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RESUMO 

 

O voluntariado empresarial no Brasil é estimulado a partir dos anos 1990 e debatido 

por organizações sem fins lucrativos que ajudam empresas a implementarem suas 

iniciativas, além de haver alguma produção acadêmica sobre este tema. O objetivo 

deste trabalho é identificar aspectos relevantes para o voluntariado empresarial 

através de pesquisas na literatura e no mercado. A metodologia utilizada é o estudo 

de caso, sendo a unidade de análise uma organização com múltiplos casos. Os 

métodos de coleta escolhidos foram entrevistas e medidas não invasivas, utilizando 

documentos públicos disponíveis na internet. Os dados foram tratados por meio de 

análise de conteúdo. Os resultados demonstram a importância da fase de 

planejamento do voluntariado empresarial, no entanto as empresas ainda preferem 

realizar ações de curto prazo e simples implementação. Há uma preocupação 

quanto à relação com o negócio, mas poucos esforços para consolidação de 

programas contínuos e melhoria das etapas de comunicação, reconhecimento e 

avaliação das iniciativas. 

 

Palavras-chave: Voluntariado empresarial, Responsabilidade social, Sistemas de 

gestão, Engenharia de produção.  

 



6 

 

 

ABSTRACT 

 

Corporate volunteering in Brazil is encouraged from the 1990s and debated by non-

profit organizations that help companies execute their initiatives, besides some 

academic studies about this topic. The objective of this study is identifying relevant 

aspects of corporate volunteering through research in literature and market. The 

methodology used is case study about an organization with multiple cases. Methods 

of data collection were interviews and noninvasive as public documents available on 

Internet. Data were treated by content analysis. Results demonstrate how important 

is planning corporate volunteering, but companies still prefer to carry out short-term 

actions and simple implementation. There is a concern about business, but little effort 

to consolidate ongoing programs and to improve communication, recognition and 

evaluation of initiatives steps. 

 

Keywords: Corporate volunteering, Social responsibility, Management systems, 

Production engineering. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Apesar de visto como filantropia e não ser considerado um investimento social 

segundo a norma ABNT NBR ISO 26000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 70), muitas empresas utilizam o voluntariado 

empresarial como ação corporativa de responsabilidade social para promover o 

protagonismo social e a satisfação de seu público interno (VALE, 2012).  

Em geral são as ações pontuais como campanhas de doação material, tempo 

ou conhecimento que atraem mais voluntários (CONSELHO BRASILEIRO DE 

VOLUNTARIADO EMPRESARIAL, 2012). Estas iniciativas são pouco divulgadas 

externamente pelas empresas e raramente há relatos sobre elas em balanços 

sociais, mas são valiosas para voluntários e beneficiados. 

As principais contribuições do voluntariado para a sociedade são trazer temas 

para o desenvolvimento de políticas públicas, processos de integração e coesão 

social, incorporar ações que transformam o meio social e resgatam a cidadania 

(GOLDBERG, 2001). As empresas também são beneficiadas por participar e engajar 

seus funcionários em programas de voluntariado neste jogo ganha-ganha, se 

posicionando em prol de alguma causa (VALE, 2012). 

 Do ponto de vista das organizações beneficiadas, podem ser citados a 

melhoria nos processos de gestão, o acesso a recursos humanos e 

financeiros, a melhoria na qualidade dos serviços prestados, entre tantos 

outros. Por outro lado, para as empresas e seus colaboradores, as ações 

voluntárias trazem benefícios como, a melhoria na relação da empresa com 

a comunidade, o aumento da motivação dos colaboradores, o fortalecimento 

do espírito de equipe e a melhoria do clima organizacional, a formação de 

novas lideranças e a melhoria da imagem institucional da empresa 

(CONSELHO BRASILEIRO DE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL, 2015 B, 

p. 3). 

Este tema é bastante recente: o termo “cidadania empresarial” surge no Brasil 

no final da década de 1980 (GOLDBERG, 2001) e logo foi intensificado pela redução 

do papel do Estado, somada à globalização econômica e ao advento das novas 

tecnologias de comunicação que tornaram causas socioambientais em exigências 

planetárias (CORULLÓN; MEDEIROS FILHO, 2002), incentivando e viabilizando a 

responsabilidade social corporativa e o voluntariado empresarial. 
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1.2. SITUAÇÃO PROBLEMA 

A empresa objeto deste estudo de caso formalizou seu programa corporativo 

de voluntariado em 2003, cinquenta anos após sua fundação, para proporcionar a 

participação social de seus empregados próprios, terceirizados e aposentados. Por 

se tratar de uma empresa de grande porte e dispersa geograficamente, já havia 

iniciativas de voluntariado realizadas por gerências específicas em todo o Brasil. 

Portanto o programa foi reformulado em 2010 com diretrizes bastante genéricas para 

abarcar todas as ações desenvolvidas anteriormente na companhia. No entanto, 

restaram muitas lacunas sobre a atuação da empresa, sendo sua maior contribuição 

a oferta de qualificação para vocação social. 

Para ingressar no programa, o voluntário poderia fazer parte de uma rede 

online de articulação, procurar o comitê local de sua região, participar dos cursos 

oferecidos pela empresa ou apresentar um novo projeto com o apoio de pelo menos 

outros quatro voluntários. Em 2015 este programa corporativo de voluntariado foi 

suspenso e a atividade não está prevista na nova estrutura da empresa. 

Alguns profissionais responsáveis pelas iniciativas específicas foram 

integrados à área de responsabilidade social em junho de 2016 devido à 

centralização das atividades corporativas na organização. Além disso, contratos dos 

profissionais terceirizados não foram renovados e a empresa abriu um plano de 

incentivo à demissão voluntária para reduzir seu custo operacional. 

A empresa ainda não se posicionou sobre a retomada do programa, mas 

apoia a continuidade das ações em andamento e voltadas para o relacionamento 

comunitário que devem ser previstas no plano de responsabilidade social local. Tal 

premissa atende as demandas das unidades de operação que atuam nas 

comunidades do entorno de suas instalações, mas exclui projetos de áreas 

administrativas que trabalhavam com o público interno em ações de voluntariado 

baseado em habilidades ou em campanhas de doações para instituições parceiras. 

É necessário considerar este cenário para reformular o programa corporativo 

de voluntariado com diretrizes mais concretas e atuação mais ativa da gerência 

corporativa de responsabilidade social. Nesse contexto, este estudo propõe 

responder a questão: quais aspectos são relevantes para implementar iniciativas de 

voluntariado empresarial? 
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1.3. OBJETIVO GERAL 

Identificar aspectos relevantes para implementação de iniciativas de 

voluntariado empresarial através de pesquisas na academia e no mercado. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Levantar na literatura sobre voluntariado empresarial características 

para implementação de programas e ações eficientes. 

 Levantar as práticas de voluntariado empresarial realizadas na empresa 

objeto do estudo de caso e correlaciona-las com as boas práticas 

identificadas no mercado. 

 Comparar os pontos semelhantes e divergentes entre as iniciativas de 

voluntariado empresarial da empresa objeto do estudo de caso e alguns 

associados do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial. 

 

1.5. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

O voluntariado empresarial é visto como algo menor quando comparado a 

outras ações de responsabilidade social corporativa e por isso não há muitas 

referências sobre o tema.  Esta afirmação é confirmada em trabalho apresentado no 

Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social de 2011 por Cavalcante, 

Souza, Nascimento e Cunha que “observaram, após pesquisa em artigos, 

dissertações e teses na área da ciência administrativa no Brasil, a escassez de 

trabalhos específicos em motivação no trabalho voluntário: apenas 20 estudos nos 

últimos dez anos” (CAVALCANTE; SOUZA; MÓL, 2015, p. 128). 

Para preencher tal lacuna, há organizações sem fins lucrativos que promovem 

a discussão sobre o assunto e elaboram publicações, além de ajudarem as 

empresas a implementar iniciativas por acreditarem no seu poder catalisador e 

transformador que proporciona resultados que dificilmente seriam obtidos com a 

atuação individual. Estas organizações procuram especialistas para desenvolver 

este conteúdo em parceria com a academia, porém a produção científica nacional e 

internacional sobre voluntariado empresarial ainda é recente e escassa conforme foi 

verificado na pesquisa bibliográfica deste estudo apresentada no gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 – Citações da expressão corporate volunteering em pesquisa bibliográfica anual 

Fonte: A autora (2017). 

 

Na psicologia existem vários estudos sobre voluntariado e motivação, porém 

apenas em 2009 o termo voluntariado empresarial surge como palavra-chave no 

capítulo An integrative model of corporate volunteering: The case of Henkel dos 

autores Büchler, Schneider, Seiler-Hausmann e Von Bargen no livro Management 

Models for the Future e ascende como tema de estudo na área de negócios. 

A percepção dos gestores das ações de voluntariado empresarial é 

fundamental para confirmar os aspectos relevantes levantados na literatura e 

identificar pontos negativos que geralmente são ocultados em cases de sucesso. 

Com estas informações, é possível elaborar um programa corporativo de 

voluntariado estruturado que seja eficaz, contínuo e contribua para reputação e 

imagem da empresa. 

A definição de diretrizes e responsáveis para formatar um programa deve 

considerar experiências anteriores e atender às expectativas dos potenciais 

voluntários, além de estar alinhado à política de responsabilidade social e premissas 

estabelecidas pela empresa. Portanto é necessária uma convergência de interesses 

entre as partes para que o programa seja bem-sucedido, proporcionando meios para 

atuação dos voluntários.  

O conteúdo produzido pode contribuir tanto com a academia na produção de 

conhecimento sobre o tema como para as empresas que queiram implementar ou 

melhorar seus programas de voluntariado empresarial, conhecendo boas práticas e 

lições aprendidas para obterem melhores resultados. 
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1.6. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada com gestores de ações de voluntariado empresarial 

implementadas nos últimos dois anos em unidades administrativas e de operação da 

empresa objeto de estudo localizadas no estado de São Paulo, através de entrevista 

presencial utilizando um roteiro de entrevista. 

