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Nossos líderes sociais em 2017

Amália
UDI - CSC 

Ana Paula
Campinas - Tech 

Aretha
Rio Quente 

Caio
Ituiutaba - Tech

Daniela
Brasília - Tech 

Elaine
Pará de Minas - Telecom

Estela
UDI - Tech 

Fernando
UDI - Telecom CDI

Flávia
UDI - Segurança

Franciane
Ribeirão Preto -

Telecom

Júlia
Patos de Minas -

Telecom
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Federico
Brasília - Telecom



Nossos líderes sociais em 2017

Laís
UDI - Agro

Lilian
Ituiutaba - Telecom

Ludmilla
Araguari - Telecom 

Luizana
UDI - Alsol

Lurian
Itumbiara - Telecom

Maria Amélia
Franca - Telecom

Maria de Jesus
Porto Franco - Agro

Maria Elisa
BH - Tech/Engeset

Maria Letícia
UDI - Telecom CA

Merielen
UDI - Telecom Regional

Monica
Frutal/Uberaba -

Telecom
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Mara
Curitiba - Telecom



Nossos líderes sociais em 2017

Paula
Divinópolis - Telecom

Paulo Kléber
UDI – Patrimonial

Renata
UDI - Farming

Ricardo
Balsas - Agro

Rita
São Paulo - Tech 

Roberta
Iturama/Paranaíba -

Telecom

Thais
RJ - Telecom

Thays
UDI  Holding

Viviane
Araxá - Telecom
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Paulo Eduardo
UDI - Telecom CRV

Sandra
SP - Holding
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Ações pontuais que ampliam o alcance
 Elma Maria Santos Araújo Assis é voluntária 

no Comitê da Algar Tech, em Uberlândia. Na 

empresa há 14 anos, ela diz que sempre que 

pode está envolvida com as ações promovidas 

pela líder social de sua empresa. “Já pedi ração, 

roupas, material escolar, brinquedos. Tenho muita 

facilidade em falar com as pessoas e consigo 

ganhar muita coisa. Acompanho as entregas 

também e fiquei muito emocionada uma vez 

ao visitar uma casa de acolhimento, em que as 

pessoas não tinham nada. A gente pode fazer 

muita coisa pela sociedade”, conta a associada. 

 Dentro do Programa de Voluntariado, 

esse tipo de atividade é denominada como Ação 

Pontual. Iniciativas que possibilitam ao voluntário 

colaborar com as necessidades observadas na 

comunidade em que está inserido, por meio de 

variadas propostas. São ações mais abrangentes, 

organizadas pelos próprios comitês ou estimuladas 

pelo Instituto Algar de forma direcionada (Dia das 

Crianças, Papai Noel dos Correios, campanhas 

específicas, etc.). 

 Em 2017, foram registradas 145 iniciativas 

que se encaixam nessa categorização. Um exemplo 

diferente, que beneficiou 3.838 pessoas foi a 

campanha “Da Gente para a Rua”, executada por dez 

comitês. O objetivo era arrecadar itens de higiene 

pessoal que normalmente são disponibilizados 

como brindes em hotéis (shampoos e sabonetes, 

por exemplo). Os associados do grupo Algar viajam 

com frequência e poderiam participar ativamente. 

Os materiais arrecadados foram doados para 

programas de apoio a moradores de rua, em 

diferentes cidades. “Essa foi uma das campanhas 

das quais mais gostei de participar, com uma 

ideia simples, ajudamos muita gente que não tem 

quase nada”, conta a voluntária Elma.

 Ao longo do ano, são organizadas várias 

ações pontuais, como por exemplo: doação 

de sangue, plantio de árvores, promoção de 

eventos, passeios, entre outras. No final do ano, é 

comum acontecerem ações como arrecadação de 

presentes e resposta a cartas do Papai Noel. 

