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E-BOOKS 
FILANTROPIA

Dando sequência à série de e-books exclusivos para 

Afiliados Filantropia, o tema abordado nesta edição 

é o voluntariado em suas diversas formas: tradicional, 

empresarial, à distância, entre outras.  

Confira alguns textos aqui!
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Conectar-se com uma causa com a qual exista uma identificação 
nem sempre é tão simples assim! A internet está desempenhan-
do um papel importante nesse encontro, evidenciando e fazendo a 
ponte entre potenciais voluntários e as organizações ou causas que 
mais precisam de ajuda. Mas, será que essas pessoas vão além do 
impulso e buscam as atividades voluntárias? E mais: será que per-
manecem engajadas e envolvidas na causa escolhida?

Cada um de nós sabe e reconhece suas habilidades mais rele-
vantes e de destaque. Mas, por alguma razão, quando se trata de 
escolher quais compartilhar, todos esses talentos são esquecidos.

Antes de considerar todas as opções para escolher uma atividade voluntária, vale refletir sobre 
onde você está hoje: qual é o seu momento atual? Como se sente em relação a ter mais um compro-
misso em sua vida? São questionamentos importantes: está assumindo um novo emprego; acabou de 
sair de um relacionamento; está envolvido em muitas ações no seu dia a dia com estudo, trabalho e 
família; está inseguro sobre questões econômicas e pessoais? É preciso encontrar um equilíbrio entre 
ter a vontade de participar e ter, de fato, espaço no dia a dia para o voluntariado. É fundamental ter a 
consciência de que realizar um trabalho voluntário é assumir responsabilidades e deveres. Ou seja, é 
incluir um novo compromisso no seu dia a dia.

Um projeto de voluntariado está na sua “lista de desejos”? Uma ótima maneira de lembrar-se é listar 
o que já realizou e seus sonhos e vontades, analisando suas principais realizações ao longo da vida, 
tais como obtenção de um grau, trabalho voluntário, viagem para diferentes países, reforma da casa, 
filhos, superação de doenças ou cuidar de um parente.

Tudo deve estar em harmonia e alinhado: valores, saúde, família, interesse por novas experiências, 
bom equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e, ainda, os aspectos espirituais e políticos.

Praticar o voluntariado e fazer a diferença, apoiando e adotando práticas sociais, pode ser tão im-
portante para você quanto fazer dinheiro, conseguir uma promoção ou desfrutar um novo desafio. 
Mas igualmente exige dedicação, tempo e energia. Você pode ver no voluntariado uma oportunidade 
de desenvolvimento de talentos, tais como relações interpessoais, liderança, comunicação e criativi-
dade. Pode ser fascinante e, com certeza, as recompensas e grau de satisfação vão muito além do que 
pode ser medido e calculado.

Conhecer a si mesmo é importante na busca de um novo desafio, mas é fundamental sentir-se con-
fortável em um espaço e uma atividade em que seja capaz de ser você mesmo. Então, pergunte-se: 

VOLUNTARIADO TRANSFORMADOR: 
GENTE CERTA NO LUGAR CERTO

Por Silvia Maria Louzã Naccache
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você é mais do silêncio ou da agitação? Mais do trabalho em grupo ou do seu ‘canto’? Você é uma 
pessoa mais discreta e calada, ou expansiva e comunicativa?

Ao fazer uma escolha pelo voluntariado, você pode querer desenvolver suas habilidades ou pode 
querer transferir seus talentos, conhecimentos e pontos fortes. É fundamental definir o que você tem 
para oferecer ou o que gostaria de acrescentar.

O trabalho voluntário tem que dar um sentido à vida, trazer muita alegria. Depois de ter uma ima-
gem clara do que é importante, no momento de colocar a ação no dia a dia, aí sim, cada um pode 
pensar de maneira prática como e onde encontrar e começar a sua ação social, seu voluntariado.

ESTEJA PRONTO PARA TENTAR NOVAMENTE!
A maioria de nós se sente inspirado e confiante no momento de trazer mudanças e desafios para 

a vida no nosso dia a dia, mas nem sempre o que nos atrai é a oportunidade que estamos realmente 
preparados para nos comprometer e dedicar. Iniciar um trabalho voluntário requer planejamento.

