




Estruturar e qualificar ações de mobilização social para que colaboradores, clientes e 
sociedade assumam seu papel de agentes transformadores, fortalecendo o direito à 
educação de qualidade para todos.

Sensibilização

Prática

Corresponsabilidade
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Por que desenhamos? 

Momento de expansão da ação 

voluntária.

Formato testado e consolidado.

Ação considerada como modelar para 

área: formação + prática assessorada.

Para quê? 

Facilitar o processo de monitoramento e 

gestão da ação.

Embasar análises de viabilidade para 

avaliação de impacto.

Mensurar resultados.

Processo

Identificação das 
necessidades de 

avaliação

Mapeamento 
dos processos 

Foco e 
prioridades 
da matriz

Desenho da 
matriz

Validação
Plano de 

implementação

Validações 
internas.

Preenchimento 
de briefing.

Clareza de 
objetivos que a 
ação deve 
atender.

Reflexões 
sobre as 
principais 
perguntas e 
indicadores.

Alinhamentos 
internos + 
ajustes

Desenho / revisão 
de instrumentos de 
monitoramento
Definição de 
pesquisas 
complementares.

Resgate do histórico 
e instrumentos do 
programa.

Indicação de 
entrevistados



dimensões e indicadores

Em que 

medida a Ação 

fortalece a 

prática de 

voluntariado?

Em que medida a 

Ação promove e 

qualifica a prática de 

leitura em crianças, 

profissionais, 

organização e 

voluntário?

Em que medida a 

atuação do comitê e 

das lideranças 

contribuem para a 

ampliação, 

fortalecimento e 

consolidação do 

voluntariado?



• Agilidade no monitoramento da ação.

• Facilidade para reportar resultados.

• Clareza sobre objetivos e alinhamento constante de foco.

• Apoio para avaliações complementares desmembrando em pesquisas 

quali e quanti.

• Instrumentos úteis e de fácil aplicação e análise.



• Identificação de avaliações de impacto em qualquer dimensão – sobre a empresa, 

sobres os funcionários ou sobre uma comunidade

• Pesquisa em jornais e revistas acadêmicos, working papers e relatórios

• Âmbito nacional e internacional

• Carência de estudos que avaliam políticas/programas na área do voluntariado 

empresarial sob essa ótica



• Empresas de maior porte 

• Incentivo, liberando os funcionários durante seu horário de trabalho

• Empregados se estimulam a realizar tal prática, principalmente quando percebem que existe intenção 

pró-social da organização, o que fortifica a relação empregado-empresa. 

• Consumidores dos produtos tendem a perceber/visualizar positivamente a empresa que realiza tais 

programas.

• Satisfação a quem pratica  - inspirar que os outros pratiquem – influenciar a realização de trabalhos 

voluntários fora da corporação

• Maior envolvimento com as dificuldades das comunidades 

• Eleva o bem-estar do praticante e permite o seu desenvolvimento pessoal, contribuindo com o 

desenvolvimento de suas competências.

• Pessoas com mais anos de estudos são mais propensas a se voluntariar.



Próximo passo



Conectar pessoas e causas
#A gente transforma a educação.

A educação transforma o mundo.




