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● Manter microfones fechados
● Se identificar (nome|comitê - ex: Samantha | V2V)
● Levantar a mão pelo Teams e usar o chat (escrito)
● Mantenham as câmeras abertas pra melhorar nossa troca
● Se precisarem se ausentar, basta avisar no chat ao sair 

e ao retornar 
● Ao final abriremos os microfones para comentários, 

dúvidas e trocas





alguns clientes 
atendidos

Há 21 anos, gerando impacto social 
através do voluntariado.

Todos têm potencial de fazer coisas boas! 
Por isso, além de apoiarmos a gestão de programas, 
oferecemos redes corporativas onde os 
colaboradores podem concretizar suas ideias.  
Somos um SaaS que atende aos grandes programas 
de voluntariado do país e nele você conta com as 
melhores práticas do mercado.



construção coletiva

protagonismo

empatia

propósito
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Exercício de Escuta



Idosos de abrigo dão aulas 
de inglês via internet.



Cães de rua ajudam na 
terapia de idosos



Colaboradores do Itaú 
fazem polvos de crochês 
para bebês da UTI neonatal



Voluntários da Nexa fazem 
tarde com jogos de tabuleiro 
explorando seu potencial 
educativo



Voluntários da PwC 
ensinam práticas de gestão 
a organizações sociais





Que recursos disponíveis temos à nossa volta?



Inserindo foto 
no perfil

Menu do Usuário 
Meu Perfil



A foto também é importante no momento de 
gerenciar participantes, pois ajuda a identificar o 
usuário no Portal.

Inserindo participantes na ação



Ao criar sua ação, utilize uma 
foto descritiva que dê uma 
ideia do que a sua ação se 
trata, afinal, a foto vai ser a 
primeira coisa que o voluntário 
vai ver no Portal.

No decorrer da ação, é possível inserir fotos no 
álbum em tempo real, através do celular.



O CROP da ferramenta permite que qualquer foto seja cadastrada em qualquer avatar. Porém, em algumas ocasiões, é bom 
saber as medidas  (no caso de cadastrar um logotipo, por exemplo). Estes tamanhos sugeridos contemplam telas de retina (que 
precisam de maior resolução).

Usuário
300x300 (px)

Grupos
300x300 (px)

Ação
600x408 (px)

DICA: Escolha um editor de imagens (Photoshop, Paint Brush, etc). 
Abra um documento de 300 x 300px e cole o logotipo.
Salve como JPG ou PNG e cadastre.

A ferramenta consegue cortar 
fotos de todos os tamanhos.

Caso não fique bom, siga as 
orientações abaixo.

Confira os tamanhos e medidas 
ideais dos avatares 



Em Explorar todas as ações, busque por palavras específicas, 
use filtros ou formas de ordenação.  

Conhecendo as ações da rede



1- Clique em Publicar Ações:



2- Escolha o Tema:

● Ações de outras naturezas que não arrecadação, doação e 
apadrinhamento 2022
○ Espaço para lançar, gerenciar e registrar as ações de outras naturezas 

que não arrecadação, doação e apadrinhamento. Ex.: palestra, workshop, 
recreação, produção de conteúdos e sensibilização.

● Campanhas de Arrecadação 2022
○ Espaço para lançar, gerenciar e registrar as ações locais com a 

característica de campanhas de arrecadação de itens diversos  (vestuário, 
alimentos, itens de higiene, etc.).

● Entregas das Campanhas de Arrecadações 2022
○ Espaço para lançar, gerenciar e registrar as ações de entrega das 

campanhas de arrecadação e doação. Como premissa principal, se temos 
uma campanha de arrecadação, deve existir uma ação para a entrega 
desses itens arrecadados.

● Campanha de apadrinhamento 2022
○ Espaço para registrar as ações de apadrinhamento.

● Captação de recursos financeiros 2022
○ Espaço para registrar as ações de captação de recursos financeiros 

(crowdfunding). 

● Reunião dos Comitês de voluntariado 2022
○ Espaço para Comitês de Voluntariado registrarem obrigatoriamente suas 

respectivas reuniões, treinamentos, formações para os membros/líderes 
de comitês, entre outros. 

● Exclusivo equipe FTV 2022
○ Espaço para time FTV e Atados gerenciarem as atividades realizadas com 

a Governança.

Se tiver alguma dúvida, ao criar a ação, clique 
em "Sobre" antes de clicar em "Escolher". Uma 
caixinha explicando o que publicar, com 
exemplos, vai abrir e você poderá confirmar se 
está criando a ação no Tema correto.



3- Preencha com as informações 
solicitadas:



QR Code

Compartilhamento 
Desktop

Compartilhamento Mobile





1 2



3 4
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Chat do Comitê Chat da Ação Página de Chat Ações, Comitês e Instituições (visão desktop)



Com o Plugin de arrecadaçãoCom o Plugin de Arrecadação

Sem o Plugin de Arrecadação



Entrega com limite de vagas

Campanha de 
Arrecadação



Após salvar a ação, clique em Gerenciar 
Apadrinhamento.