Gente certa no lugar certo, transformando realidades por meio do voluntariado, começa com a es-
colha e a decisão de ser voluntário! Se você se sentir confiante de que seu interior vai irradiar e vibrar 
com essa decisão, vá em frente! Use suas qualidades, aquelas que o ajudaram a ser quem você é, para 
realizar: com força, atitude positiva, bom senso, bom humor, determinação e paixão.
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FALSAS PERCEPÇÕES 
DO TRABALHO VOLUNTÁRIO

Por Silvia Maria Louzã Naccache

“Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se 
não tocarmos o coração das pessoas.”

Cora Coralina

Mesmo que o voluntariado tenha sempre estado pre-
sente na história do país, nunca havia se colocado como 
agora, como estratégia privilegiada de ampliação e reno-
vação da intervenção social. No Brasil, desde o século 17, 
instituições de assistência a pessoas carentes foram orien-
tadas para fins filantrópicos, seguindo o modelo das casas 
de misericórdia portuguesas, baseadas em ações cristãs. 
O nascimento formal do voluntariado teve origem no sé-
culo 19, com o enfoque na benemerência. As instituições 
possuíam origens e fins diversos: instituições religiosas, 
de saúde (hospitais, asilos, hospícios) e educandários; ins-
tituições criadas para prestar assistência a imigrantes; e 
organizações profissionais ou de classes trabalhistas no início do século 20. Na época, os pro-
blemas sociais eram entendidos como “desvios” da ordem dominante e atribuídos a indivíduos 
“em desgraça”, que, por não terem oportunidade de reintegrar-se à sociedade, necessitavam 
da caridade organizada a fim de mudar de situação. Assim, as famílias mais abastadas, com boas 
intenções, distribuíam seus excedentes entre os necessitados. Historicamente, este tipo de tra-
balho esteve vinculado à atuação de damas caridosas da sociedade, sendo essencialmente um 
trabalho feminino. Neste contexto social paternalista, rigoroso e excludente, o “voluntariado de 
benemerência” era incipiente, moralizador, feminino e baseado em rígidos valores morais.

A partir do século 20, as instituições filantrópicas assistenciais passaram a ter a intervenção 
do poder público. A partir da década de 30, desenvolveu-se uma política de assistência social. 
O Estado de Bem-Estar Social do pós-guerra pregou a solução total das questões sociais, visan-
do atender a população pobre. O atendimento aos necessitados passou a ser uma questão de 
política pública, passando o Estado a assumir a responsabilidade pelas condições de vida da 
população. A ideia de assistência privada e de benemerência que incluíam ações voluntárias e a 
solidariedade é contraposta à prática de serviços sociais do Estado. Embora desenvolvesse políti-
cas muito interessantes, foi uma época que favoreceu o individualismo em prejuízo das iniciativas 
voluntárias ou associativas. Se o Estado tinha boas políticas sociais, quando e para que recorrer à 
solidariedade da sociedade civil?

?
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Chegamos a década de 60 e surgiram irreversíveis transformações de comportamento, po-
litizando e polemizando todas as relações ao extremo, inclusive as pessoais. Com a queda 
do Estado do Bem-Estar Social, o movimento voluntário viu-se questionado politicamente 
e sem direção clara; as parcelas mais ativas do movimento se identificaram com a crescente 
atividade político-partidária daquela época. O movimento voluntário foi influenciado por uma 
corrente contestatória e libertária presente em quase todos os movimentos sociais de origem 
popular da época.

A sociedade assumia sua participação ativa nas questões sociais e inúmeras organizações foram 
criadas, caracterizando uma atuação voluntária de ação social. Surge um voluntariado combativo, 
muitas vezes distante de seus ideais básicos.

