


A Votorantim

Empresa 100% brasileira

98 anos

Mais de 

20 países

650 unidades operacionais

44 mil profissionais

Investimento Social 2015

71,5 milhões

320 projetos

400 mil beneficiados



Missão

Qualificar a atuação social das empresas 
contribuindo para a competividade dos negócios 
e o desenvolvimento das comunidades

Visão

Empresas e comunidades evoluindo em sinergia



Contexto em que atuamos

Investidor
Instituto 

Votorantim
ComunidadesEmpresas

Direcionador e impulsionador da performance social da Votorantim

Retorno sobre o 
investimento

Engajamento 
comunitário

Núcleo de estratégia social



Somos o parceiro das empresas do 
Grupo para enfrentar os desafios
sociais dos negócios. 

Estabelecendo uma relação em que

TODOS GANHAM





Cenário

Empresas da Votorantim em diferentes 
estágios de maturidade
em voluntariado

A alta liderança está sensibilizada para 
o tema

O  número de empregados da 
Votorantim é maior que a população de 
87% dos municípios brasileiros

UNIFICAÇÃO

POTENCIAL DE MOBILIZAÇÃO

VONTADE DE FAZER



Cenário

UNIFICAÇÃO

POTENCIAL DE MOBILIZAÇÃO

VONTADE DE FAZER

Não há uma ação unificada que

aproveite o potencial de mobilização

e suporte uma ação de impacto



Como fazer uma ação de impacto que
aproveite nosso potencial de mobilização?

UNIFICAÇÃO

POTENCIAL DE
MOBILIZAÇÃO

VONTADE DE FAZER

ONLINE

DIVERSIDADE DE
ATIVIDADES

GAMIFICATION

Desafio Voluntário

Competição saudável entre 
empregados de todas as empresas
da Votoratim. Utilizando metodologia 
“gamification”, os participantes são 
orientados, em uma plataforma
on-line, a cumprir etapas e atividades 
durante um período determinado.
As atividades são desenvolvidas em 
organizações sociais e escolas
indicadas pelos próprios voluntários.



O Desafio Voluntário é uma oportunidade para: 

Reforçar valores 

Realizar trabalhos coletivos e promover integração

Ter a participação das lideranças das empresas

Realizar trabalhos relevantes para os beneficiados

Propiciar maior atuação com organizações e escolas já apoiadas
pela Votorantim via investimento social

Engajar o maior número possível de funcionários, mesmo que em
diferentes intensidades

Despertar a organização como um todo para o Voluntariado 
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E como funcionou o Desafio?

Cadastro da Equipe 
Criação de nome para a equipe e vídeo com 
Grito de Guerra

Formação online
Para garantir o alinhamento de conceitos
e explicar a ação

Cadastro da ONG/Escola
Equipes puderam escolher onde iriam fazer
a ação, gerando maior engajamento

Visita de Diagnóstico
Para entender quais as necessidades
da organização que será apoiada

Relato de Atividades
Maior diversidade de atividades e comprovação 

Módulo de “ajuda de custo”

Vídeo “Todo mundo ganha”
Para captar a percepção e resultados qualitativos

desafios
relâmpagos



Investimento inicial por parte do Instituto Votorantim e 
premiação em dinheiro para as organizações atendidas pelas 
equipes vencedoras

Estratégia efetiva de mobilização e engajamento de empregados 

Campanha de comunicação (Jogo de Tabuleiro)

Grupo no Facebook (canal direto e compartilhamento das 
ações) #TODOMUNDOGANHA

Gestão feita por um comitê com todas as empresas

Desafio Voluntário: ação integrada e de impacto



Aprendizados

“Gamification” para unificar objetivos e conceitos e ser pano de fundo lúdico para a ação

Oportunidade para as pessoas desenvolverem outras atividades e reconhecer funcionários 

Gancho para promover integração entre as empresas e despertar o interesse pelo “social”

Melhoria no clima organizacional 

Desafios

Formalização das organizações – questões ligadas à documentação

Uso da plataforma online para comprovação das ações

Próximos passos

Expansão do Desafio Voluntário para mais unidades no Brasil e na América Latina

Ampliar a discussão sobre Voluntariado nas empresas e aproximá-lo do investimento social

Desafio Voluntário: ação integrada e de impacto



DESAFIO_VOLUNTARIO.mp4
DESAFIO_VOLUNTARIO.mp4


Obrigada!

Ana Bonimani

ana.bonimani@institutovotorantim.org.br

www.institutovotorantim.org.br
www.youtube.com/institutovotorantim
www.twitter.com/instvotorantim