 Em 2017, foram registradas 145 iniciativas 

que se encaixam nessa categorização. Um exemplo 
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Encontro de voluntários
 Em agosto de 2017, um grupo de 408 

pessoas se reuniu na UniAlgar, em Uberlândia, 

para refletir sobre voluntariado corporativo e 

comemorar os resultados atingidos. De forma 

inovadora, pela primeira vez esse evento foi 

organizado pelo Instituto Algar em parceria com o 

Instituto Alair Martins (IAMAR), ligado ao Sistema 

Integrado Martins (SIM), um dos maiores atacadistas 

da América Latina. Além disso, foram abertas vagas 

para convidados e para a comunidade.  

 O Encontro teve uma apresentação do 

professor e consultor Guilhermo Santiago, criador 

do Método Sistemático de Organização Musical 

(S.O.M), que estuda o efeito do som no organismo 

e na psique. Ele demonstrou, em uma criativa 

atividade prática, a importância do trabalho em 

equipe e do voluntariado. O músico Leo Chaves, 

integrante da dupla Victor & Leo, participou 

voluntariamente do evento e apresentou uma 

versão compacta de sua palestra motivacional “O 

que os palcos não contam”.

 Para Ludmila Monteiro de França, 

coordenadora do IAMAR, a proximidade entre 

as duas empresas vem da amizade entre as 

famílias de seus fundadores e se estende para a 

responsabilidade em contribuir com a sociedade 

por meio da educação. “A parceria na realização 

do Encontro de Voluntários 2017 foi um momento 

para nos reunirmos e agradecermos às pessoas 

que representaram todos os voluntários dos 

institutos e organizações espalhados pelo Brasil.  A 

parceria no terceiro setor é o melhor caminho para 

que organizações localizadas na mesma área de 

atuação consigam efetivamente crescer em escala 

e impacto social, com um investimento viável para 

ambos e sem abrir mão da alta qualidade em seus 

programas e projetos”, avalia Ludmila.

 Para Fabrício Alves Ferreira, Diretor de 

Desenvolvimento Humano e Organizacional do 

Sistema Integrado Martins (SIM), a união dos dois 

institutos demonstra a força do voluntariado em 

Uberlândia.

O encontro dos voluntários reforçou a percepção 

de que temos muito em comum. As duas 

instituições trabalham com o propósito de 

melhorar a vida da comunidade onde atuam. 

Um dos benefícios do programa de voluntariado 

é justamente o de reforçar esse papel social das 

empresas

“

Fabrício Alves Ferreira

Encontro de voluntários
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VOLUNTÁRIOS ENGAJADOS

Mais de 1182 voluntários engajados 

em ações voluntárias do Programa de 
Voluntariado Algar

4,72% 
do total de associados do grupo Algar. Abaixo 
da média nacional de 10% a 12%, segundo o 

relatório BISC 2017 (Benchmarking do 
Investimento Social Corporativo)

Cada voluntário 
participou em média de 

2,25
ações em 2017

2014

2015

2016

2017

754 voluntários

1150 voluntários

2798 voluntários

1182 voluntários

Redução de 57,75% do número de 

voluntários no último ano em decorrência da 
alteração do Portal de Voluntariado, higienização 
da base cadastrada e mudança no fluxo de termo 
de adesão.
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Perfil do voluntário

1% 
dos voluntários são Executivos 

no Grupo Algar

99% 
dos voluntários são não-

executivos.

31% 
dos voluntários 
participaram de mais 
de 1 atividade em 
2017

46% 
dos voluntários 

cadastrados participaram 
de ações em 2017.

Esse número representa 
1,6% do total de 

associados do Grupo 
Algar.

65% 
dos 
voluntários 
do programa 
são mulheres

35% 
dos voluntários 

do programa 
são homens

39,48% 
dos voluntários 
atuaram tanto 
em 2016 como 
em 2017

60,52%
dos voluntários 

são novos no 
programa

17



Perfil do voluntário

//////////////////////////////////////////////////////////////

NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS VOLUNTÁRIOS

Mestrado

Nível 
fundamental

Nível médio

Nível superior

Pós graduação

3 voluntários

13 voluntários

242 voluntários

403 voluntários

199 voluntários

71% 
dos associados voluntários 

do programa possuem 
nível superior ou pós 

graduação

ÁREA DE TRABALHO DOS VOLUNTÁRIOS

57,7% 
dos associados voluntários do 

programa recebem acima de R$ 
3.720. 