Parecia um movimento “desorientado”, “espontâneo”, principalmente jovem e sem pers-
pectivas de uma consolidação institucional que pudesse desenvolver sua identidade. A ação 
baseava-se no pressuposto de uma mudança de ordem social e situava-se muitas vezes no 
âmbito do protesto. Mas, na metade da década de 80, com a democratização da América Lati-
na e dos países do chamado “Terceiro Mundo”, o neoliberalismo surgiu como concepção po-
lítico-econômico-cultural no Ocidente. Os Estados ajustaram seus orçamentos e diminuíram 
lentamente os financiamentos da assistência social, transferidos para os empreendimentos 
privados ou para as mãos dos antigos beneficiados. A resposta foi o nascimento de um vo-
luntariado que veio preencher os espaços e atender demandas e necessidades da sociedade. 
A Constituição de 88 traz a reflexão de que a responsabilidade não é mais exclusiva do Esta-
do, mas uma corresponsabilidade entre o Estado e a Sociedade Civil, incluindo a atuação das 
organizações sociais, fundações e empresas. O trabalho voluntário passa a ser debatido como 
peça chave nesta abordagem de intervenção nos problemas sociais, tanto pela possibilidade 
individual de ação participativa nos problemas da sociedade, quanto pela ação privada para 
o bem público. A retrospectiva do voluntariado ajuda a elaborar um novo modelo de ação 
voluntária. A década de 90 abre as portas para um novo milênio e para um modelo de vo-
luntariado que supere o anterior e considere o voluntário como um cidadão, que, motivado 
por valores de participação e solidariedade, doa seu tempo, trabalho e talento de maneira 
espontânea e não remunerada em prol de causas de interesse social e comunitário. Gestos 
individuais, espontâneos para com a comunidade, a sociedade tomando iniciativas imediatas 
para resolver seus problemas e, ao mesmo tempo pressionando o Estado para que ele cumpra 
seu papel de formular políticas públicas.

Mas apesar dessa evolução do voluntariado, não só no Brasil, mas em todo o mundo, algu-
mas ideias e antigos conceitos ainda permanecem e são comuns a diversos países da América 
Latina, como os que participaram junto com o Centro de Voluntariado de São Paulo de um 
debate: Brasil, Guatemala, Peru, Equador, Bolívia e Colômbia. A pesquisa realizada em 2011 
sobre o perfil do voluntário no Brasil indica uma maturidade e um crescimento do voluntariado 
em nosso país, mas vale a reflexão desses temas, que ainda aparecem como falsas ideias e 
percepções do que é ser voluntário
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FALSAS IDEIAS E PERCEPÇÕES
• O voluntariado é apenas exercido por mulheres;

• Os jovens não se interessam pelo voluntariado;

• O voluntariado precisa ser realizado presencialmente;

• Apenas fazem trabalho voluntário pessoas com renda média 
alta, nível de educação superior e que têm muito tempo livre;

• O voluntariado é feito de forma desordenada, sem compromis-
so e que não há espaço para profissionalização e tecnologias;

• Voluntariado acontece apenas em ONGs e que não deve ha-
ver interferência do Estado.

DESAFIOS A ENFRENTAR
• Criar uma metodologia global para medir grau de comprometimento e impacto do voluntariado;

• Incluir o voluntariado no discurso do desenvolvimento a nível global, regional e nacional;

• Integrar o voluntariado em todos os programas que promovam o desenvolvimento e a paz;

• Destacar que o voluntariado deve ser considerado um poderoso recurso e componente vital do 
capital social de todas as nações.
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VOLUNTARIADO 2.0: CIDADANIA E
INTERATIVIDADE A UM CLICK DE DISTÂNCIA

Por Felippe William

O termo voluntariado traz consigo uma série de defi nições e 
ramifi cações. Pode-se dizer, de maneira resumida, que o volun-
tariado é uma mescla de atividades de interesse social e comu-
nitário, na qual toda a ação realizada é revertida em prol do ser-
viço e do trabalho. A prática voluntária é isenta de qualquer tipo 
de remuneração ou lucro, tornando-se, assim, uma atividade de 
prestígio e colaborando para a construção de uma sociedade 
mais justa e solidária.

O serviço voluntário se transformou em um importante ele-
mento para o crescimento do Terceiro Setor. Devido a esse tipo 
de atividade, muitas ações da sociedade organizada têm preen-
chido o pouco ou a ausência de investimentos do governo em 
áreas como saúde, educação, lazer etc.