2

Ao escolher a opção “Cadastrar item”, a inserção será feita de forma 
individual.

4

Clique em “Novo” e escolha entre Cadastrar um item ou Importar 
(XLSX).

Preencha o Título, Descrição e Imagem do apadrinhado e ao final, clique 
em “Salvar”.

5

3

Caso a opção selecionada seja Importar XLS, a inserção será 
feita em massa através de uma planilha .xlsx que deve ser 
preenchida da seguinte forma:
Coluna A: Nome (ficará visível nas escolhas)
Coluna B: Descrição (será apresentado ao clicar em “+”)
Coluna C: Limite de escolhas / Vagas (recomendamos que seja 1 
que significa que a opção poderá ser escolhida somente uma 
vez, saindo da lista de opções.)
Coluna D: Nome do arquivo da foto (exatamente igual ao que 
está no zip de fotos, caso optem por inserir fotos)

6

7 Após inclusão da planilha, insira o arquivo ZIP com as fotos (em 
formato JPG, JPEG ou PNG) dos itens/pessoas a serem 
apadrinhadas. É imprescindível que os nomes das imagens 
presentes no ZIP sejam iguais aos da coluna “Nome do arquivo 
da foto”, importada previamente.

Atenção: O nome das colunas deve seguir o 
modelo apresentado. Se desejar, baixe nossa 
planilha de exemplo e altere com seus dados

Atenção: Não esqueça de verificar se têm os 
direitos de uso de imagem!

Clique na opção Apadrinhamento no bloco Participação dos Voluntários 
na criação da ação. Selecione o limite de escolhas por voluntário para 
Único ou Ilimitado.

1



Apadrinhando uma criança

O usuário pode apadrinhar quantas criancas 
desejar, mas cada uma só pode ser escolhida 
uma única vez.



Pagamento em:

➔ PIX 
➔ Boleto
➔ Cartão de Crédito



Modalidade valor único:

➔ Botão de valor único
➔ Para retirar o prêmio, o 

vencedor deve apresentar o 
"Número de Identificador 
de Transação" (disponível no 
comprovante de pagamento 
enviado por email).



Simulador de Metas de Campanha:
 
➔ Prévia para o líder da ação das 

taxas que serão descontadas ao 
término da ação. 

➔ Ajuda a mensurar a meta da ação já 
considerando os encargos das 
transações bancárias.

Disponível no Portal de Voluntariado

https://voluntariostelefonica.v2v.net/pt-BR/pages/041fcd84-b1e1-47d9-a92f-d1df7661b0d2


Ao criar a ação, o líder vai informar no mapa onde ela 
acontecerá. Quando chegarem no local da ação os 
participantes poderão confirmar o comparecimento com o 
Check-in. 

Será preciso estar presente na localidade, dentro de um raio 
de até 1km no endereço informado pelo líder!

Ao chegar ao evento, o participante deve:

1. Logar no portal,
2. Abrir a ação
3. Clicar no botão "Check-in".
4. O sistema confere, pelo GPS do navegador ou do celular, 

se o usuário está no raio de 1 km do endereço da ação e 
confirma a participação.

Dica: Ao final da ação, o líder poderá confirmar manualmente 
a presença de participantes que não tenham feito o Check-In. 

Checkin presencial



É possível autodeclarar a confirmação de presença 
também em ações virtuais. 

Em ações sem endereço (virtuais ou presenciais), os 
participantes visualizarão um botão "EU FIZ" para 
autodeclarar sua participação. Ambos os botões 
ficarão disponíveis na página entre a data de início e 
data fim da ação. Os participantes serão notificados 
por e-mail.

Na Ação, o botão para check-in aparece nas 
seguintes condições:

Se o tipo da ação estiver setado como:

● virtual (não-presencial) ou presencial sem local no 
mapa;

● Entre a data início e fim da ação;
● Visível apenas para participantes e líderes.

Checkin virtual: "Eu fiz"
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➔ Impacto geral: resultados somados e 
atualizados em tempo real 

➔ Visão completa: clicando no 
resultado, veja como cada ação 
contribuiu para o resultado geral!



➔ Impacto geral: resultados somados e 
atualizados em tempo real 

➔ Visão completa: clicando no 
resultado, veja como cada ação 
contribuiu para o resultado geral!





    

Perguntas Frequentes 
Manual do Líder de Comitê (na biblioteca)

https://voluntariostelefonica.v2v.net/pt-BR/pages/4a26b5d9-8a93-4b8f-9fa1-873d6a02ab29
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 https://www.menti.com/tyepbru58b
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E bora deixar o time tinindo para 
gerar mais impacto no campo da 

vulnerabilidade social!