Também foram consultadas iniciativas das empresas associadas do Conselho 

Brasileiro de Voluntariado Empresarial (CBVE) descritas nos websites da 

organização e das oito empresas avaliadas, além de seus relatórios públicos como 

balanços sociais. Para comparação, foram analisadas informações apenas das 

empresas com perfil semelhante ao objeto do estudo de caso: grande porte e 

dispersa geograficamente, sendo desconsideradas na pesquisa as iniciativas 

desenvolvidas por fundações e institutos empresariais. 

 

1.7. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Na introdução, encontra-se a contextualização do tema deste estudo de caso, 

a situação-problema que motivou a elaboração deste trabalho, os objetivos desta 

pesquisa, sua justificativa e relevância no campo acadêmico e para o mercado, além 

das delimitações estabelecidas para sua realização. 

No capítulo seguinte sobre revisão de literatura, é apresentada a pesquisa 

bibliográfica com o resultado das referências utilizadas para embasar conceitos 

sobre voluntariado e suas motivações, a relação entre voluntariado empresarial e 

responsabilidade social, seus benefícios e as diretrizes para implementação das 

inciativas. Este embasamento teórico atual, principalmente quanto ao voluntariado 

empresarial, serviu para construção dos instrumentos de pesquisa utilizados. 

O terceiro capítulo descreve a metodologia da pesquisa: sua classificação 

científica, o universo e amostra definidos, os instrumentos de pesquisa elaborados e 

como foram tratados os dados coletados. No quarto capitulo, foram realizadas a 

análise e discussão dos dados obtidos nas entrevistas deste estudo de caso, 

comparando com as informações públicas disponíveis na internet: websites do 

CBVE e de suas empresas associadas com perfil semelhante à empresa objeto do 

estudo de caso. Por fim, o último capítulo contempla a conclusão e sugestões para 

novas pesquisas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Na pesquisa bibliográfica, foram selecionados artigos a partir de 2011 em três 

bases de conhecimento: Scopus Elsevier, SciELO.ORG e Emerald Insight. Foram 

definidas quatro palavras-chave na língua inglesa: corporate volunteering, 

volunteering, motivation e corporate social responsibility. Estas pesquisas foram 

realizadas em quatro de outubro de 2016, sendo obtidos os seguintes resultados: 

 

Quadro 1 – Resultados da pesquisa bibliográfica realizada nas bases de conhecimento internacionais 

 Corporate 
Volunteering 

Volunteering 
AND Motivation 

Volunteering AND 
Corporate Social 

Responsibility 

Total Base de 
Conhecimento 

Emerald Insight 6 7 12 25 

SciELO.ORG 2 7 2 11 

Scopus Elsevier 15 55 11  81 

Total Palavra-Chave 23 69 25 117 

Fonte: A autora (2017). 

 

A pesquisa booleana combinando palavras-chave delimitou os resultados 

acerca do tema deste estudo: das quatro palavras-chave, apenas uma foi utilizada 

isoladamente e as demais foram combinadas, resultando três parâmetros para a 

pesquisa. Apenas foram excluídos artigos que tratavam de públicos específicos de 

voluntários como voluntários online, em megaeventos, idosos, jovens estudantes e 

profissionais da saúde. 

Algumas bases como a Scopus Elsevier e Emerald Insight ainda oferecerem 

em seus resultados o refinamento da pesquisa com sugestão de expressões, por 

isso podem ser encontradas quantidades de artigos diferentes nos resultados. 

Mesmo assim palavras-chave parecidas não são diferenciadas como volunteering e 

voluntary, ocasionando resultados que não atendem aos requisitos da pesquisa 

conforme verificado na leitura dos resumos. 

Também não foram utilizados na pesquisa capítulos de livro e artigos não 

disponíveis no Portal de Periódicos da Capes. Além disso, alguns artigos aparecem 

repetidamente na pesquisa booleana por conter várias palavras-chave selecionadas 

e/ou estar vinculado a mais de uma base. A qualidade das fontes é garantida pela 

escolha dos bancos de dados bibliográficos. Os critérios utilizados na seleção 

bibliográfica foram data de publicação e conteúdo. 
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Para abranger mais trabalhos publicados no Brasil, foram realizadas buscas 

pela expressão “voluntariado empresarial” no Portal de Periódicos e Banco de Teses 

& Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), utilizando o recorte temporal de pesquisa entre 2011 e 2016. 

Nas pesquisas das bases da Capes, foram encontradas três dissertações e 

cinco publicações, sendo desconsiderados uma reportagem e um artigo mencionado 

em duplicidade. Foram consultados alguns trabalhos do Mestrado Profissional em 

Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense através de sua Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações. No quadro a seguir foram listados os autores 

utilizados na revisão de literatura, contudo há outras referências citadas nos demais 

capítulos deste estudo. 

 

Quadro 2 – Vínculo entre autores, palavras-chave e temáticas 

Temática Palavras-chave Autores 

Voluntariado Volunteering Brasil (1998), Goldberg (2001), Bourdieu (2005), Bonfim 
(2010), Vale (2012), Souza (2013), Cavalcante; Souza; Mól 
(2015), Brasil (2016), ONU (2016).  

Motivações para 
o Voluntariado 

Volunteering AND 
Motivation 

Pajo; Lee (2011), Bruno; Fiorillo (2012), Lee (2012), Souza; 
Medeiros (2012), Cavalcante et al. (2013), Mascarenhas; 
Zambaldi; Varela (2013), Paço; Agostinho; Nave (2013), 
Paço; Nave (2013), Oostlander; Güntert; Wehner (2013), 
Samuel; Wolf; Schilling (2013), Ertas (2014), Ariza-Montes; 
Roldán-Salgueiro; Leal-Rodríguez (2015), Aydinli et al. 
(2015),  Brahm (2015), Cabrera-Darias; Marrero-Quevedo 
(2015), Cavalcante et al. (2015), Cavalcante; Souza; Mól 
(2015), Salazar; Silva; Fantinel (2015), Aydinli et al. (2016), 
Aydinli-Karakulak et al. (2016), Ferreira; Proença; Rocha 
(2016), Nencini; Romaioli; Meneghini (2016), Sheel; Vohra 
(2016). 

Responsabilidade 
Social e 
Voluntariado 
Empresarial 

Volunteering AND 
Corporate Social 
Responsibility 

Goldberg (2001), Corullón; Medeiros Filho (2002), CVSP 
(2004), Allen; Galiano; Hayes (2011), Alves (2011), Arruda 
(2011), Moynier (2011), Barelli (2012), Barkay (2012), CBVE 
(2012), Assis (2013), Schiller; Almog-Bar (2013), Magalhães; 
Ferreira (2014), Plewa et al. (2014), Gatignon-Turnau; 
Mignonac (2015), CBVE (2016), Jone; Willness; Heller 
(2016), Kim; Kim (2016), Sheel; Vohra (2016). 

Benefícios do 
Voluntariado 
Empresarial 

Corporate 
Volunteering 

Goldberg (2001), Corullón; Medeiros Filho (2002), Allen; 
Galiano; Hayes (2011), Haivas; Hofmans; Pepermans 
(2012), Assis (2013), Bidee et al. (2013), Bory (2013), 
McCallum; Schmid; Price (2013), Nave; Paço (2013), 
Oostlander; Güntert; Wehner (2013), Winterich et al. (2013), 
Carbonnier (2014), Goldschmidt (2014), Cavalcante et al. 
(2015), CBVE (2015a), CBVE (2015b), Robledo; Arán; 
Porras (2015), Krasnopolskaya; Roza; Meijs (2016). 

Implementação 
do Voluntariado 
Empresarial 

Corporate 
Volunteering 

Goldberg (2001), Corullón; Medeiros Filho (2002), Allen; 
Galiano; Hayes (2011), Barelli (2012), CBVE (2012), Morais 
Jr. (2012), CBVE (2013), McCallum; Schmid; Price (2013), 
Goldschmidt (2014), CBVE (2015a), Lee (2015), Lysova; 
Saduikyte (2015), CBVE (2016), Rodell et al. (2016). 

Fonte: A autora (2017). 
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Pela quantidade restrita de artigos encontrados, não foram utilizados outros 

critérios de exclusão de conteúdo como área de conhecimento, país ou idioma. Dos 

resultados obtidos na pesquisa bibliográfica, foram utilizados nesta dissertação 42 

artigos, oito dissertações, seis livros, quatro documentos (leis e normas) e oito 

publicações disponíveis na internet, além dos websites das empresas e do CBVE.  

 

2.2. VOLUNTARIADO 

Segundo Goldberg (2001), no período colonial do Brasil já havia iniciativas de 

voluntariado como as Santas Casas de Misericórdia capitaneadas pela igreja 

católica. As instituições religiosas ainda têm muita influência na área social, mas o 

desenvolvimento da sociedade civil brasileira inclui nas últimas décadas outros 

fatores como a atuação de movimentos sociais e organizações não governamentais 

(ONG), o surgimento de legislação sobre o tema e de conceitos de responsabilidade 

social corporativa, além de uma mudança no foco do voluntariado da filantropia para 

a transformação social. 

O termo “cidadania” passou a povoar com frequência o discurso do 

empresariado no Brasil no fim dos anos 80. O sentimento vigente era de 

que o Estado, sozinho, não conseguia dar conta de todas as suas 

obrigações na área social. Como parte integrante da sociedade, as 

empresas emergiram para oferecer a sua contribuição, esboçando os 

primeiros sinais de compreensão de que o seu papel transcende a geração 

de riquezas e de empregos elas têm uma responsabilidade social. É 

verdade que várias empresas possuíam políticas de atuação social antes 

dos anos 90, algumas até bem ativas, mas foi particularmente nessa época 

que elas se articularam sob a forma de um movimento, apresentando-se 

como agentes de mudança social. Daí surgiu o conceito de “cidadania 

empresarial”, sendo empregado para designar o conjunto de ações 

desenvolvidas por empresas em benefício da sociedade (GOLDBERG, 

2001, p. 17). 