Existem inúmeras instituições e organizações que adotam o serviço voluntário de milhares de 
pessoas, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. O grupo Rotary International, a Cruz Ver-
melha e o Médicos Sem Fronteiras são alguns exemplos. No Brasil existe o SVI Brasil, um progra-
ma que promove o intercâmbio de serviços voltados ao voluntariado.

As ações voluntárias são atividades sérias e muitas vezes requerem especialização e profi ssio-
nalismo, uma vez que empresas de diversos setores (hospitais, clínicas, escolas etc.) necessitam da 
contribuição de profi ssionais formados em diversas áreas.

O voluntariado é um movimento inerente ao exercício da verdadeira cidadania, traduzido em 
uma relação de solidariedade ao próximo. Ele se desenvolve por meio de projetos e programas 
aliados a entidades públicas e privadas que possuam condições de integrar pessoas que queiram 
atuar como voluntárias. Essas organizações são chamadas de “organizações promotoras”, e cabe 
a elas organizar os voluntários quanto ao exercício de sua atividade.

PADRÕES DO VOLUNTARIADO
Alguns princípios regem a prática do voluntariado. São eles:

• Solidariedade: trata-se da responsabilidade de todos os envolvidos na realização dos objetivos 
do voluntariado;

• Participação: ação dos voluntários e das instituições envolvidas nas áreas de interesse social;

• Cooperação: é a junção de esforços e projetos de entidades que promovem o voluntariado;
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• Complementaridade: o indivíduo que está prestando o serviço voluntário não deve substituir os 
recursos humanos das entidades promotoras;

• Gratuidade: a pessoa que presta o serviço voluntário não é remunerada pelo trabalho exercido;

• Responsabilidade: o voluntário é responsável por executar o trabalho que se comprometeu a 
realizar, tendo em vista a expectativa criada pelas pessoas às quais a ação será destinada;

• Convergência: trata-se de harmonizar a atividade do voluntário com os ideais e a cultura da 
entidade promotora.

DIREITOS E DEVERES DE UM VOLUNTÁRIO
Dentro dessas ações sem fins lucrativos também se enquadram os direitos e os deveres do vo-

luntário. Tais medidas auxiliam para que as atividades sejam exercidas de maneira correta e justa, 
tanto para os voluntários quanto para as instituições. Fazem parte dos direitos do voluntário:

• Realizar um trabalho que esteja de acordo com as suas experiências e conhecimentos;

• Poder acessar programas que auxiliem em sua formação e que possam otimizar o seu trabalho;

• Possuir um ambiente de trabalho favorável, com higiene, alimentação e segurança;

• Poder participar de decisões que dizem respeito à atividade na qual está envolvido;

• Ter reconhecimento pelo que desenvolveu ao longo do trabalho, por meio de certificação.

• Dentre os deveres de um voluntário, fazem parte:

• Atentar-se e respeitar as normas e os padrões éticos da instituição que promove a ação volun-
tária e todos os demais envolvidos no processo;

• Mostrar-se ativo e solidário, fazendo correto uso dos bens, equipamentos e quaisquer outros 
tipos de recursos disponibilizados;

• Respeitar as orientações dos profissionais, atentando-se ao calendário das atividades propostas 
para o programa;

• Utilizar, durante toda a duração do trabalho, a identificação como voluntário e nunca atribuir a 
si a responsabilidade pela organização sem que haja conhecimento da mesma.
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O VOLUNTARIADO A DISTÂNCIA
Entendendo o processo de funcionamento do vo-

luntariado, tanto por parte da organização promotora 
quanto por parte dos voluntários, chegamos a um novo 
nível que a era moderna nos proporciona: o voluntaria-
do a distância, ou voluntariado 2.0.

Com a popularização das redes sociais e da internet 
em si, uma nova gama de possibilidades se abriu para 
diversas empresas, instituições e organizações que têm como característica a prática voluntária. 
O voluntariado a distância, ou voluntariado 2.0, não exige a presença física na instituição, o que 
não isenta o voluntário de sua responsabilidade. O trabalho feito em casa pode ser encaminhado 
pela internet ou por meio de uma rápida visita na sede.