Sendo a média salarial dos 
voluntários de R$3.020,00

47% 30% 16% 7%

Staff Operação Comercial Gestão
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PESQUISA SOBRE VOLUNTARIADO 
COM ASSOCIADOS ALGAR

Por entender que a prática de voluntariado não está 
atrelada somente ao programa, mas aos hábitos 

pessoais  o Instituto Algar realizou uma pesquisa com 
os associados do grupo para identificar o perfil geral 

do associado Algar e o voluntariado.
53% dos respondentes gostaram do novo Portal do 

Voluntariado implementado pelo Instituto Algar.

57% 
dos associados Algar 

praticam o voluntariado em 
ações não programadas 

pelo Instituto Algar.

17% 
dos associados Algar praticam o 

voluntariado somente em ações do 
Programa de Voluntariado Algar.

26% são voluntários em instituições religiosas;

16% em creches e abrigos;

6% em escolas e faculdades;

52% estão distribuídos em diversos locais e 

atividades.

Nota: dados retirados da pesquisa de voluntariado aplicada em Dez/18
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DISTRIBUIÇÃO DO 
PROGRAMA

Comitês de 
Voluntariado 

que realizam a gestão 
do programa. 
Importante: no Censo do 
CBVE 67% das empresas 
usam essa prática no 
voluntariado 
corporativo.

40

Distribuídos em:

24 cidades

Localizadas em 

8 Estados 
brasileiros

Pertencentes a

10 Empresas 
do grupo

Co-líderes 
sociais

28

Líderes 
Sociais34

que estão a
frente do 
comitê de gestão e 
responsáveis pela execução 
das atividades em seus 
comitês de voluntariado.

85%

VOLUNTÁRIOS POR ESTADO

Minas Gerais

São Paulo

11% 2%

Goiás

2,5%
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Distrito 

Federal, Paraná e Rio de Janeiro
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%

Algar Telecom 497 42%

Algar Tech 429 36%

118 10%CSC Algar 

43 4%Algar Segurança 

Algar Farming 33 3%
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Algar Agro 29 2%

Algar Holding

Alsol

Rio Quente Resort

16 1%

12 1%

3 0%

Algar Patrimonial 2 0%

DISTRIBUIÇÃO DO
PROGRAMA

71%
dos voluntários 

são de 
Uberlândia

29%
dos voluntários 

estão divididos nas 
outras 23 cidades
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VOLUNTÁRIO POR COMITÊ

Uberlândia – Algar Tech
327 voluntários (27,66%)

Uberlândia – Telecom CA
128 voluntários (10,82%)

Uberlândia – CSC Algar
118 voluntários (9,98%)

Campinas – Algar Tech  62 vol. (5,24%)

Uberlândia – Telecom CDI 49 vol. (4,14%)

Uberlândia – Telecom CRV 49 vol. (4,14%)

Uberaba – Telecom  53 vol. (4,48%)

Franca – Telecom  46 vol. (3,88%)

Uberlândia – Algar Segurança  43 vol. (3,63%)

Uberlândia – Algar Farming 33 vol. (2,79%)

Ituiutaba – Telecom  31 vol. (2,2,62%)

Demais comitês
243 voluntários (20,55%)

79,45%
dos voluntários 

estão 
concentrados em 

11 Comitês de 
Voluntariado

(27%)

Foram migrados em média 69% dos voluntários para o novo portal. 