Engel (VALE, 2012) descreve a importância das organizações da sociedade 

civil no final dos anos 1990 na mobilização de trabalho voluntário e do apoio do 

governo federal na criação dos comitês de voluntários nas principais empresas 

estatais. Neste período também foram criados os Centros de Voluntariado que 

“propunham-se a incentivar, organizar e qualificar o trabalho voluntário, além de 

identificar e capacitar organizações que demandassem este tipo de trabalho e de 

estabelecer uma ponte entre a oferta e a demanda” (VALE, 2012, p. 17). 
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Em 1998, o Brasil integrou o programa de Voluntários das Nações Unidas 

(UNV) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), criado 

pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1970 e 

publicou a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 para dispor sobre o serviço 

voluntário. 

O programa UNV reconhece o voluntariado dentro da sua diversidade e 

entende que ele é universal e inclusivo, além de enaltecer os valores que o 

envolvem: escolha própria, compromisso, engajamento e solidariedade. Os 

efeitos do voluntariado beneficiam o conjunto da sociedade, assim como 

aumentam a confiança, a solidariedade e a reciprocidade entre cidadãos, 

por sua vez geradoras de oportunidades de participação (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016). 

Anualmente o programa UNV conta com mais de sete mil voluntários 

presenciais e online de 170 nacionalidades presentes em mais de 140 países. Cerca 

de 60% atuam como voluntários internacionais e 40% em seu país de origem para o 

alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). As oportunidades 

de voluntariado são divulgadas nos websites da ONU e o financiamento dos 

voluntários é realizado através de alianças sustentáveis com órgãos do governo, 

ONGs, fundações e outras instituições, além do patrocínio de empresas privadas. 

O Ano Internacional dos Voluntários foi instituído em 2001 para aumentar o 

reconhecimento, a facilitação, a rede e a promoção do serviço voluntário, dando 

visibilidade para o UNV. Para a ONU, os valores que sustentam o voluntariado são 

livre arbítrio, dedicação, compromisso e solidariedade – todas as perspectivas 

apresentadas partem do voluntário. Nos últimos anos, surgiram novas formas de 

participação como o financiamento coletivo, o voluntariado turístico e esportivo, 

aproveitado no Brasil durante a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos. 

Conforme a Lei nº 13.297, de 16 de junho de 2016, o serviço voluntário é 

considerado “a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade 

pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que 

tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de 

assistência à pessoa” (BRASIL, 2016). Esta publicação revoga a Lei Nº 9.608, de 18 

de fevereiro de 1998, que recomenda a celebração de termo de adesão para 

realização do serviço voluntário e isenta as partes de vínculo empregatício, 

obrigação de natureza trabalhista previdenciária, apesar de prever o ressarcimento 

de despesas no desempenho das atividades voluntárias. 
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Para Bonfim (2010), tratar questões sociais como responsabilidade individual 

colabora para criar uma cultura do voluntariado ainda assistencialista com o objetivo 

de recuperar vínculos sociais e amenizar desigualdades, mantendo o status quo da 

sociedade ao profissionalizar ações voluntárias. 

Bourdieu (2005) também questiona o caráter utilitarista dos atos gratuitos: 

“fazer o bem” pode ser fruto de cobrança ou uma forma de se destacar em 

determinado universo social, é um investimento do individuo em capital simbólico. 

Por outro lado, há autores que defendem os benefícios destas ações e sua urgência: 

 O voluntariado é um tema de muita importância, principalmente no que se 

refere à inclusão social e dignidade humana, visto que ele é um grande 

aliado aos temas, uma vez que por meio do voluntariado são desenvolvidas 

ações capazes de ajudar a quem precisa, seja por doações materiais ou por 

doação de tempo (SOUZA 2013, p. 10). 

 

2.3. MOTIVAÇÕES DO VOLUNTÁRIO 

Há diferenças entre o voluntariado e o voluntariado empresarial descrito nos 

próximos subcapítulos, porém os fatores motivacionais do voluntário são bastante 

semelhantes. Nas iniciativas corporativas, satisfação no trabalho, maior participação 

na tomada de decisão, melhoria do clima organizacional e do espírito de equipe 

pesam na mobilização e retenção de voluntários (PAJO; LEE, 2011). 

Segundo Sheel e Vohra (2016), o voluntariado pode compensar a falta de 

significado da rotina de trabalho. Interagir com colegas fora do ambiente de trabalho 

é um fator motivacional para Samuel, Wolf e Schilling (2013) e, para Brahm (2015), 

um fator de desenvolvimento de competências individual, coletiva e social. 

Ariza-Montes, Roldán-Salgueiro e Leal-Rodríguez (2015) procuram identificar 

quais fatores pessoais, familiares e contextuais influenciam na decisão de ser 

voluntário. Eles conferiram que as condições de trabalho e o contexto organizacional 

não têm tanta importância quanto o envolvimento com a comunidade, porém outros 

autores levantam dificuldades para empresas e voluntários que podem interferir na 

efetivação das ações. 

 Os voluntários empresariais também precisam lidar com práticas de 

negócios incompatíveis com um voluntariado eficiente; apoiar causas que 

não façam sentido para os empregados; repetir atividades enfadonhas; e 

enfrentar conflitos de interesse que podem alterar o curso dos programas 

(ALLEN; GALIANO; HAYES, 2011, p. 28). 
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Mascarenhas, Zambaldi e Varela (2013) apontam para um declínio da 

importância dos motivos altruístas ao longo da ação voluntária. Souza e Medeiros 

(2012) concordam que o altruísmo gera disposição para o trabalho voluntário, mas 

inconscientemente o voluntário espera ser recompensado com a oportunidade de 

autorrealização, liberação da criatividade, igualdade e plena autonomia. O quadro a 

seguir apresenta as motivações agrupadas pelos autores: 

 

Quadro 3 – Síntese dos motivos alegados pelos funcionários da empresa para a atuação voluntária 

Grupo de Motivações Altruístas 

Motivações altruístas 
e ideológicas 

Voluntários declaram que o desejo de ajudar o próximo é justificado por meio 
de uma forte convicção em relação aos problemas a serem solucionados. 

Grupo de Motivações Egoístas 

Motivações de 
crescimento pessoal 

A experiência é um grande aprendizado, pois proporciona novas visões de 
mundo, contato com novas realidades e novas lógicas de pensamento. A 
experiência adquirida pelos voluntários leva também a uma mudança em sua 
autopercepção, já que sua realidade é constantemente comparada com a 
realidade do outro. 

Motivações de status 

Segundo os voluntários, o uso e desenvolvimento de habilidades 
profissionais são benefícios adquiridos com a experiência. A percepção dos 
funcionários é de que eles têm um espaço privilegiado para o treinamento e 
o aperfeiçoamento de suas habilidades, fatores estes considerados 
importantes para a sua empregabilidade. 

Motivações sociais 

O voluntário ganha evidência com a atuação nos programas sociais, pois 
acaba conhecendo muitas pessoas dentro do próprio banco, aumentando 
sua cadeia de relacionamentos. Ao se conhecer o trabalho e as capacidades 
de outras pessoas, revelam-se oportunidades da utilização de talentos, 
muitas vezes imprevistas. 

Motivações materiais 

A valorização dos voluntários vem pela apreciação das características da 
personalidade da pessoa pelo setor de RH. Há a percepção de que a 
experiência em uma atividade voluntária no currículo é valorizada, tanto por 
escolas de MBA como pelas empresas. Apesar das ambiguidades 
encontradas nos discursos, as visões dos funcionários e do setor de RH 
estão alinhadas. 

Fonte: MASCARENHAS; ZAMBALDI; VARELA (2013). 

 

Já Ertas (2014) compara a disposição em se voluntariar entre a população 

norte-americana e funcionários públicos. Apesar de não haver influência quanto às 

doações monetárias, foi verificado que funcionários públicos têm maior participação 

em organizações voluntárias voltadas para questões políticas e educacionais. A 

explicação potencial do autor é que este público possui habilidades como tutoria, 

liderança e civismo. 

Lee (2012) também constata que funcionários de organizações públicas ou 

sem fins lucrativos têm maior participação em ações voluntárias, sendo que 

funcionários públicos preferem atuar em ações educacionais enquanto membros de 

organizações sem fins lucrativos ajudam entidades religiosas e comunitárias. 
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Em pesquisa realizada na Itália, Bruno e Fiorillo (2012) contestam a teoria 

econômica que descreve o voluntariado como um consumo ou investimento. Apesar 

das recompensas e projeção de carreira esperadas, os fatores intrínsecos como 

familiares e amigos influenciam principalmente na atração dos voluntários. 

Paço, Agostinho e Nave (2013) constataram que os fatores motivacionais são 

mais significantes em voluntários de organizações sem fins lucrativos, com exceção 

da oportunidade de aprender e aplicar habilidades ou conhecimentos que é um dos 

fatores decisivos para participar das iniciativas corporativas. 

Oostlander, Güntert e Wehner (2013) indicam que a liderança de apoio à 

autonomia é um fator organizacional importante que influencia na motivação e 

satisfação dos voluntários, atendendo às necessidades psicológicas de autonomia, 

competência e conexão que ajudam a preservar fatores de motivação intrínsecos e 

internalizar fatores motivacionais extrínsecos. 

Ferreira, Proença e Rocha (2016) acrescentam que a satisfação oriunda do 

atendimento de expectativas é imperativa na decisão de ser voluntário novamente. 

Já as motivações podem mudar: enquanto nas primeiras campanhas os voluntários 

se envolver pela causa social ou para impulsionar seu conhecimento e carreira, nas 

próximas ações pesam as conexões e identificação com o grupo. 

 A ideia do trabalho voluntário pressupõe, até certo ponto, renúncia ao 

benefício próprio, em favor do interesse, do bem-estar e do progresso do 

outro e de coletividades. Os motivos que levam indivíduos a atuar como 

voluntário são diferentes daqueles que os impulsionam a realizar atividade 

remunerada, por se tratar de doar e receber contatos humanos, convivendo 

com outras pessoas sob o contrato social espontâneo – o que resulta em 

novas oportunidades de conhecimento e de crescimento pessoal – ao invés 

da relação contratual formal inerente ao trabalho de natureza econômica 

(SOUZA; MEDEIROS, 2012, p. 97). 