Em junho de 2013, a ONG Um Teto Para Meu País, que tem como objetivo acabar com a pobreza 
por meio de ações sociais transformadoras, realizou o projeto Grande Coleta, no qual foram distri-
buídos 60 pontos de coleta para doações na cidade de São Paulo. Para conseguir atrair possíveis 
doadores, a ONG se utilizou da rede social Foursquare, marcando os pontos de coleta para que as 
pessoas que passassem por perto fossem informadas do local das doações. Além dessa medida, 
também foram postados vídeos no Youtube dos voluntários que estavam presentes na doação. Os 
vídeos eram compartilhados em outras redes sociais, como Twitter e Facebook, tornando a dissemi-
nação da campanha um verdadeiro sucesso. Essa ação é um exemplo de como os organizadores e 
voluntários podem ajudar a transformar a sociedade por meio de uma ferramenta que se desenvolve 
cada dia mais: a internet.

Da mistura entre o meio digital e as transformações na sociedade surgiu o infoativismo, ou 
cyberativismo. Esse tipo de atividade torna possível que qualquer pessoa que tenha acesso à 
internet possa contribuir a favor de uma causa social. O voluntário pode, por exemplo, utilizar as 
redes sociais nas quais está cadastrado (como Facebook, Twitter, Foursquare) para divulgar ou 
compartilhar informações sobre a causa ou projeto. Ações como o Ocupy Wall Street e a Primave-
ra Árabe tiveram grande parte de sua organização e divulgação realizadas por meio dessas redes 
sociais e se tornaram conhecidas mundialmente.

As redes sociais se tornaram um canal importantíssimo entre as organizações e os voluntários. 
É através dela que voluntários são convocados e informados sobre as atividades que irão exercer. 
Além disso, também é feito o acompanhamento de cada atividade a ser realizada, por meio de 
vídeos, fotos e transmissões ao vivo. Questões e dúvidas referentes à campanha são minuciosa-
mente solucionadas em videoconferências e reuniões via Skype.

Um outro meio eficiente para se contribuir em uma ação social se dá por meio das petições vir-
tuais, nas quais tudo que o voluntário precisa fazer é efetuar o cadastro e dar apoio às campanhas 
que são enviadas ao seu e-mail. A Avaaz (nome que faz referência ao significado da palavra luz em 
várias línguas de cultura europeias, do oriente médio e até mesmo asiáticas) é uma comunidade 
para mobilização e integração on-line entre pessoas. É um exemplo claro de voluntariado 2.0, uma 
vez que seu principal objetivo é mobilizar pessoas de diversos países na elaboração de uma ponte 
entre a realidade atual e o mundo que as pessoas desejam.
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Dentre as milhares de causas envolvidas encontram-se ações urgentes com foco na pobreza, 
mudanças e melhorias ambientais, conflitos armados entre nações, entre outras. O modelo de 
abrangência da organização permite que milhares de ações individuais, mesmo que pequenas, 
sejam combinadas em uma poderosa força coletiva. Além disso, o portal funciona em 15 línguas, 
é operado por uma equipe de profissionais em 4 continentes e tem voluntários do mundo todo.

Algum tempo atrás, os grupos e movimentos sociais que tinham atuação em nível internacional 
precisavam formar uma base de voluntários para cada causa, ano a ano e de país em país para que 
fosse possível alcançar uma escala suficiente para seguir com a campanha. Atualmente, devido ao 
aprimoramento da tecnologia, essas restrições não se aplicam mais. Enquanto alguns grupos são 
formados por causas específicas e com sua própria equipe, outros agem como um “megafone” 
chamando a atenção para diversos tipos de causas. A Avaaz, por exemplo, conta com um único 
grupo de profissionais com atuação mundial, com o objetivo principal de trabalhar com questões 
de interesse público. Esse tipo de método permite que a instituição tenha agilidade, flexibilidade 
e foco em suas atividades.

