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Visão
Empresas e comunidades evoluindo em 

sinergia. 

Missão
Qualificar a atuação social das empresas, 
contribuindo para a competividade dos 

negócios e o desenvolvimento das 
comunidades.





Nossa atuação

O Instituto Votorantim trabalha para que as empresas da Votorantim
gerem benefícios sociais, apoiando na identificação de oportunidades,
riscos e desafios para os negócios. Para isso, elaboramos estratégias e
programas – alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU - que promovem o desenvolvimento social e ampliam a
competitividade das empresas.

Em nossas estratégias e ações, 
buscamos alinhamentos com os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, definidos pela 
Cúpula das Nações Unidas sobre 
o Desenvolvimento Sustentável.



Contexto em que atuamos
Criado em 2002 é o núcleo de inteligência social das empresas investidas 
da Votorantim e trabalha com a geração de valor compartilhado.

Investidores

Núcleo de Estratégia social

Empresas
Comunidades

Retorno sobre 
o investimento

Engajamento 
comunitário

DIRECIONADOR E IMPULSIONADOR DA PERFORMANCE SOCIAL DA VOTORANTIM



Mapear e viabilizar oportunidades para que as empresas possam ampliar sua 
atuação no campo social. Para tanto, identificamos áreas de influência e 

dimensões de negócio que possibilitam trabalhar a atuação social de forma 
estruturada:

Operações e cadeia de valor
Por meio de critérios sociais e entendendo o negócio, buscamos identificar 

e viabilizar oportunidades para ampliar benefícios para a sociedade.

Comunidades
Implantamos programas que promovem a qualidade e o desenvolvimento 

sustentável nas localidades em que temos operação da Votorantim.

Nossa estratégia



Capital 
Humano

Contribui para a formação de cidadãos, 

estimulados por novas oportunidades e 

perspectivas. Fomenta projetos nas 

áreas de educação, qualificação 

profissional, cultura, esporte e     

direitos da infância e adolescência.

Capital 
Social

Fomenta a formação e 

desenvolvimento de redes e 

alianças, propiciando o diálogo 

social e maior engajamento com 

as comunidades.

Dinamismo 
Econômico

Valoriza e incentiva o trabalho de 

empreendedores locais, estimulando 

iniciativas de geração de renda e 

redução da desigualdade e da 

dependência económica das 

localidades apoiadas.

Capital 
Institucional

Estimula a formação de gestores 

públicos e organizações, 

contribuindo para torná-los agentes 

mais efetivos e eficazes para o real 

Desenvolvimento das comunidades.

Eixos de atuação: Soluções Sociais 

PROGRAMAS E PROJETOS



Contribui para a melhoria da educação 

pública nos municípios onde há 

operações da Votorantim e atua em 

parceria com as prefeituras e 

secretarias municipais de Educação. O 

programa foi o escolhido para ser tema 

do nosso centenário.

Atua com crianças e adolescentes com 

direitos violados ou em situação de 

vulnerabilidade, através da qualificação das 

estratégias de prevenção e atendimento 

promovidas pelos atores-chave da Rede de 

Proteção Social e do Sistema de Garantia 

de Direitos dos municípios onde a 

Votorantim tem operação.

Nos municípios onde a Votorantim 

atua, tem o objetivo de ampliar as 

capacidades do poder público 

municipal, fortalecendo o seu papel 

como agente do desenvolvimento local.

Parceria Votorantim 
pela Educação (PVE) 

Votorantim pela Infância
e Adolescência (VIA)

Apoio à Gestão Pública (AGP)



Contribui para a melhoria da educação 

pública nos municípios onde há 

operações da Votorantim e atua em 

parceria com as prefeituras e 

secretarias municipais de Educação. O 

programa foi o escolhido para ser tema 

do nosso centenário.

Parceria Votorantim 
pela Educação (PVE) 



Atua com crianças e adolescentes com 

direitos violados ou em situação de 

vulnerabilidade, através da qualificação das 

estratégias de prevenção e atendimento 

promovidas pelos atores-chave da Rede de 

Proteção Social e do Sistema de Garantia 

de Direitos dos municípios onde a 

Votorantim tem operação.

Votorantim pela Infância
e Adolescência (VIA)



Nos municípios onde a Votorantim 

atua, tem o objetivo de ampliar as 

capacidades do poder público 

municipal, fortalecendo o seu papel 

como agente do desenvolvimento local.

Apoio à Gestão Pública (AGP)



Estimula o desenvolvimento 

sustentável, fornecendo apoio técnico 

e financeiro para o fortalecimento de 

cadeias produtivas inclusivas capazes 

de gerar renda.

O programa impulsiona a competitividade 

e a produtividade da rede de 

fornecedores da Votorantim, gerando 

mais qualificação dos produtos e 

serviços oferecidos por micro e 

pequenas empresas.

O programa busca beneficiar 

organizações sociais por meio de 

atividades de capacitação e 

acompanhamento personalizado.

Mais informações: institutovotorantim.org.br

Programa ReDes Encadeamento produtivo Qualificações de organizações



Estimula o desenvolvimento 

sustentável, fornecendo apoio técnico 

e financeiro para o fortalecimento de 

cadeias produtivas inclusivas capazes 

de gerar renda.

Mais informações: institutovotorantim.org.br

Programa ReDes



Buscam fortalecer a formação de 
redes locais e ações de mobilização 
social contribuindo para o aumento 
do controle e participação social nos 
municípios.

Com o objetivo de fortalecer a gestão 
de riscos e potencializar as 
oportunidades geradas a partir do 
diálogo com atores locais de diversas 
frentes, a metodologia utiliza 
ferramentas de gestão para aprimorar 
processos e relacionamentos junto às 
comunidades onde estão inseridas. 

O projeto atende os diferentes 
cenários das empresas investidas 
da Votorantim,em que é possível a 
concepção e execução de diversas 
estratégias e ferramentas 
específicas

Soluções de participação 
comunitária

Engajamento com partes 
interessadas – ENGAJA!

Voluntariado corporativo

Mais informações: institutovotorantim.org.br



Investimentos Sociais 2017



R$ 127 milhões investidos

144 municípios no Brasil, Argentina, 

Colômbia e Peru

802 mil beneficiados



Vídeo

https://youtu.be/4llEHGYV0IE
https://youtu.be/4llEHGYV0IE


Obrigado! 

wilian.lourenço@institutovotorantim.org.br