Paço e Nave (2013) verificam a relação entre satisfação e motivação dos 

voluntários, principalmente quando esta é ajudar os próximos, contudo a variável 

felicidade se apresenta como independente. Para Nencini, Romaioli e Meneghini 

(2016) a satisfação e o comprometimento se sustentam pelo relacionamento entre 

os voluntários e não devido ao tipo de tarefa realizado por eles. 

Cabrera-Darias e Marrero-Quevedo (2015) agregam que o bem-estar dos 

voluntários está relacionado a suas características pessoais e não às motivações, 

porém as emoções se referem geralmente à ausência de ansiedade e depressão. 
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Na pesquisa de Salazar, Silva e Fantinel (2015), o trabalho dos voluntários 

proporciona a oportunidade de ajudar o próximo e atender às obrigações religiosas. 

Também produz significados, mantém a tradição, diverte e muda a rotina. “Nesse 

processo de motivação para o trabalho, os indivíduos construídos socialmente se 

aliam em processos de significação, que são relacionamentos intersubjetivos e 

mediados pela interação simbólica” (SALAZAR; SILVA; FANTINEL, 2015, p. 180). 

Cavalcante, Souza e Mól (2015) afirmam que os gestores devem 

compreender as motivações dos voluntários para supri-las. Além das razões na 

entrada, permanência e saída dos voluntários, devem ser observadas suas 

expectativas em relação ao trabalho (CAVALCANTE et al., 2013). Estes motivos 

foram divididos em cinco construtos teóricos por Cavalcante et al. (2015): altruístas, 

de justiça social, de afiliação, de autodesenvolvimento e egoístas e apresentados 

por Cavalcante, Souza e Mól (2015) no quadro a seguir: 

 

Quadro 4 – Expectativas: “o que eu espero do trabalho voluntário?” 

Altruísta Ajudar os outros. 

Levar esperança aos menos favorecidos. Mudar a vida das pessoas. 

Permitir às pessoas oportunidade de viver. Fazer algo importante. 

Afetivo 

Cumprir o dever de cidadão. Reduzir injustiças sociais. 

Ser membro útil na comunidade que vivo. Colaborar com a melhoria social. 

Amigável 

Conhecer pessoas com mesmos interesses. Fazer novos amigos. 

Fazer parte de um grupo. Preencher tempo livre. 

Ajustado 

Aprender a lidar com pessoas. Buscar novos desafios. 

Aprender novos conhecimentos/habilidades. Aprender algo. 

Ajuizado 

Ser reconhecido. Aumentar autoestima. 

Sentir-me melhor como pessoa. Sentir-me Importante. 

Fonte: CAVALCANTE; SOUZA; MÓL (2015). 

  

Segundo Aydinli-Karakulak et al. (2016), o contexto cultural interfere na 

atração de voluntários, pois conceitos como empatia não são equivalentes em todos 

os países, contudo um fator comum na retenção de voluntários é sua satisfação 

pelas experiências e motivações atendidas. 
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Outro fator crucial é a restrição de tempo, por isso pessoas com filhos mais 

velhos e que não convivem com o cônjuge são mais propícias a se voluntariarem. 

Aydinli et al. (2016) verificam que os voluntários com fatores pró-sociais implícitos 

(cuidar ou impactar positivamente a vida das pessoas) e explícitos (experiências e 

aprovação social) de motivação são propensos a dedicar mais tempo a ações de 

voluntariado e participar de programas de longo prazo. 

A paternidade também é estudada como fator de influência. Enquanto Ertas 

(2014) avalia que voluntários com filhos se aproximam de iniciativas educacionais, 

Aydinli et al. (2015) comparam as motivações entre pais e pessoas sem filhos que se 

mostram idênticos independente de idade e cultura: predominam no primeiro grupo 

fatores pró-sociais implícitos, já o outro grupo é impulsionado por fatores pró-sociais 

explícitos. 

 

2.4. RESPONSABILIDADE SOCIAL E VOLUNTARIADO EMPRESARIAL 

Segundo Corullón e Medeiros Filho (2002, p. 39), “os programas de 

voluntariado empresarial chegaram ao Brasil através das multinacionais de origem 

norte-americana, sendo consistentemente estimulados pelo Programa Voluntários do 

Conselho da Comunidade Solidária, a partir de 1996”. Os autores destacam que um 

programa de voluntariado não é compulsório e autoritário, outra característica 

relevante é que não deve ser usado para autopromoção. 

Um programa de voluntariado empresarial tem ações orquestradas e 

sistemáticas, com gestão de pessoas no monitoramento e adaptação de políticas 

para garantir oportunidade de todos os funcionários participarem sem sobrecarrega-

los. Goldberg (2001, p. 24) define o voluntariado empresarial como “um conjunto de 

ações realizadas por empresas para incentivar e apoiar o envolvimento dos seus 

funcionários em atividades voluntárias na comunidade”.  

Kim e Kim (2016) destacam a importância da cultura humanística e pressão 

dos stakeholders quanto a ações de responsabilidade social corporativa para que a 

empresa invista em treinamento gerencial e suporte ao voluntariado. Deste modo, 

mais colaboradores podem participar das iniciativas corporativas, contribuindo para o 

capital social da empresa e estabelecimento de uma relação sustentável entre os 

negócios e as comunidades locais. Arruda (2011) enfatiza que a internalização 

destas ideologias em todos os níveis hierárquicos e nos modelos de operação e 

negócios contribuem para a sustentabilidade das organizações. 
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Para Alves (2011), legitimar as ações de responsabilidade social e integrar os 

stakeholders para o engajamento é um desafio gerencial, no entanto Magalhães e 

Ferreira (2014) acreditam que os públicos são resilientes e favoráveis às causas 

sociais e humanitárias. Sendo o voluntariado empresarial uma decisão de negócios, 

a valorização dos voluntários e o apoio da alta administração da empresa são 

fundamentais para o sucesso do programa. 

Sanchez-Hernandez e Gallardo-Vázquez (2013) descrevem como recente o 

incremento do voluntariado empresarial na Espanha, motivado pelo interesse e 

preocupação com os aspectos sociais e sustentabilidade das organizações. Em sua 

pesquisa, são identificados três fatores de sucesso dos programas – engajamento, 

trajetória e suporte – além da percepção não equivalente dos benefícios potenciais 

como ser vista como socialmente responsável e um bom lugar para trabalhar. 

Jone, Willness e Heller (2016) apontam em suas pesquisas que os jovens 

procuram empresas com práticas de responsabilidade social. Apesar do ceticismo 

fruto de experiências anteriores de greenwashing, estes profissionais esperam um 

melhor tratamento, encontrar ambientes de trabalho com bom clima organizacional, 

poder se orgulhar da empresa ao partilhar valores comuns. 

Sobre este aspecto, Plewa et al. (2014) constatam que poucas empresas 

divulgam ações de voluntariado para o público externo, perdendo a oportunidade de 

melhorar sua reputação e proporcionar familiaridade com a marca. Como muitas 

pessoas são céticas em relação às ações de responsabilidade social corporativa e o 

voluntariado é visto pela sociedade como uma iniciativa que prioriza os interesses da 

comunidade, as empresas deixam de noticiar estas iniciativas. 

Por outro lado, Gatignon-Turnau e Mignonac (2015) verificaram que o público 

interno também é descrente com ações de voluntariado empresarial que visam a 

publicidade e não parecem genuínos, quando o suporte corporativo ao voluntariado 

não é efetivo e não há melhoria do comprometimento organizacional. 

Já Moynier (2011) compara ações sociais de filantropia ao compromisso de 

responsabilidade social e enfatiza seus benefícios no mercado competitivo como a 

melhoria da imagem positiva da organização frente à opinião pública e ao atender às 

expectativas de uma sociedade mais consciente. Tais ações contribuem para 

conquistar a lealdade do público interno e torna-lo “embaixadores” da empresa 

(BARKAY, 2012). 
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Sheel e Vohra (2016) concordam, mas levantam um ponto de atenção por 

haver diversos motivos para ser voluntário em um programa corporativo e devido ao 

cinismo dos profissionais resultante do modo como são tratados pela organização, 

lembrando que atitudes negativas têm maior influência no desempenho da empresa 

que ações positivas. 

Apesar de algumas instituições buscarem parcerias com empresas que 

possuam valores similares, muitas delas não têm uma estratégia clara e não sabem 

como se beneficiar destes colaboradores. Portanto para Samuel, Wolf e Schilling 

(2013), os principais benefícios apontados ainda são o acréscimo de doações e 

recursos humanos para realizar projetos específicos, transferência de conhecimento 

com novas ideias e influência no comportamento da empresa. 

Samuel, Wolf e Schilling (2013) entrevistaram gestores de organizações sem 

fins lucrativos e também identificam esta disparidade de poder entre as partes, pois 

as empresas raramente firmam parcerias de longo prazo. Um dos desafios citados 

pelos beneficiados é gerenciar voluntários despreparados e ter que investir em 

infraestrutura para atender às exigências da empresa. Schiller e Almog-Bar (2013) 

ainda acrescentam que esta relação desigual de poder entre empresa e instituição 

pode resultar em ações que não atendem às necessidades dos beneficiados nem 

agregam valor para os envolvidos. 

O relatório final do projeto de pesquisa sobre voluntariado empresarial global 

compara as ações de voluntariado empresarial em diferentes países. Os autores 

(ALLEN; GALIANO; HAYES, 2011, p. 76) definem voluntariado empresarial como 

“força global dinâmica, impulsionada por empresas que querem provocar uma 

mudança significativa para a solução dos sérios problemas mundiais e locais”. É 

notória a diferença de atuação das empresas em relação ao voluntariado 

empresarial nos diversos continentes, refletindo sua cultura organizacional, valores 

locais e maturidade quanto à responsabilidade social. 