ONGs de todo o mundo já perceberam a importância de estarem incluídas no cenário digital. 
Existem sites com dicas valiosas de como utilizar as mídias sociais em prol de atividades relaciona-
das ao voluntariado, como os portais americanos Nonprofit Tech 2.0 e o Mashable. O site Voluntá-
rios Online também utiliza as mídias sociais para manter contato com o público, motivando mais e 
mais pessoas a se engajarem. Através de redes como Facebook, Twitter e Youtube o portal publica 
notícias sobre atividades voluntárias que estão em andamento ou irão ocorrer, e tira dúvidas das 
pessoas que desejam ajudar, mas não sabem como.

Por meio desses tipos de canais é possível levar informações relevantes sobre cidadania, ética, 
sustentabilidade e tecnologia para a vida das pessoas. O projeto Voluntários Online disponibiliza 
atualmente cerca de 40 vagas, que variam de designers e tradutores a advogados e contadores. O 
trabalho de voluntariado a distância traz consigo uma série de vantagens e comodidade, porém, 
é preciso ter em mente que é uma atividade que deve ser realizada com igual seriedade de qual-
quer outro trabalho. 

Afinal, assume-se um compromisso e são traçadas metas para desenvolver determinada tarefa, 
que devem ser respeitadas para que a organização mantenha e até mesmo multiplique sua credi-
bilidade dentro do ramo voluntário.
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VOLUNTARIADO EMPRESARIAL:
COMECE PELO DIAGNÓSTICO

Por Renata de Toledo Rodovalho

Para muitas empresas, engajar seu público interno em 
ações de voluntariado ainda é um grande desafi o a ser en-
frentado. Muitos gestores desejam estruturar um programa 
de voluntariado em suas empresas e, quase sempre, depa-
ram-se com a seguinte pergunta: Por onde devo começar?

A resposta com frequência é: comece respondendo às 
perguntas “aonde quero chegar com este programa?”, “que 
objetivos diretos e indiretos a empresa tem para o programa 
de voluntariado?”, “que aprendizados eu quero atingir ao 
fi nal de uma experiência como voluntário?”. Ao responder essas perguntas, que aparentemente 
são simples de se responder, considero que a empresa está no caminho certo. Vale a pena perder 
algumas horas refl etindo sobre essas questões e, se possível, debatendo com pessoas chave na 
empresa, por exemplo, o diretor de RH, que pode dar sugestões de que competências podem ser 
trabalhadas em uma ação social; o diretor de comunicação, que pode ser um aliado importante 
quando chegar o momento de mobilizar para o programa; e o presidente da empresa, afi nal, sem 
seu apoio, difi cilmente o programa de voluntariado terá sucesso.

Após ter claros esses objetivos, o gestor do programa de voluntariado pode tomar decisões 
mais específi cas, mas igualmente importantes, como:

• Quais tipos de ações serão realizadas pelos voluntários?

• Que demandas e causas sociais serão foco de atuação?

• Haverá formação de um comitê para o programa?

• Os funcionários serão liberados no horário de trabalho ou não?

• Qual será o público atendido?

• Qual é o investimento disponível para capacitações e ações?

Essa etapa de grandes decisões é chamada de ‘Diagnóstico’. Neste momento, a empresa deve 
avaliar cuidadosamente (com frequência, esta etapa é negligenciada pelos gestores do programa)  
quais as expectativas dos três personagens principais envolvidos em um programa de voluntaria-
do empresarial: a empresa, os funcionários voluntários e a comunidade.

Para atender as expectativas da empresa, basta seguir as recomendações citadas no início des-
te artigo: refl ita sobre as perguntas mencionadas e converse com as lideranças da empresa. Esta 
tarefa levará aproximadamente dois meses, mas valerá a pena.
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É também nesta etapa do Diagnóstico que a área responsável pelo programa deve buscar iden-
tificar oportunidades para conectar as ações voluntárias ao negócio da empresa, dando força e 
legitimidade ao programa de voluntariado. A aproximação com o negócio ajuda a dar visibilidade 
interna ao programa, facilita a conquista do apoio das lideranças quando chegar o momento de 
mobilizar os voluntários para a ação e atrai mais investimento da empresa para o programa, ou 
seja, um orçamento mais generoso para garantir o suporte necessário aos voluntários.