27% dos Comitês conseguiram migrar 100% dos seus voluntários.
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AÇÕES DE
VOLUNTARIADO

No Programa de voluntariado são desenvolvidas atividades contínuas e pontuais. 
Atividades pontuais são aquelas relacionadas às necessidades específicas da 
comunidade. As ações contínuas, visam contribuir de forma significativa na 

aprendizagem dos alunos das escolas parceiras.

51%49%

das ações realizadas em 2017 
no programa são PONTUAIS

das ações realizadas no programa 
em 2017 são CONTÍNUAS

2014

2015

2016

2017

93 ações

269 ações

349 ações

285 ações

Em 2017 foram realizadas no total 

285
ações de voluntariado

Em 2017 foram realizadas 

14%
a mais de ações em 
relação a média dos 

últimos 4 anos e foi o 
segundo ano com maior 

número de ações

Ação Pontual

145 ações

Ação Contínua

140 ações
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AÇÕES DE 
VOLUNTARIADO

2014

2015

2016

2017

93

113

138

140

Evolutivo Ação Contínua

2014

2015

2016

2017

0

156

211

145

Evolutivo Ação Pontual

367 
hs

1068 
hs

1022 
hs

2015 2016 2017

Média de 

03hs e 35 min 
por ação realizada e de

02hs e 47min
por voluntário atuante.

317 hs
dedicadas a 
ações contínuas

704 hs
dedicadas a 
ações pontuais

Média de 

02hs e 16min por 

ação realizada

Média de 

04hs e 51min por 

ação realizada
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7
Oficinas de 
Cidadania

29
Oficinas de 

Meio Ambiente

32
Oficinas de 
Leitura

48
Oficinas de 

Correspondên-
cia e troca de 

cartas

11
Oficinas de 

Mídias

13
Outras oficinas 

e passeio 
cultural

DETALHAMENTO DAS AÇÕES 
CONTÍNUAS

Foram...

1376 cartas trocadas entre 

voluntários e alunos.

8 hortas plantadas em 

parcerias com as escolas.

19 escolas e 82 educadores 

parceiros.

16 Livros lidos em rodas de 

leitura.

26

1169 voluntários participaram de 

atividades contínuas, uma média 

de 8,5 voluntários por ação.



DETALHAMENTO AÇÕES PONTUAIS

Doações

52 ações

Ações de Natal

21 ações

Outras Ações pontuais

18 ações

Da gente para a Rua

17 ações

Datas comemorativas

14 ações

Ações com idosos

6 ações

Formações/ Palestras

6 ações

Plantio de mudas e horta

5 ações

Dia do Voluntariado

2 ações

Dia da Gentileza

1 ação

Lacre do Bem

3 ações

773 voluntários 

participaram de 
atividades contínuas, 

uma média de 5,33
voluntários por ação.

Foram...
Mais de 8850 quilos de alimentos doados;

Mais de 382 litros ou latas de leite doados;

Mais de 1396 peças de roupas;

Mais de 3138 brinquedos doados;

 5 ações de doação de sangue;

Mais de 3763 itens de higiene doados.
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DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES

DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES NA LINHA DO TEMPO

64%
Mais da metade 
das atividades 

foram realizadas 
no 2º Semestre

Tanto as 
atividades 

pontuais como as 
contínuas 

tiveram a mesma 
concentração

DISTRIBUIÇÃO DO REGISTRO DAS ATIVIDADES NA LINHA DO TEMPO

Como projeto de melhoria contínua do programa em 2017 foi implantado um novo 
Portal de Voluntariado, por isso os registros se iniciaram no 2º Semestre. No entanto 

ainda nota-se concentração histórica de registro nos últimos 2 meses.
28



DISTRIBUIÇÃO DE 
AÇÕES POR EMPRESA

41
ações

15
ações

112
ações

63
ações

27
ações

15
ações

7
ações

5
ações

65%  
dos comitês 

realizaram atividades 
em 2017

Em 2017 tivemos 2 
comitês reativados 
(Iturama e Frutal)

Em 2017 tivemos a 
desativação de 3 comitês

(Aviation, Unialgar e 
Telecom CMC)
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ODS TRABALHADAS NAS AÇÕES VOLUNTÁRIAS