O foco das iniciativas latino-americanas são mudanças reais, defesa de 

direitos e cidadania participativa, por isso mais de 70% das iniciativas são dedicadas 

à educação de crianças e jovens. Esta prática é recente e são elencados problemas 

de segurança, continuidade e gestão que ameaçam sua perenidade. Esta afirmação 

é confirmada no Censo CBVE 2016 que aponta a convergência das ações 

desenvolvidas no Brasil com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, 

principalmente a educação, conforme figura a seguir. 
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Figura 1 – Os ODS que estão sendo trabalhados no voluntariado empresarial 

Fonte: Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (2016). 

 

Allen, Galiano e Hayes (2011) destacam na Ásia um mercado bastante 

competitivo e muitas iniciativas de voluntariado empresarial baseado em habilidades 

ou pro bono para que as empresas melhorem sua imagem perante diversos 

públicos. Nas nações da Oceania, o principal objetivo do voluntariado é se envolver 

com a comunidade do local de trabalho. Já as empresas europeias promovem o 

voluntariado como uma ferramenta de aprimoramento de seus funcionários. 

Nos Estados Unidos da América o voluntariado empresarial resulta de um 

processo orgânico enraizado na cultura e história do país, consolidado desde a 

década de 1970. As empresas tratam ações sociais como um investimento com foco 

em vantagens competitivas e ambiência. 

Para essas empresas, o motivo principal (55%) para apoiar o voluntariado é 

“aprimorar as relações públicas, a marca e a reputação”, seguido de 

“aumentar a satisfação com o trabalho e a permanência dos funcionários” 

(42%), “estimular a criação de equipes de funcionários” (35%) e “ajudar os 

funcionários a criar relacionamentos com pessoas importantes na 

comunidade” (32%). Apenas 12% citaram “promover a capacitação dos 

funcionários” como parte de sua motivação (ALLEN; GALIANO; HAYES, 

2011, p. 66). 
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Já na África e nas nações árabes, o conceito de responsabilidade social ainda 

não faz parte da cultura das empresas. A infraestrutura para promover e apoiar 

ações de voluntariado empresarial é limitada, há relatos de ações individuais e 

relacionadas à caridade. 

O Centro de Voluntariado de São Paulo (2004) reforça que o sucesso de um 

programa de voluntariado depende da articulação de preferências da empresa, 

interesses dos funcionários e prioridades da comunidade. Barelli (2012) adverte para 

priorizar questões internas e das comunidades do entorno da organização, caso 

contrário, as iniciativas podem ser questionadas. Assis (2013) corrobora afirmando 

ser inevitável que a gestão de pessoas afete o desempenho da organização e que 

as práticas comerciais tradicionais são insustentáveis. 

A adesão à iniciativa é democrática e opcional, sendo o voluntário o 

funcionário, porém cabem às empresas a oferta, viabilização e apoio ao 

engajamento. O voluntariado empresarial não é previsto em lei e, por isso é 

recomendado a assinatura do termo de adesão junto à entidade beneficiada. O 

trabalho voluntário do funcionário não configura horas-extra nem deve ser 

contabilizado como doações para efeitos fiscais. 

 

2.5. BENEFÍCIOS DO VOLUNTARIADO EMPRESARIAL 

Segundo Assis (2013), mudanças que valorizem funcionários e melhorem sua 

qualidade de vida são cruciais para o comprometimento organizacional e sucesso 

competitivo das empresas. Cavalcante et al. (2015) apresentam como vantagem a 

atuação nas vidas social e política das comunidades estimulada pela participação 

dos voluntários e beneficiados. 

McCallum, Schmid e Price (2013) acrescentam que o voluntariado contribui 

historicamente para a satisfação dos empregados, ambiência e na atração de 

profissionais qualificados. Para Robledo, Arán e Porras (2015), o voluntariado 

empresarial é uma resposta às necessidades dos colaboradores, sendo assim um 

modo de melhorar a qualidade dos serviços com poucos recursos financeiros. 

Goldschmidt (2014), Goldberg (2001), Corullón e Medeiros Filho (2002) citam 

a melhoria na reputação corporativa e no rendimento do trabalho, devido à 

satisfação de necessidades e senso de pertencimento dos colaboradores, 

contribuindo na identificação com a empresa nos momentos de atração e retenção 

de novos talentos. 
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Segundo o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (2015 B), o 

voluntariado pode ser uma oportunidade para a área de recursos humanos 

desenvolver liderança e capacidade de gestão. O aprendizado, além de ser um 

benefício, também é considerado um fator motivacional de atração e retenção de 

voluntários. Nave e Paço (2013) destacam melhorias nas habilidades de adaptação, 

negociação, comunicação, solução de problemas, ajuda ao próximo, trabalho em 

equipe, confiança e criatividade. 

Allen, Galiano e Hayes (2011) apresentam o voluntariado empresarial como 

recurso estratégico para engajar, comprometer e desenvolver funcionários, 

aprimorar competências de liderança, fortalecer equipes e parcerias internas, 

compartilhar cultura, valores e prioridades da empresa. Além disso, já é utilizado 

como fator de recrutamento por selecionar certas características dos profissionais. 

 A pessoa dotada desse espírito generoso se torna um “ativo” muito 

importante para a empresa, pois contribui para a melhoria do clima 

organizacional e para o trabalho em equipe, principalmente em situações de 

escassez e crise (CONSELHO BRASILEIRO DE VOLUNTARIADO 

EMPRESARIAL, 2015 B, p. 14). 

Carbonnier (2014) adverte que alguns profissionais podem adaptar seu 

discurso com interesses profissionais e altruístas para atender às expectativas da 

cultura organizacional, porém os valores humanistas cada vez mais presentes na 

sociedade proporcionam tal mudança individual. Neste sentido, Winterich et al. 

(2013) ressaltam o papel da empresa em reconhecer comportamentos pró-sociais 

para que a identidade moral passe de apenas simbólica para ser internalizada pelos 

colaboradores. 

Bidee et al. (2013) descrevem a importância do desenvolvimento dos gestores 

em incentivar um clima de autonomia dos voluntários que contribui para aumentar 

sua motivação. Esta liderança de apoio à autonomia é alcançada através de espaço 

para escolhas e decisões individuais, tarefas desafiadoras, feedback construtivo e 

reconhecimento. 

Oostlander, Güntert e Wehner (2013) abordam a influência desses gestores 

na satisfação dos voluntários ao criar uma estrutura social que apoia esta 

necessidade. Haivas, Hofmans e Pepermans (2012) reforçam seu papel ao oferecer 

feedback positivo, reconhecer os sentimentos dos voluntários em relação às 

atividades e incentivar a iniciativa pessoal. 
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Para McCallum, Schmid e Price (2013) assumir esta postura socialmente 

responsável perante os stakeholders garante sua lealdade. Segundo Bory (2013), o 

voluntariado empresarial é concebido como ferramenta para atender às metas de 

produtividade, a racionalização do patrocínio e a reputação interna e externa. Para o 

Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (2015 A, p. 6) “ao demonstrar a 

valorização do território onde a empresa está inserida, as ações voluntárias podem 

ser destacadas como um importante investimento na aproximação com a 

comunidade do entorno da sua atuação”. 

Na Rússia, Krasnopolskaya, Roza e Meijs (2016) apontam que o voluntariado 

empresarial estimula ações voluntárias e doações individuais através de 

familiaridade, consciência e informação sobre o assunto, além de proporcionar 

experiências positivas e oportunidades para se engajar em causas sociais. As 

empresas também são consideradas confiáveis e acrescentam credibilidade, 

segurança e propósito às ações voluntárias. 

Em resumo, todos os autores identificaram vantagens para um ou mais 

públicos envolvidos nas iniciativas de voluntariado: empresas, seus colaboradores e 

os beneficiados. 

O voluntariado empresarial é uma rota estratégica que traz ganhos para a 

empresa, a comunidade e os funcionários. Do lado social, permite reduzir 

problemas que aflijam verdadeiramente a comunidade, resultando em 

melhorias na qualidade de vida, ajudando a construir uma sociedade mais 

saudável e trabalhando, em última instância, em favor da perpetuação das 

atividades da empresa. No âmbito dos negócios, programas de voluntariado 

empresarial auxiliam no desenvolvimento de habilidades pessoais e 

profissionais, promovem a lealdade e a satisfação com o trabalho, ajudam a 

atrair e a reter funcionários qualificados. Também podem contribuir para que 

a empresa promova a sua marca ou melhore a reputação dos seus produtos 

(GOLDBERG, 2001, p. 25). 

 

2.6. IMPLEMENTAÇÃO DO VOLUNTARIADO EMPRESARIAL 

Segundo o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (2013, p. 10), o 

voluntariado empresarial faz parte do âmbito do negócio e “é uma iniciativa de 

responsabilidade social de empresas, visando incentivar, organizar, apoiar e 

reconhecer ações voluntárias de participação cidadã de seus profissionais e demais 

públicos de relacionamento, em prol da sociedade”. 
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Rodell et al. (2016) definem o voluntário empresarial como um indivíduo que, 

por escolha, oferece seu tempo durante uma atividade planejada para uma 

organização ou grupo de caridade sem fins lucrativos. São apresentados quatro 

modelos conceituais por ALLEN; GALIANO; HAYES (2011) que podem coexistir e 

ajudar empresas a definir qual melhor se adapte a seus objetivos: 

 

Quadro 5 – Modelos conceituais do projeto de pesquisa sobre voluntariado empresarial global 

MODELO CONCEITO-CHAVE CARACTERÍSTICAS 

Focado nos 
Negócios 

Agregar valor à 
empresa 

 Ajudar a atingir objetivos estratégicos da 
empresa 

 Aumentar a liderança e as habilidades dos 
empregados 

 Criar, manter e gerenciar a cultura empresarial 

 Reforçar a marca e abrilhantar e reputação 

Serviços Sociais Ajudar os 
necessitados 

 Identificar público-alvo (pessoas marginalizadas, 
pobres, com deficiência, com problemas de 
saúde) 

 Concentrar-se na prestação de serviços 

 Visar ao alívio das necessidades imediatas 

 Muitas vezes expresso como “caridade” 

Desenvolvimento 
Social 

Mudar os sistemas  Identificar as necessidades ou problemas da 
comunidade 

 Concentrar-se na consolidação de habilidades e 
na autossuficiência 

 Visar às mudanças das condições básicas 

 Trabalhar com os ativos existentes que 
influenciam as questões básicas e os recursos 
das pessoas afetadas 

Desenvolvimento 
Humano 

Fortalecer as 
pessoas 

 Ampliar a consciência e o conhecimento das 
realidades sociais 

 Visar à formação de cidadãos engajados e 
ativos  

 Promover o desenvolvimento pessoal por meio 
do voluntariado 

 Demonstrar como as pessoas, individual e 
coletivamente, podem mudaras comunidades e a 
sociedade 

Fonte: ALLEN; GALIANO; HAYES (2011). 

