área de Recursos Humanos, o que
comprometeu a sua participação mais ativa neste ano.
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Comitê Participação em reuniões

ITUIUTABA 68.75%

MARÍLIA 50%

MONTES CLAROS 56.25%

RIBEIRÃO PRETO - NBS 50%

RIBEIRÃO PRETO - PURINA 43.75%

RIO DE JANEIRO 12.50%

SÃO BERNARDO 75%

SEDE 50%

SJ RIO PARDO 75%

VILA VELHA 87.50%

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

Encontros mensais
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Comitê
Membros

ativos

 
Nº de 
Ações

 

Participação
em reuniões

 
Pessoas

beneficiadas
 

ARAÇATUBA 16 2 62.50% 137

ARARAS 9 2 68.75% 172

CAÇAPAVA 21 4 75% 607

CORDEIRÓPOLIS 13 5 87.50% 103

FEIRA DE
SANTANA

15 2 75% 580

FORTALEZA 5 1 25% 212

GOIÂNIA
 

9 2 50% 516

IBIÁ 29 3 68.75% 314

ITUIUTABA 5 4 68.75% 202

Dados por comitês
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Comitê
Membros

ativos

Nº de 
Ações

 

Participação
em reuniões

Pessoas
beneficiadas

 

MARÍLIA 20 3 50% 190

MONTES
CLAROS

8 2 56.25% 237

RIBEIRÃO
PRETO - NBS

16 1 50% 40

RIO DE
JANEIRO

1 0 12.50%
40

 

SÃO
BERNARDO

11 3 75% 74

SEDE 8 0 50% 0

SJ RIO
PARDO

25 6 75% 894

VILA VELHA 40 6 87.50% 1448

Dados por comitês
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Destaques do Programa

Pilar em destaque

Comitês em destaque

Vila Velha
São José do

 Rio Pardo

Regeneração

ODS em destaque

Saúde e Bem
estar

61



Top 3 por membros ativos no Portal

Comitês em destaque

Top 3 por número de ações

SJ Rio Pardo
6 ações

Cordeirópolis
5 ações

Vila Velha
6 ações

SJ  Rio Pardo
25  

membros

Ibiá
29 membrosVila Velha

40 membros 

Top 3 por número de pessoas beneficiadas

 SJ Rio 
Pardo

894
beneficiados

Caçapava
607

beneficiados

62

Vila 
Velha
1.448 

beneficiados 



Márcio Luiz
Cordeirópolis - SP

Evandro Vieira
Araçatuba- SP

Matheus Roz
Araras - SP

Victoria Franzini
Araras - SP
 

Emily Alvarenga
Caçapava - SP

Tarsilla Rocha
Feira de Santana
 - BA 

Valter Sales
Fortaleza - CE

Marina Paiva
Goiânia - SP

63

Líderes dos comitês



Ana Borges
Ibiá- SP

Mario Ferrari
Ituiutaba - SP

Cássia Moura
Marília - SP

Sara Nicoly
Montes Claros - MG 

Thaíse Tibúrcio
Ribeirão Preto - NBS

Giulia Baggio
 Ribeirão Preto - NBS

Augusto Nascimento
RIbeirão Preto - Purina 

Ana Milanez
São Bernardo  

64

Líderes dos comitês



Matheus Borges
São Bernardo

Vanessa Aoki
São Bernardo 

DIvaine Müller
SEDE - SP

Ellem Alves
São José Rio
Pardo- SP 

Ivan Vieira
SEDE - SP

Idergino
Vila Velha -ES

Laiane Ramos
Vila Velha- ES 

65

Líderes dos comitês



Idergino Dutra e Silva
Comitê de Vila Velha

Voluntários em destaque

Por liderança e participação em ações

Márcio Luiz da Silva
Comitê de Cordeirópolis

Ellem Alves
Comitê de SJ Rio Pardo
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Márcio Luiz da Silva
Comitê de Cordeirópolis

