
 
COMO ATRELAR O TRABALHO VOLUNTÁRIO AOS OBJETIVOS DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL? 

 

Introdução: 

O voluntariado corporativo caracteriza-se como uma iniciativa da sustentabilidade 

empresarial que busca incentivar, organizar, apoiar e reconhecer ações voluntárias de 

seus colaboradores, em prol de benefícios para a sociedade. Portanto, trata-se de um 

alinhamento entre os propósitos e talentos dos voluntários com os objetivos das 

empresas no relacionamento com as comunidades. 

 

É também, é uma das formas de atuação social da empresa, que ao somar-se a outras 

iniciativas e projetos, contribui para a transformação de uma determinada realidade, 

que pode estar orientada ao progresso dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

 

Propósito: 

Inspirar, desenvolver capacidades e instrumentalizar para o desenvolver programas de 

voluntariado corporativo atrelado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

 

Para quem: 

Estudantes, profissionais, líderes de RH, sustentabilidade, projetos sociais que querem 

implantar ou aprimorar o programa de voluntariado empresarial.  
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O que vamos abordar: 

• Quais valores e princípios fundamentam o programa de voluntariado 

corporativo? 

• O que preciso saber para organizar um programa de voluntariado na minha 

empresa? 

• Quais são os pontos chave para o engajamento do voluntário? 

• Como posso atrelar o programa de voluntariado aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável? 

• Indicadores do trabalho voluntário: como medir os resultados sociais? 

 

Como: 

A proposta metodológica está pautada no Learning 3.0. Promove aprendizagem colaborativa 

e gera conhecimento emergente sobre um tema problematizado, durante discussão facilitada. 

Todo o conteúdo é apreendido através da aplicação de ferramentas que facilitam o diálogo, 

sistematização de soluções, valorização de experiências e organização do conhecimento. 

 

Diferenciais desta oportunidade: 

 Abordaremos dilemas reais vividos pelos profissionais em diferentes funções e 

empresas 

 Método de aprendizagem Learning 3.0 

 Facilitadora com sólida experiência em fazer acontecer 

 Network e troca de experiência entre os participantes 

 Utilização de métodos e ferramentas que podem ser replicadas na empresa 

 

Carga Horária:  

8 horas 

 

Facilitadora:  

Simone Faustini: É Mestre em Engenharia da Produção com linha de pesquisa sobre 

sustentabilidade em cadeias produtivas, MBA em Gestão da Responsabilidade Corporativa, 

Graduação em Psicologia. Certificada pelo GRI nas Diretrizes G4; pela Happy Melly no Learning 

3.0 e Lab Design Thinking. Autora do livro: Sustentabilidade na cadeia de valor: conceitos, 

estratégias e práticas. É também, proprietária da Nexus Consultoria. Há mais de 18 anos 
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assessora empresas para a gestão da sustentabilidade, a sustentabilidade em cadeias 

produtivas e para a orientação do investimento social privado. É Professora de disciplinas 

sobre sustentabilidade e responsabilidade social na Sustentare Escola de Negócios, SOCIESC, 

FURB. E mentora do SEBRAE para programas de negócios de impacto social. 

 

Inscrições e Contato: 

sustentabilidade@nexusconsultoria.com 

47 99645 47 14 

 

Realização: 

 

mailto:sustentabilidade@nexusconsultoria.com