30% 29%

15% 13% 3% 3%

3% 3% 2% 1%

ODS’s e o Voluntariado Algar

DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES VOLUNTÁRIAS POR ÁREA
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RESULTADOS DE BENEFICIADOS 
DAS AÇÕES VOLUNTÁRIAS

2014

2015

2016

2017

11.261 beneficiados

23.631 beneficiados

40.585 beneficiados

44.901 beneficiados

Em 2017 foram 44.901 pessoas 

foram beneficiadas diretamente pelas 
ações voluntárias do programa.

EVOLUTIVO DE BENEFICIADOS PELO PROGRAMA

Crescimento de 

10,63% 
no número de beneficiados 
pelo programa em relação a 

2016

Média de  

157 pessoas 

beneficiadas por ação
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RESULTADOS DE BENEFICIADOS
DAS AÇÕES VOLUNTÁRIAS

28% 72%

AÇÕES CONTÍNUAS AÇÕES PONTUAIS

236%
de crescimento 
no número de 
beneficiados em 
ações contínuas 
em relação a 
2016

Redução de 

8,41%
no número de 

beneficiados em 
ações pontuais 

em relação a 
2016

2016

2017

5.331

12.614

Evolutivo beneficiados ação 
Contínua

2016

2017

35.254

32.287

Evolutivo beneficiados ação 
Pontual
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RESULTADOS DE BENEFICIADOS 
DAS AÇÕES VOLUNTÁRIAS

18.529

9.754 

7.688 

3521 

3083 

1537 

589 

200 

41% 

22% 

17% 

8% 

7% 

50% 
das empresas 
aumentaram o 
número de 
beneficiados de 2016 
para 2017

BENEFICIADOS POR EMPRESA

Média de 

38 
beneficiados por voluntário 

cadastrado

20%
dos beneficiados são de 

ações de datas 
comemorativas, como carta 

do Papai Noel e dia das 
crianças.

A projeção de 
beneficiados para 12% do 
Grupo cadastrado como 
voluntário seria de 

114.000
beneficiados
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IMPACTO DAS AÇÕES 
VOLUNTÁRIAS (VISÃO EDUCADOR)

Para compreender o impacto do programa, 

foi realizada uma pesquisa com os 

educadores parceiros do Instituto Algar.

A satisfação dos educadores respondentes 

com o programa é de 97,4%

Os educadores 
acreditam que as 

atividades do programa 
auxiliam em 

97,4%
no desenvolvimento do 

aluno.

97,4%
dos educadores estão 

satisfeitos tanto com as 
atividades realizadas 
quanto com a postura 
dos voluntários Algar.

SEGUNDOS OS RESPONDENTES AS MAIORES NECESSIDADE DE AUXÍLIO NA EDUCAÇÃO SÃO: 

Atividades que auxiliem 
no desenvolvimento de 

valores importantes 
para um cidadão.

26,92%
19,23% 15,38%

Atividades que 
fomentem o servir ao 

próximo.

Atividades que auxiliem 
no desenvolvimento de 

habilidades 
socioemocionais dos 

alunos.
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IMPACTO DAS AÇÕES VOLUNTÁRIAS 
(VISÃO EDUCADOR)

Segundo os respondentes o impacto das ações de voluntariado em cada um 
dos itens abaixo é:

Promoção da integração do associado 
Algar com a rede socioeducativa. 98%

Promoção de situações que permitam 
aos alunos a prática de conceitos 
aprendidos no dia a dia da escola. 95%

Troca de experiências e aprendizado 
dos alunos com os associados Algar que 
contribuam efetivamente no seu 
desenvolvimento educacional e social.

98%

Oferta ao aluno de atividades que 
alimentem a sua curiosidade e amor 
pelo aprendizado (leitura e escrita).

98%

A promoção de atividades que auxiliem 
o aluno no enfrentamento de suas 
dificuldades de desenvolvimento 
educacional.