Idergino Dutra e Silva
Comitê de Vila Velha

Julia Mendes
Comitê de Ibiá

Voluntários em destaque

Por frequência nas reuniões mensais

Tarsilla Rocha
Comitê de Feira de Santana

67



Márcio Luiz da Silva
  Idergino 

Dutra e Silva 

Super Voluntários

Destaque em
liderança e

participação
em ações

Destaque em frequência nas
reuniões mensais
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Destaques por retomar os seus respectivos
comitês com sucesso

Ellem Alves  Tarsilla Rocha 

Super Voluntárias
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Maior antecedência na divulgação e entrega de materiais das                   

Envio de orçamentos de fornecedores locais com ao menos 45
dias de antecedência da ação;

Repasse de toda verba aprovada antes da data da ação via Pix
à(o) líder de comitê;
Itens posteriores à aprovação da ação não poderão ser incluídos
pois não serão reembolsados;

Todo o processo de pleito de liberação da verba e de prestação de
contas dos comitês será feito por meio do Portal e isso inclui tanto
o envio de orçamentos, quanto posteriormente dos recibos de
pagamentos, e a postagem dos resultados em até 3 dias corridos
após a ação.

O ano de 2022 trouxe, na mesma medida, oportunidades e desafios. A
ação do Craques da Seleção principalmente, por seu caráter inédito
em nosso acompanhamento do Programa e pelo alto investimento
envolvido, foi fonte de muito aprendizado para todos os envolvidos. 
A seguir, listamos alguns pontos de atenção já acordados com a
gestão do programa e os comitês para que ações de grande porte
como esta continuem sendo feitas com muito sucesso por todo o
país:

             

ações institucionais para que os comitês possam estruturar e
executar a replicação em suas cidades;

Melhores práticas 2023
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Conquistar o apoio efetivo de comunicação - nas ações
estratégicas da gestão, nas datas festivas com ações tradicionais
dos comitês e produção de material de divulgação do voluntariado
para que os comitês possam replicar em suas unidades;
Alinhar o calendário de ações ao calendário de comunicação e
inovação (nova área da gestão do VFB), e então formalizá-lo, ainda
no início do ano, como fizemos em 2022, de modo que os comitês e
a gestão das unidades possam se programar e se mobilizar para
participarem;
Formalizar o fluxo de cadastro de instituições, delineando a
documentação necessária para dar autonomia aos comitês e
controle à gestão do VFB, ampliando seu potencial de atuação;
Disponibilizar o valor reservado às ações dos comitês em caixa no
início do ano para que não ocorram atrasos de pagamentos aos
fornecedores (ou então, criar um fluxo que funcione com o
financeiro da Fundação e da Nestlé);
Fixar um responsável na Nestlé (ou contratar o serviço do V2V) pelo
atendimento assíduo aos colaboradores, terceirizados e
consumidores interessados no voluntariado da Nestlé que acessam
o canal do Fale Conosco.

Além dos aprendizados propostos pelo Dia do Meio Ambiente,
identificamos outras oportunidades de melhoria no fluxo de processos
do Programa VFB:
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Identificar e dar maior visibilidade aos colaboradores com
conhecimentos específicos na área de voluntariado e àqueles que
têm facilidade de engajar os colaboradores a participarem de
alguma forma;
Implementar o novo fluxo de aprovação de pagamentos pela
plataforma, a fim de deixar toda a negociação acessível à gestão e
consultoria, com histórico acessível via relatórios. Podemos,
inclusive, adicionar campos de resultados para dar maior
transparência ao dinheiro investido da Fundação em cada ação dos
comitês;
Treinar os voluntários e líderes reforçando o processo de coleta de
resultados mais fiéis à realidade no dia da ação e registro no Portal;
Incentivar os comitês, como apoio de SHE, ainda no início do ano a
criarem ações regenerativas recorrentes/anuais de arrecadação de
óleo, tampinhas e/ou resíduos recicláveis no geral, e irem
atualizando mensalmente os resultados destas;
Criar fluxo de captação do interesse de colaboradores para criação
de comitês de voluntariado em outras unidades;
Hoje há uma grande rotatividade de líderes de alguns comitês e
muito frequentemente estagiários ou aprendizes do RH são
colocados à frente do programa nas suas unidades, limitando as
possibilidades de expansão do programa. Recomendamos um
programa contínuo (online ou híbrido) de treinamento específico
para os líderes de comitê;