 

Corullón e Medeiros Filho (2002) determinaram três classificações para os 

programas de voluntariado empresarial que podem combinar modelos mistos. A 

bolsa de voluntários aproxima voluntários das instituições que divulgam suas 

demandas e capacitam pessoas para atendê-las. Nos grupos autônomos também há 

bancos de projetos e habilidades, mas a organização do programa é dos próprios 

voluntários. Algumas empresas preferem estruturar suas ações de voluntariado em 

um programa vinculado ao objetivo de negócio e à imagem da empresa conforme 

apontado como prática por 81,25% dos participantes do Censo CBVE 2016. 
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Para Allen, Galiano e Hayes (2011), o voluntariado empresarial deve ser 

gerenciado com o mesmo rigor de outras atividades da empresa para que não seja 

visto com menos seriedade ou até marginalizado. Ao implementar um programa de 

voluntariado empresarial, as escolhas são feitas a partir dos resultados esperados: 

 Forma de ocorrência: presencial ou à distância; pontual ou sistemática; 

em projetos próprios, em organizações sociais ou espaços públicos. 

 Modalidades de ação: doações; atividades diversas; atividades 

baseadas em habilidades profissionais; atividades estruturadas em 

projetos; atividades pessoa a pessoa; projetos de iniciativa de voluntários; 

situações de emergência; mobilização de colaboradores voluntários. 

 O sucesso de um programa de voluntariado empresarial está ligado não só 

ao tipo de modalidade oferecida aos colaboradores, com suas vantagens e 

desvantagens, como também às estratégias desenvolvidas pela empresa 

visando: mobilizar voluntários, organizá-los e apoiá-los, reconhecê-los pela 

contribuição prestada, estabelecer um sistema eficiente de comunicação e 

acompanhar e avaliar os resultados alcançados (CONSELHO BRASILEIRO 

DE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL, 2013, p. 40). 

Autores brasileiros recomendam as mesmas etapas para implementação de 

programas de voluntariado empresarial, enfatizando um aspecto do voluntariado 

empresarial que ganha importância ao longo dos anos e incremento dos estudos 

com informações de outras áreas de conhecimento. Goldschmidt (2014), Goldberg 

(2001), Corullón e Medeiros Filho (2002) elencam os seguintes passos: 

1. Reflexão e conquista de aliados na empresa; 

2. Formação de comitê para elaboração de plano de ação; 

3. Diagnóstico interno/externo para definir programa e planejar recursos; 

4. Divulgação, mobilização de voluntários e parceiros externos; 

5. Execução do programa e gerenciamento de voluntários; 

6. Monitoramento de indicadores e avaliação do programa; 

7. Reconhecimento de voluntários e comunicação de reforço; 

8. Troca de experiências e trabalho em rede. 

Na etapa de planejamento é importante a formação de um grupo de trabalho 

ou comitê com diferentes áreas da empresa como jurídico, recursos humanos e 

comunicação. Este é um espaço de fórum e ideias, aprendizado e planejamento cujo 

trabalho culmina em um plano de ação para apreciação da diretoria. 
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É essencial haver um responsável: em 2015 cerca de 80% das empresas 

delegava as ações de voluntariado à área de responsabilidade social (CONSELHO 

BRASILEIRO DE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL, 2015 A), porém na maioria das 

empresas estas gerências possuem equipes pequenas que se dedicam também a 

outras atividades. 

 As equipes, em sua maioria, são formadas por até três pessoas: 59%. Em 

98% dos casos, há um profissional responsável pela promoção das ações 

voluntárias. No entanto, o tempo de dedicação deste profissional ainda está 

dividido com outras atividades de seu cargo. Em 53,7% das companhias, o 

tempo dedicado é parcial, enquanto 46% permitem que seu colaborador 

dedique tempo integral a essas práticas, 14,7% a mais que na pesquisa 

anterior. O colaborador continua tendo que dispor de seu tempo privado 

para a prática do voluntariado, o que dificulta a adesão das equipes a tais 

iniciativas sociais (CONSELHO BRASILEIRO DE VOLUNTARIADO 

EMPRESARIAL, 2012, p. 12). 

Em 2016 há uma mudança de cenário com o surgimento de áreas específicas 

de voluntariado, responsabilidade corporativa e relações institucionais. As ações 

saem da administração para gerências com melhor expertise. A principal área 

responsável pelo voluntariado empresarial continua sendo a responsabilidade social 

e sustentabilidade, porém em menor porcentagem conforme figura abaixo. 

 

 

Figura 2 – Área responsável pelo desenvolvimento das ações de voluntariado 

Fonte: Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (2016). 
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Para definir as ações de voluntariado empresarial devem ser considerados o 

direcionamento, intensidade e persistência dos colaboradores, ou seja, quantos 

estão dispostos a participar, com qual frequência e por quanto tempo. Uma 

estratégia de organização é a concessão de horas para planejamento e/ou 

realização do trabalho voluntário para este não competir com o lazer e 

compromissos pessoais. (BARELLI, 2012). 

Segundo Goldschmidt (2014), esta discussão e das motivações reais da 

empresa ajudam a definir seu formato e diretrizes para implantar um programa. 

Questões legais também devem ser observadas como a assinatura do termo de 

adesão (CORULLÓN; MEDEIROS FILHO, 2002) e contratação de seguro contra 

possíveis acidentes durante a execução da ação voluntária (GOLDSCHMIDT, 2014). 

Segundo Barelli (2012) ainda há muito confusão entre atividade voluntária e 

campanhas assistencialistas e, por isso, o ambiente empresarial é propício para 

realizar iniciativas pontuais de curta duração. Já o aculturamento proporcionado por 

programas estruturados é mais constante em grandes corporações. O Censo CBVE 

2016 apresenta a tendência no Brasil de enquadramento das ações de voluntariado 

empresarial em modalidades, demonstrando que a maioria das empresas opta por 

projetos estruturados ou com parceiros conforme ilustrado pela Figura 3. 

 

Figura 3 – Modalidade em que se enquadra a ação de voluntariado 

Fonte: Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (2016). 
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Além destas características, seus objetivos e metas para monitoramento 

através de indicadores precisam ser definidos no planejamento (ALLEN; GALIANO; 

HAYES, 2011). Corullón e Medeiros Filho (2002) acrescentam que nos programas 

deve haver eficiência de processo e de resultados, porém advertem que os retornos 

de um investimento social surgem no longo prazo. 

Aprovada a implementação da iniciativa de voluntariado empresarial, deve ser 

realizado um diagnóstico interno e externo. Com base nestes dados e das 

necessidades dos beneficiados, políticas, recursos humanos e materiais são 

definidos, considerando as prioridades da empresa, a experiência e expectativas dos 

voluntários (GOLDBERG, 2001). 

Para Corullón e Medeiros Filho (2002), após o recrutamento, os voluntários 

são selecionados e suas habilidades desenvolvidas. Apesar de uma leve queda em 

comparação ao ano anterior, o Censo CBVE 2016 demonstra que 87% das 

empresas treina seus voluntários e 37% também investe na capacitação das 

organizações beneficiadas. Neste momento é importante apresentar as tarefas e o 

nível de esforço requerido para não frustrar os voluntários. Lysova e Saduikyte 

(2015) atentam para a duração do programa que, se longo demais, pode resultar em 

frustração e perda de energia dos voluntários. 

Apesar do foco do voluntariado empresarial ser a contribuição para a 

sociedade e não a geração de conhecimento, os gestores devem considerar alguns 

fatores para formatar projetos: tempo e espaço para envolvimento dos voluntários, 

conexões interdepartamentais, oportunidade de uso de várias habilidades saindo da 

zona de conforto, atmosfera informal para encorajar troca de conhecimento, 

apreciação e reconhecimento (LYSOVA; SADUIKYTE, 2015). 

A sensibilização do voluntariado empresarial deve abranger não apenas os 

voluntários, mas também gestores e colegas de trabalho que podem ver estas 

atividades como uma desculpa para o voluntário deixar de realizar seu trabalho 

(GOLDSCHMIDT, 2014). Morais Jr. (2012) verifica que o voluntariado empresarial é 

a prática social que mais demanda dos gestores seu desenvolvimento de 

competências em diversos papéis. 

Para o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (2013) podem ser 

utilizadas campanhas, maratona/gincana, dia do serviço voluntário (semana ou 

mês), seleção de projetos para patrocínio e o envolvimento das lideranças da 

empresa como as estratégias de mobilização. 
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 A comunicação interna deve assegurar que todos os membros da empresa 

tenham um conhecimento mínimo sobre a atuação social da organização e 

deve estar a serviço das políticas de mobilização, capacitação, valorização 

e reconhecimento, além de promover a difusão das informações cotidianas 

do programa (GOLDBERG, 2001, p. 53). 

Segundo Goldberg (2001, p. 73), “parte do sucesso da política de valorização 

e reconhecimento é descobrir qual a maneira mais adequada de homenagear seus 

voluntários”. O reconhecimento é o combustível do voluntário, porém não deve gerar 

competição ou atrair pessoas interessadas somente nas recompensas oferecidas. 

