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Encontro dos Comitês  
de Voluntariado
Março/2022

Boas vindas!



VOCÊS SÃO O VFB!!!



Samira Alencar 
 Prêmio Nestlé por Crianças 

mais Saudáveis

Victoria Suzuki
Voluntariar Faz Bem

Fundação Nestlé



Sara Rios 
Líder Vigente

Bárbara Sapunar
Líder Vigente

Fundação Nestlé



Andrea Teske 
Suporte de CSV

Maria Ramos 
Comunicação Interna

Fundação Nestlé

+ Valeria Rossetti 
Suporte de CSV



Comitês 



Ana Milerio 
Fortaleza

Maria Eduarda
São Bernardo do Campo Rafaela

Rio de Janeiro

Valter
Fortaleza

Idergino 
Vila Velha

Emerson
Fortaleza



Ivan 
Sede

Marília
Ibiá

Tiago
São José do 
Rio Pardo

Juliana
Cordeirópolis

Beatriz 
NBS - Ribeirão

Aline 
Ribeirão Preto



Laiane
Ituiutaba

Evandro 
Araçatuba

Livia
Montes Claros Fábio

Goiania

Cassia
Marília

Ana Cecília
Feira de Santana



e Eu???
Comitê X

Não se achou aqui?
Por favor, acesse o ppt no link abaixo e suba no 
próximo slide: sua 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/loyC2



e Eu???
Comitê X



Samantha Jones Renata Bonito Renan Carvalho Talita Garcia

V2V - a consultoria amiga para seus desafios <3:

Bruno Barcelos

mailto:talita@v2v.net


Destaques 

VFB
2021



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



Programa

Sessão 1 
Instrumentalizar

16/03
Alinhamento geral: todos na “mesma página” prontos 
para dar o seu melhor.  

Sessão 2
Cocriar

23/03 Cocriação de ideias poderosas para ações voluntárias.

Sessão 3 
Concretizar

30/03 Comitês preparados e resilientes. 



Combinados para os encontros virtuais

• Microfones e espaço de fala. 

• Tolerância com o ambiente virtual: estamos todos nos adaptando. 

• Ambiente seguro de troca. 

• Não existe certo ou errado. 

• A sua experiência de vida e profissional compõe o espírito desses encontros. 



Quem somos

De onde venho?

O que caracteriza nosso comitê?  



Voluntários

Comunidade

Empresa

Voluntariado                          
Corporativo 

 



Um mergulho no perfil 
do voluntariado da 

Nestlé

Entender as possibilidades do 
programa de voluntariado 

pensando nas necessidades da 
sociedade e também nas 

preferências do colaborador.



Com quem 
falamos?

•519 colaboradores
•91 voluntários
•107 mantenedores

24Realizada de 23/fevereiro a 07/março em parceria com CLab.



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



30

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? 



“Seria bom dar maior visibilidade dos opções dos 
programas que estão disponíveis (doações em dinheiro, 
apadrinhar crianças, atividades presenciais, etc.)  
Mesmo que as pessoas não tenham tempo poderiam 
ajudar com dinheiro, porém não existe muita divulgação 
das opções para voluntariar.”

“Conhecendo as necessidades da região de cada 
colaborador.”

“Divulgar uma plataforma com todas as atividades 
voluntariadas com calendário anual e um breve 
resumo da proposta de cada atividade.”

“A emissão de certificados para a lembrança da 
experiência e melhoria de currículo por exemplo, pode 
ser algo que inspire muitas pessoas.”

“Divulgar mais como funciona o programa , o 
cronograma de atividades, como são realizadas as 
reuniões, os temas abordados, qual o publico alvo, 
mostrar os objetivos do programa e os resultados.”

“Todas as ações são ótimas e gostaria de conseguir contribuir mais, mas 
falta retorno dos resultados de algumas ações. Por exemplo, participei 
de uma mentoria e nunca recebemos um feedback de nós como 
mentores, se os jovens conseguiram ser inseridos no mercado de 
trabalho etc.”

“Enviar comunicados com as ações 
por região para facilitar as 
candidaturas nas ações.”

“Trazer ações mais próximas à sociedade em que estou inserida. 
Somos muito acionados como Fábrica pela instituições locais, mas 
as ações corporativas não atendem esse público.”

https://slice.wbrain.me/#/board/QQrIHTxCaZ1CQTiU9v

Participe! (Link para atividade): 



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



Tudo isso faz sentido pra você? 





O quanto voluntariar fez bem? Histórias de comitês





Tipos de ações no 
mundo durante a 

pandemia  

•Área da saúde

•Públicos vulneráveis

•Apoio à atividade econômica

•Educação



















Então bora lembrar...



Sozinho não se faz muito...



Mas juntos somos tão maiores!



No voluntariado somos melhores



O voluntariado desperta o melhor 
em nós, e no outro. 



O voluntariado desperta o melhor 
para o planeta que nos abriga.



Planeta que nos gera…



Que nos nutre…



Que nos nivela como coabitantes



E que ainda nos dá a chance 
de contar novas histórias. . . 



Por isso obrigado por serem 
cuidadores da humanidade,



Voluntários o ano inteiro !!! 



E pelo tempo que se fizer 
necessário. 



No mundo possível, em que não 
precisarmos mais de voluntários,



Estaremos salvos!



Para 2022 uma 
escolha:

SUSTENTABILIDADE



Ações institucionais 2022

Semestre 1: 

∙ Abril – Prêmio Nestlé por Crianças 
mais Saudáveis  

∙ Junho – Semana do Meio 
Ambiente

Semestre 2: 

∙ 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

levar iniciativa de coleta seletiva para comunidades em sua região
∙ Coleta seletiva de óleo (manual no portal)
∙ Oficinas sustentáveis:

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

∙ 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).



O poder da 

atitude. 



Atitudes transformadoras (internas)



Atitudes transformadoras no voluntariado  

SIM NEM TANTO

Escuta ativa.   Autopromoção.

Vontade de fazer a diferença, de contribuir.   Julgamento e preconceitos.

Maior humildade perante as situações.   Ações pontuais. 

Disponibilidade.   Ações assistenciais (passar o cheque na consciência). 

Respeito.   Não escutar, agir sem considerar as necessidades. 

Ética.   Reclamações (reclamar do processo) gerando ambiente negativo.

Altruísmo – servir genuíno.   Prometer e não cumprir.

Empatia.

Comprometimento e responsabilidade.

Trabalho em equipe.



KPIs 2022
• Recuperar os 200 

mantenedores perdidos.

• Trazer 10% dos 
colaboradores para o 
programa de voluntariado 

(de 900 atuais para 1700 
em dezembro de 2022)



Por que?
 

• para levar a transformação/o impacto social 
e sustentável do programa para mais 
pessoas.

• para desenvolvermos as comunidades nos 
territórios em que estamos presentes. . 

• para exercer nossa cidadania como 
indivíduos e corporação.

• orgulho se ser Nestlé, de transformar com e 
pela Nestlé.

• para desenvolver nossas habilidades e 
conhecimentos e também de nossas 
equipes.

• para nos integrarmos.



Vocês estão prontos?



2022

Obrigado!
Até 23/03!