Aproximar o programa de voluntariado empresarial do negócio não significa promover a em-
presa ou a marca por meio de uma ação social. Isso pode até ter efeito negativo para a empresa. 
Existem outras formas de promover essa conexão; por exemplo, oferecendo aos voluntários opor-
tunidades de desenvolver competências profissionais durante uma ação social, ou aproveitando a 
expertise profissional dos voluntários em um contexto diferente daquele do dia a dia da empresa, 
voltado para apoiar uma organização social, entre outras formas.

O segundo passo na etapa do Diagnóstico é avaliar as expectativas ou necessidades da comuni-
dade, ou melhor, as oportunidades de realizar ações voluntárias que façam sentido para a empresa 
e estejam dentro das capacidades dos voluntários. Com certeza em uma comunidade ou organi-
zação social as oportunidades de apoio serão muitas. Portanto, é preciso ter foco para não frustrar 
as expectativas das pessoas envolvidas, tanto da comunidade como dos voluntários da empresa. 
A  melhor forma de ajudar uma comunidade é por meio de uma organização não governamen-
tal que já atue na região e atenda seu público. Faça uma visita para conhecer melhor as pessoas 
que frequentam o espaço, o tipo de atendimento que recebem e o tipo de apoio que poderia ser 
oferecido pelos voluntários da empresa. Visite mais de uma organização, se possível, e, de volta à 
empresa, identifique as melhores oportunidades de ação social, aquelas que de fato são uma neces-
sidade da comunidade e, ao mesmo tempo, atendem as habilidades e expectativas dos funcionários 
voluntários. O mais importante é garantir uma experiência satisfatória aos envolvidos, e priorizar é 
fundamental para obter sucesso. É papel do responsável pelo programa de voluntariado ajudar os 
voluntários na definição das ações que serão realizadas. Um bom planejamento evita que ações se-
jam feitas pela metade ou com baixa qualidade; não prometa o que não pode entregar.

Por fim, sobre as expectativas dos funcionários voluntários, a estratégia para conhecê-las pode 
variar: questionários, grupos de discussão, entrevistas, conversas informais, entre outras. Mas, uma 
vez que as expectativas da empresa estão claras e as demandas da comunidade, mapeadas, não faz 
sentido ampliar muito essa consulta aos funcionários voluntários. Esse tipo de pesquisa fatalmente 
trará um universo muito amplo de expectativas e preferências, que dificilmente serão atendidas em 
sua totalidade. Faça uma consulta pontual com base nas premissas estabelecidas no Diagnóstico 
das expectativas da empresa e da comunidade, escolha duas ou três opções de atividades e, aí sim, 
peça que os funcionários voluntários opinem ou escolham a de sua preferência para participar.

Após a primeira edição do programa de voluntariado, reserve um tempo para uma avaliação des-
sa experiência, e não hesite em revisitar seu Diagnóstico, que pode e deve ser refeito de tempos em 
tempos para garantir que o programa esteja evoluindo e se tornando cada vez mais atrativo.

O programa de voluntariado é muito dinâmico e requer uma boa dose de criatividade para atrair 
cada vez mais voluntários. Não deixe de questionar sua estratégia e estar sempre aberto para as 
sugestões de melhorias que podem vir da empresa, da comunidade ou dos funcionários voluntários.
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TENDÊNCIAS DO
VOLUNTARIADO EMPRESARIAL

Por  Roberta Rossi

O voluntariado é um movimento antigo em nossa 
sociedade, e vem sendo constantemente transforma-
do: atualmente é mais consciente, consistente e ali-
nhado com as agendas global e local.

No âmbito empresarial, o voluntariado segue a mesma 
linha de aprimoramento contínuo. As empresas evoluíram 
bastante e hoje encaram o voluntariado como uma das es-
tratégias para seu investimento social, para a boa relação 
com a comunidade, como forma de motivar e formar seu 
público interno, entre outras possibilidades e tendências.

E o que é uma tendência? Não é uma simples previsão. É todo movimento social, espontâneo 
ou induzido que agrupa um grupo signifi cativo de pessoas em torno de comportamento ou carac-
terísticas semelhantes, identifi cáveis em uma série de tempo determinada.

Quando as mudanças observadas no comportamento das pessoas são incorporadas ao dia a 
dia da sociedade ou de uma comunidade, são consideradas comuns e deixam de ser tendências.