“Em geral, o reconhecimento informal e contínuo é o mais motivador” (CORULLÓN; 

MEDEIROS FILHO, 2002, p. 103). 

Dentre as estratégias de valorização citadas pelo Conselho Brasileiro de 

Voluntariado Empresarial (2013), são sugeridos a premiação, o reconhecimento na 

carreira profissional, o registro, a sistematização e o relato. Além dos voluntários, 

Goldschmidt (2014) recomenda valorizar também os demais atores envolvidos como 

gestores, parceiros e o comitê de voluntariado. 

Corullón e Medeiros Filho (2002) ainda destacam que, apesar do programa 

ser um espaço democrático, ele deve ser monitorado e avaliado. O desempenho 

pessoal dos voluntários precisa ser analisado e, se necessário, eles podem ser 

remanejados para outras atividades. Algumas empresas estabelecem parcerias com 

ONGs para implementar e mensurar seus programas de voluntariado devido à 

ausência de indicadores globais e de técnicas para coleta de dados, além da 

dificuldade em estabelecer metas e prover recursos para as atividades. 

A partir das metas do programa são criados indicadores que contemplem os 

resultados e impactos esperados para empresa, comunidade e voluntário. É 

interessante utilizar o diagnóstico como um marco zero para comparação, 

replanejamento das ações e recursos. (CORULLÓN; MEDEIROS FILHO, 2002; 

GOLDSCHMIDT, 2014).  

 As empresas destacaram quatro aspectos fundamentais para o sucesso do 

voluntariado. Em primeiro lugar, veio o planejamento estratégico: 67,7%. As 

companhias precisam ter também estrutura de apoio, como equipe, espaço 

físico e recursos materiais, 58,1%, bem como um orçamento anual para 

investir nas ações, 56,5%, e estabelecer uma política de incentivo às ações 

voluntárias, 53,2% [...] Nota-se também que, quando planejadas de forma 

estratégica, as ações sociais têm maiores chances de sucesso. Porém, este 

sucesso é medido pela quantidade de colaboradores voluntários envolvidos 
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e não pelas questões relacionadas aos impactos gerados pelos projetos. A 

pesquisa mostrou que ainda são poucas as empresas que possuem 

indicadores de avaliação. Normalmente, as informações são colhidas por 

meio de relatos do colaborador e utilizadas em relatórios (CONSELHO 

BRASILEIRO DE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL, 2012, p. 38). 

No Censo CBVE 2016, 62% dos participantes têm indicadores de avaliação 

definidos para as ações de voluntariado, porém a maioria é quantitativa e não 

qualifica o impacto da ação. Outro ponto levantado pelos autores é o uso inovador 

da tecnologia que poderia preencher esta lacuna, mas ainda é utilizada de modo 

rotineiro e limitado, além de considerada um recurso caro. Metade das empresas do 

Censo CBVE 2016 utiliza o sistema V2V (volunteer to volunteer) e 37,5% possuem 

uma plataforma própria de gerenciamento de voluntários para atender necessidades 

específicas. 

Após o programa atingir certa maturidade, trabalhar em rede é o passo 

seguinte (GOLDBERG, 2001; CORULLÓN; MEDEIROS FILHO, 2002; 

GOLDSCHMIDT, 2014). A proximidade com primeiro e terceiro setor da sociedade 

pode gerar mudanças significativas almejadas pelos defensores do voluntariado 

empresarial. Para Allen, Galiano e Hayes (2011) os países com propostas mais 

avançadas de voluntariado estão em regiões com estruturas de apoio para trocar 

experiências e desenvolver boas práticas. 

 O trabalho em rede propicia a reflexão sobre a prática do voluntariado 

empresarial, promove o intercâmbio de experiências, a transferência de 

tecnologias, o debate sobre dificuldades e desafios comuns. Além de 

contribuir para o engrandecimento do programa da sua empresa, isso tudo 

ajuda a fortalecer as instituições que fazem parte da rede e faz o 

voluntariado empresarial crescer enquanto movimento social no Brasil 

(GOLDBERG, 2001, p. 77). 

Goldschmidt (2014) descreve a importância das parcerias externas com 

ONGs, órgão do governo, centros de voluntariado e outras empresas que podem 

ajudar na realização das ações e auxiliar na capacitação dos voluntários. Conforme 

gráfico do Censo CBVE 2016, 75% dos participantes realiza suas ações em parceria 

e 93,75% possui interesse em estabelecer parcerias futuras principalmente com 

ONGs e institutos empresariais. 
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Figura 4 – Desenvolvimento de ações de voluntariado em parceria com outras instituições 

Fonte: Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (2016). 

 

Para facilitar a integração entre organizações privadas, públicas e sem fins 

lucrativos, surgiram intermediários como ONGs, centros de voluntários e redes 

sociais que promovem o contato entre voluntários e a divulgação de projetos 

(ALLEN; GALIANO; HAYES, 2011). Algumas empresas ainda recorrem a corretores 

que ajudam a reduzir custos e riscos ao identificar parceiros com boa reputação e 

oportunidades alinhadas aos valores corporativos. Lee (2015) descreve as funções 

destes parceiros: 

 

Quadro 6 – Papel dos corretores e exemplos de atividades 

Papel dos Corretores Exemplos de Atividades 

Conector Identificar e facilitar o contato entre colaboradores 
Iniciar diálogos 
Negociar interesses 
Conectar projetos colaborativos 

Facilitador & co-designer Desenvolver e projetar oportunidades para voluntários 
Fornecer suporte prático aos projetos 
Engajar e motivar 
Gerenciar expectativas 
Diagnosticar temas, mediar quando requisitado 

Catalisador de aprendizagem Aconselhar sobre a estratégia do voluntariado 
Educar sobre questões da comunidade local e quanto às 
atividades voluntárias que a beneficiam 
Providenciar treinamento 
Ampliar em conjunto recursos para apoiar boas práticas 
Facilitar a troca de conhecimento entre parceiros 
Revisar e avaliar resultados 

Fonte: traduzido de LEE (2015). 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Como o objetivo deste estudo exploratório é melhorar o entendimento e criar 

soluções para problemas organizacionais, foi realizada uma pesquisa aplicada de 

abordagem dedutiva que possa desenvolver conclusões de relevância para os 

stakeholders. 

O estudo de caso foi o método escolhido por gerar dados qualitativos e 

verificar relações causais que não podem ser generalizadas (GRAY, 2012). Porém 

foram utilizados outros métodos como a pesquisa bibliográfica na literatura sobre o 

tema e pesquisa documental em websites das empresas selecionadas onde estão 

disponíveis seus relatórios públicos como balanços sociais. 

 

3.2. UNIVERSO E AMOSTRA 

A unidade de análise deste estudo de caso é uma organização. A estratégia 

de amostragem foi intencional estratificada, utilizando um critério geográfico: foram 

estudadas as ações realizadas por gerências e unidades do estado de São Paulo, 

portanto se trata de um estudo em combinação com desenhos múltiplos de caso de 

uma única unidade de análise (GRAY, 2012). 

Esta empresa da indústria de óleo, gás natural e energia possui oito unidades 

na região, onde atuam mais de seis mil empregados de 14 gerências executivas 

distribuídas em oito unidades, sendo dois prédios administrativos e seis instalações 

industriais. Foram realizadas oito entrevistas com os gestores de seis imóveis 

responsáveis pelas iniciativas de voluntariado empresarial implementadas nos 

últimos dois anos. Estes profissionais não foram apenas voluntários, mas atuaram 

como líderes dos programas, organizadores das ações e integrantes dos comitês, 

participando em todas suas etapas de implementação e sendo capazes de opinar 

sobre as fases anteriores e posteriores à execução das iniciativas. 

Uma limitação deste estudo transversal é o momento em que foi realizado: 

em 2016 a empresa desmobilizou um grande número de profissionais terceirizados e 

abriu um processo de demissão voluntária para seus empregados, assim alguns dos 

gestores que implementaram ações de voluntariado empresarial nos últimos anos 

não puderam participar da pesquisa por se desligarem da empresa. 
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A centralização das atividades corporativas também dificultou encontrar os 

possíveis participantes para responder à pesquisa, já que alguns dos profissionais 

responsáveis pelo voluntariado foram alocados em outros estados. Alguns dos 

entrevistados continuam em São Paulo, mas mudaram de área e não realizam mais 

iniciativas de voluntariado empresarial por determinação da gerência ou devido à 

mudança de atividade. 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

O estudo de caso é indicado como método de pesquisa “quando não há 

oportunidade de controlar ou manipular as variáveis, mas há interesse em 

explicações e análises de situações ou eventos” (GRAY, 2012, p. 223). A coleta de 

dados foi realizada a partir de fontes de evidências não invasivas e entrevistas. 

Entre as fontes de evidências não invasivas foram consultados documentos 

não sigilosos da organização objeto do estudo de caso disponíveis na internet 

(websites e relatórios públicos como balanços sociais) e das empresas associadas 

do CBVE selecionadas para comparação. Conforme Gray (2012), a pesquisa 

documental pode trazer dados incompletos e/ou seletivos, entretanto estes não 

foram enviesados pelo entrevistador ou pelos participantes da pesquisa. 

A documentação abrange uma ampla cobertura de tempo e é considerada 

exata, apesar da possibilidade de viés por seu autor. Também é tida como estável, 

podendo ser consultada repetidamente desde que não haja problemas de acesso. 