98%

Atuação ativa da empresa na 
transmissão de valores como: 
cidadania, responsabilidade social e o 
servir ao próximo.

98%
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IMPACTO DAS AÇÕES VOLUNTÁRIAS 
(VISÃO LÍDER E COLÍDER SOCIAL)

98,8% acreditam que o Programa de voluntariado colocar em 

prática o propósito do Grupo Algar.

90,6% 
dos líderes e co-líderes 
sociais acreditam que 

a marca Algar é 
valorizada na 

comunidade devido as 
ações sociais do 

Programa de 
Voluntariado.

Para os Líderes e co-
líderes sociais as ações 

do Programa de 
voluntariado impactam 

positivamente em 

85,8%
no clima 

organizacional da 
empresa

Para os Líderes e co-líderes 
sociais as ações do Programa de 

voluntariado impactam 
positivamente em 

96,8%
no desenvolvimento de 

habilidades profissionais e 
pessoais.

37

Os líderes e colíderes também avaliaram o impacto do Programa de 
Voluntariado, por meio de uma auto-avaliação.



IMPACTO DAS AÇÕES VOLUNTÁRIAS 
(VISÃO LÍDER E COLÍDER SOCIAL)

Líderes e co-líderes sociais apontaram 
uma melhora média de 

15,87% 
nas habilidades principais mapeadas.

% DE MELHORIA APONTADA NAS HABILIDADES MAPEADAS

Gestão recursos

Paciência

Liderança

Organização

Capacidade de negociação

Facilidade em aceitar mudança

Foco em resultado

Facilidade de gerir mudanças

Sociabilidade

Comunicação

Capacidade de realizar

Capacidade de sonhar

Entusiasmo

Desenvolvimento de relacionamento

Solidariedade

Independência

Cooperação

Automotivação

Multitarefas

Empatia

Proatividade

25%

23%

22%

20%

19%

17%

15%

14%

13%

9%

8%

19%

19%

19%

15%

15%

14%

13%
13%

13%

13%
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DE 
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AÇÕES DE GERENCIAMENTO
DO PROGRAMA

Buscando uma atuação eficaz e eficiente do Programa em 
cada empresa Algar é escolhido um associado que, além das 
suas atividades rotineiras, desempenha a função de Líder 
Social  que tem como principal responsabilidade fazer o 
programa acontecer em seu Comitê.

2016

2017

222 ações de gestão

127 ações de gestão

NÚMERO DE ATIVIDADES DE GESTÃO

Em média 

01h e 09 min
para cada 

atividade realizada

São 

331
horas dedicadas 

na gestão do 
programa45%

dos líderes sociais 
realizaram registro 
de atividades de 
gestão
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AÇÕES DE GERENCIAMENTO
DO PROGRAMA

DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO

Algar Farming 49 39%

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO

das atividades de 
gestão aconteceram 
no 2º semestre de 
2017.

57%

Algar Telecom 39 31%

Algar Tech 17 13%

CSC Algar 12 10%

Algar Segurança 5 4%

Alsol 3 2%

Algar Agro 1 1%

Algar Holding 1 1%

Somente 

18,59% 
das atividades realizadas 
possuem registro de sua 

preparação ou planejamento
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AÇÕES DE GERENCIAMENTO
DO PROGRAMA

Mais de 257
ligações de 
acompanhamento

Mais de 78 hs de 
formação e 
acompanhamento 
com líderes sociais

- 2 formações de líderes
- 1 Encontro de 

voluntários
- 1 reunião de final de 

ano

Satisfação média 
com os eventos de 
97,1%

Para manter a eficácia do programa o 
Instituto Algar proporciona formações 
semestrais para os Líderes e Co-líderes 
Sociais, além de acompanhamento e 
suporte com Assessoria do Programa.
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“Voluntários não 
necessariamente 

possuem tempo, eles 

possuem coração.”

Elizabeth Andrew

GENTE      SERVINDO      GENTE