O voluntariado empresarial tem algumas tendências interessantes:

SER ESTRATÉGICO – RELEVANTE DENTRO E PARA A EMPRESA
O voluntariado pode ir além de relacionar-se com a comunidade; pode fazer a empresa consi-

derar-se parte dela e integrar o programa em sua estratégia de negócios.

Uma maneira interessante e desafi adora é estimular os funcionários a trabalharem voluntaria-
mente nas comunidades observando as necessidades e potencialidades para o desenvolvimento 
de algum produto ou serviço que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Essa ação, se 
bem orientada e planejada, pode ser a porta de entrada para a empresa inovar no negócio a partir 
das reais necessidades e interesses das pessoas.

SEGUIR A AGENDA GLOBAL E LOCAL
Relacionar-se de forma legítima com a comunidade é o maior objetivo da empresa. Sendo assim, 

o voluntariado deve ser direcionado para buscar e afi rmar os direitos e conquistas da sociedade.

Isso pode parecer lógico, mas nem sempre é o que acontece. Ações desconectadas de grandes 
movimentos e legislações não são raras.

Uma novidade em 2015 será o lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS): essesobjetivos substituirão os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), da ONU.
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A palavra ‘voluntário’ será incluída nos ODS, o que trará um grande ganho para o movimento e 
para a redução dos desafios. Embora os voluntários sempre tenham estado envolvidos no alcance 
dos objetivos, esse reconhecimento da sua importância é essencial e legítimo.

USAR A INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA A MOBILIZAÇÃO DE PESSOAS: 
VOLUNTARIADO ON-LINE, APLICATIVOS E GAMES

O voluntariado on-line é a prática da atuação de voluntários em atividades diversas em qual-
quer horário, de qualquer lugar. Com a tecnologia, podem enviar os serviços pr estados ou mesmo 
estar presentes virtualmente. Apesar de já ser pr aticado por algumas instituições e voluntários, 
ainda não faz parte da rotina da maioria. Por isso, ainda é uma tendência.

No caso de aplicativos e games, já sabemos que empr esas os desenvolvem para incentivar seus 
voluntários a realizarem diversas atividades sozinhos, em grupo ou competindo entre si. É muito 
bacana se for bem planejada!

Porém, nem todo clique ou ação pode ser consider ado como trabalho voluntário. Uma coisa é 
ser ativista de sofá, e outra muito diferente é ser voluntário.

Um exemplo de aplicativo fantástico é o Be My Eyes, que conecta pessoas com deficiência 
visual e voluntários para a execução de tarefas do cotidiano, como ler uma bula de remédio ou 
verificar uma cor de peça de roupa. O aplicativo funciona como uma espécie de Skype acessível.

VOLUNTARIADO BASEADO EM HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
Sempre existiu a ideia de que o trabalho voluntário apoia a formação pessoal e profissional dos 

indivíduos. No entanto, atualmente, as empresas descobriram como o vínculo da prática com o 
desenvolvimento de seus recursos humanos pode ser transformador.

Para que um programa como este seja legítimo e relevante, a empresa deve se preocupar com 
sua gestão e com a preparação adequada dos voluntários.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Algumas empresas têm investido nesta modalidade, ou seja, estrutur ando programas para que 

seus funcionários realizem atividades voluntárias em outr os países.

É uma maneira de reforçar os negócios, construir relações em outr os mercados, desenvolver 
lideranças internas e reter funcionários. Mas necessita de investimento alto e não possibilita a par-
ticipação de um númer o grande de pessoas.

Um exemplo interessante é a Ernst & Young, que oferece aos funcionários a oportunidade 
de participar de um programa de intercâmbio de três meses em países da América Central e da 
América do Sul. Os participantes realizam o mesmo trabalho que estariam fazendo em home 
office, mas em empresas locais menores, com problemas de gestão e que não teriam condições 
de pagar por uma c onsultoria. Essas são tendências que, se incorpor adas de forma responsável 
e organizada, podem contribuir para a melhoria dos r esultados dos programas de voluntariado 
empresariais tornando-os, assim, mais estratégicos.
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