Temos também algumas sugestões que podem acelerar o crescimento
do Programa e fortalecer a relação com os comitês:
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Engajar a média e alta gestão no VFB a partir da premissa de
entrega de resultados de parte do plano de ESG da companhia;
Implementar desafios trimestrais, rankear os comitês e dar
visibilidade a seus gestores e líderes, de modo a incentivar a
dedicação destes ao programa;
A grande tendência dos comitês ainda é a de fazer ações de
arrecadação ou eventos lúdicos com idosos e crianças. Dentro da
estratégia atual de focarmos no pilar da Regeneração, sugerimos
apoiá-los e conduzi-los no caminho a planejar ações estruturantes
com resultados a longo prazo com as parcerias já bem
estabelecidas localmente;
Algumas unidades possuem comitês de jovens, o que é uma grande
oportunidade de realçar o potencial do voluntariado de treinamento
de novas competências e habilidades, tornando os jovens
voluntários beneficiários da própria ação que promovem. Podemos
realçar esse ponto mais incisivamente e dar visibilidade dos
participantes aos seus gestores diretos, passando a acompanhar
no cadastro das ações as competências treinadas (ex: trabalho em
equipe, organização, proatividade, comunicação, relacionamento
interpessoal, planejamento);
Implementar as horas de voluntariado como um dos KPIs a serem
acompanhados ao longo do ano e incluir a participação mensal em
reuniões como participação voluntária. Pela Plataforma, é possível
acompanhar as horas doadas de cada usuário cadastrado e, com
maior apoio da gestão, podemos oferecer alguma recompensa ou
abatimento das horas de trabalho.
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Alinhar com o time de inovação e entender como o voluntariado
pode contribuir para a frente do Panela, ou outras iniciativas da
área e vice e versa, e assim definir em conjunto os pilares,
calendário do ano e valor e fluxo da verba para os comitês e ações
institucionais;
Após fechar estratégia, definir os temas, e obter autorização para
publicação e seus KPIs, fecharemos os tema de ação de 2022 e
abriremos os temas de 2023 no portal; e informaremos novos
procedimentos (que também serão compilados em um guia digital
para consulta ao longo do ano):

os comitês procurarão o V2V caso não encontrem o tema
adequado para publicar sua ação;
publicarão ações no portal e replicarão a publicação no
Workplace; 
os comitês procurarão o V2V caso não encontrem o campo de
resultado adequado para publicar os dados finais de sua ação;
quanto ao valor e fluxo do pedido de verba para os comitês +
prestação de contas; 

Realizar ação de reconhecimento dos comitês e voluntários em
janeiro/fevereiro, e apresentar novo posicionamento estratégico e
calendário do ano, provocando os comitês a criarem ações
estruturantes relacionadas aos pilares eleitos para 2023, reduzindo
as atuações em ações pontuais e/ou assistencialistas;

Orientações e sugestões para co-criarmos e fecharmos a estratégia de
2023:
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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/23 -
xx pontos ;
Definição de uma Instituição parceira para 2023 até março/23 -
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.
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A fim de engajar a alta e média gestão e ampliar o nº de
colaboradores envolvidos, propomos criarmos desafios ao longo do
ano, com celebração final e premiação no Dia Internacional do
Voluntário. Podemos ainda potencializar esta estratégia rankeando
a atuação dos comitês ao pontuar a participação nas reuniões e
inputs corretos de dados e resultados no porta, e dentro dos prazos
de ações e seus resultados;
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Os desafios são o nosso combustível e os

voluntários fazem todos os sonhos se

tornarem realidade!

Bora continuar gerando

 Transformação Social em 2023?

MUITO OBRIGADO!