Contudo os documentos podem ser seletivos no processo de elaboração ou durante 

a guarda. Além disso, foram levantados na internet documentos de referência do 

governo brasileiro e da Organização das Nações Unidas sobre voluntariado e 

publicações sobre voluntariado empresarial no website do CBVE. 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas presencialmente entre 21 

de março e 30 de maio de 2017 por uma única pessoa, evitando assim o “efeito 

entrevistador” que pode ocorrer quando não há um comportamento padronizado da 

equipe de pesquisa. Por se tratar de um local de trabalho, optou-se por não usar 

gravador pela confidencialidade e tranquilidade dos entrevistados. “Isso é vital 

quando se assume uma abordagem fenomenológica em que o objetivo é explorar os 

sentidos subjetivos que os respondentes atribuem a conceitos e eventos” (GRAY, 

2012, p. 302). 
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Para Gray (2012), entrevistas oferecem boa taxa de retorno e oportunidade 

para aprofundamento essenciais em pesquisas qualitativas, além da vantagem de 

ter foco no tópico do estudo de caso e ser rica ao trazer dados originais e 

estimulantes. Porém há risco de viés devido a perguntas mal construídas, por falta 

de memória dos entrevistados e de resposta intencional para construção de 

determinada perspectiva ou atender as expectativas do entrevistador (reflexividade). 

No roteiro de entrevista, disponível no Apêndice, deve haver um equilíbrio 

entre perguntas abertas e fechadas (GRAY, 2012), assim sendo foram elaboradas 

questões de escala ordinal Likert de cinco pontos entre discordo totalmente (1) e 

concordo totalmente (5), com a possibilidade de incluir comentários para avaliar a 

percepção dos participantes sobre o assunto. Este roteiro de entrevista passou por 

um pré-teste no dia 3 de março de 2017, sendo que não foram realizadas mudanças 

para aplicação do instrumento proposto inicialmente. 

Nas primeiras questões o entrevistado descreve as características das ações 

conforme rotuladas pelo CBVE quanto a sua forma de ocorrência e modalidade de 

ação, como surgiram e foram realizadas para que possam ser comparadas quanto à 

origem da demanda, modelo conceitual e atributos. Em seguida, é solicitado que o 

entrevistado classifique se foram realizadas as oito etapas elencadas por Goldberg 

(2001), Goldschmidt (2014), Corullón e Medeiros Filho (2002) para implementação 

do voluntariado empresarial e o nível de esforço aplicado. 

Por fim, há cinco perguntas abertas para os entrevistados opinarem sobre os 

resultados das ações para a empresa, voluntários e beneficiados, dificuldades na 

realização, pontos de melhoria e fatores decisivos na implementação das iniciativas. 

O objetivo destas questões é que os respondentes comentem suas percepções 

sobre as iniciativas já realizadas a fim de refletir seu entendimento sobre as etapas 

apontadas na pergunta anterior. 

O roteiro de entrevista é encerrado com uma questão sobre perspectivas 

futuras sobre o voluntariado empresarial na organização. É possível que este ponto 

de vista seja influenciado pelo momento de desmobilização da empresa, no entanto 

um olhar pessimista pode trazer alguns insumos importantes para a retomada do 

programa e ações em um cenário de poucos recursos. 

O quadro a seguir demonstra a correlação entre as questões elaboradas para 

as entrevistas e os autores do referencial teórico que as embasaram: 
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Quadro 7 – Fundamentação do roteiro de entrevista vinculando autores da bibliografia por questão 

Questões Autores 

1. Descreva as ações de voluntariado 
empresarial realizadas na gerência ou 
unidade nos últimos dois anos. 

CBVE (2013) 

2. Como surgiu esta demanda? Houve apoio 
em sua implementação?  

CVSP (2004), CBVE (2012) 

3. Foi realizada cada uma destas etapas na 
implementação desta ação? 

Goldberg (2001), Corullón; Medeiros Filho (2002), 
Goldschmidt (2014) 

4.Quais foram os resultados desta iniciativa 
obtidos para a empresa, voluntários e 
beneficiados? 

Goldberg (2001), Corullón; Medeiros Filho (2002), 
Allen; Galiano; Hayes (2011), Barkay (2012), Haivas; 
Hofmans; Pepermans (2012), Assis (2013), Bidee et 
al. (2013), Bory (2013), McCallum; Schmid; Price 
(2013), Nave; Paço (2013), Oostlander; Güntert; 
Wehner (2013), Sanchez-Hernandez; Gallardo-
Vázquez (2013), Winterich et al. (2013), Carbonnier 
(2014), Goldschmidt (2014), Cavalcante et al. (2015), 
CBVE (2015 A), CBVE (2015 B), Robledo; Arán; 
Porras (2015), Krasnopolskaya; Roza; Meijs (2016), 
Sheel; Vohra (2016) 

5.Houve alguma dificuldade a ser enfrentada 
para implementar esta ação? 

Allen; Galiano; Hayes (2011), Barelli (2012), 
McCallum; Schmid; Price (2013), CBVE (2015A), 
Lysova; Saduikyte (2015) 

6.Foi identificado algum ponto de melhoria? 
Goldberg (2001), Corullón; Medeiros Filho (2002), 
Allen; Galiano; Hayes (2011), CBVE (2013), 
Goldschmidt (2014), CBVE (2015A) 

7.Em sua opinião, o que foi decisivo para 
implementar esta ação? 

Goldberg (2001), Barelli (2012), CBVE (2012), 
Corullón; Medeiros Filho (2002), Goldschmidt (2014), 
CBVE (2015A), Lee (2015) 

8.Qual sua perspectiva para ações futuras 
de voluntariado empresarial? 

--- 

Fonte: A autora (2017). 

 

3.4. TRATAMENTO DOS DADOS 

Para Gray (2012), a estratégia para analisar evidências de um estudo de caso 

é fazê-lo com base nas proposições teóricas originais e objetivos da pesquisa. Os 

dados documentais e das entrevistas foram resumidos, estruturados e classificados 

para análise de conteúdo, sendo comparados à teoria para verificar sua aderência 

às diretrizes presentes na literatura sobre voluntariado empresarial. 

A análise qualitativa visa entender o modo como as pessoas agem e explicar 

essas ações (GRAY, 2012). Os dados categóricos ordinais de grupo único oriundos 

da pesquisa documental e das perguntas fechadas do roteiro de entrevista foram 

representados por gráficos de barras e linhas pela distribuição de frequência, ou 

seja, número de casos em uma classe. Para tratamento de dados secundários e das 

respostas das perguntas abertas das entrevistas, foi realizada a análise de conteúdo 

que “envolve a localização de classes ou categorias dentro dos dados. Essas 

categorias geralmente são derivadas de modelos teóricos” (GRAY, 2012, p. 422). 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. PESQUISA DOCUMENTAL 

No primeiro semestre de 2017, o Conselho Brasileiro de Voluntariado 

Empresarial (CBVE) possuía 20 associados, sendo doze fundações, institutos ou 

federações empresariais que não cumpriam os requisitos para participar desta 

pesquisa. Estas empresas pertencem ao setor industrial incluindo áreas correlatas à 

da empresa objeto do estudo de caso: petroquímica, energia, logística, construção 

civil e suporte técnico, além de saúde complementar, serviços financeiros, tributários 

e de auditoria. 

Os acessos aos websites e documentos eletrônicos utilizados nesta pesquisa 

foram realizados entre 10 e 28 de abril de 2017. Os documentos consultados da 

empresa objeto deste estudo de caso são públicos, porém não foram mencionados 

no texto por uma questão de confidencialidade. 

 

4.1.1. Shell 

A Shell é um grupo global de empresas de energia e petroquímicas que 

implementou em 2000 o Saber Dividir no Brasil. O programa funcionava com 

campanhas de doação ou transmissão de experiências e, alguns anos mais tarde, 

adotou o formato de gincana entre equipes. Em 2008 foram instituídos três Comitês 

de Voluntariado formados por pontos focais que elegem por votação as instituições 

para serem apoiadas ao longo do ano e se reúnem trimestralmente com a área de 

Investimentos Sociais da Shell para acompanhamento das ações. Segundo as 

informações disponíveis no website do CBVE, o programa é aberto à participação de 

aposentados, familiares e amigos, além de promover capacitação estruturada dos 

voluntários por instituição parceira. 

Também há oportunidades de voluntariado internacional através do programa 

global Project Better World, promovido para desenvolver competências e dividido em 

atividades ambientais com foco em pesquisas científicas, expedição de pesquisa e 

transferência de conhecimentos para especialistas. Esta iniciativa beneficia 

principalmente a empresa por estar relacionada ao seu negócio, no entanto não é 

mencionada no Relatório de Sustentabilidade 2014 nem vinculada ao voluntariado, 

mas a um programa de desenvolvimento de competências no website da empresa. 
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4.1.2. Cemig 

A Cemig atua na área de energia com 110 usinas e uma rede de transmissão 

de 15.650 km. A distribuição se concentra em Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

atendendo mais de 11 milhões de consumidores. O programa de voluntariado da 

Cemig está em reformulação para ampliar seu papel transformador da sociedade e 

promover a cidadania participativa conforme descrito no website do CBVE. Apesar 

disso, é possível encontrar informações com dados numéricos sobre as iniciativas no 

website da empresa (aba Sociais). 

No tópico Cidadania Corporativa e Filantropia do Relatório Anual e de 

Sustentabilidade 2015, a Cemig relata a inclusão de um grupo de voluntariado 

empresarial em seu Comitê de Responsabilidade Social para ampliar o engajamento 

de seus empregados em causas sociais a partir de 2014. Em 2015, foi contabilizada 

uma média de 2,02 horas/empregado dedicadas ao Programa de Voluntariado, 

incluindo sua revisão, visitas técnicas, participação em cursos e congressos. 

O Projeto Asin – Ações Sociais Integradas preconizou o Programa de 

Voluntariado Empresarial da Cemig e atualmente engloba projetos na área da saúde 

e educação através de parcerias com empresas e organizações sem fins lucrativos. 

Antes era o consolidador de todas as ações sociais realizadas nas comunidades do 

entorno das instalações da empresa e capacitação dos empregados envolvidos no 

programa de voluntariado empresarial. 

No Relatório Anual e de Sustentabilidade 2015, destacam-se estas iniciativas 

do Programa de Voluntariado Empresarial: 

 “Dia V”: data anual de mobilização e o incentivo à realização de ações 

solidárias em uma comunidade previamente selecionada com a parceria 

das empresas do grupo; 

 Programa AI6% - Formando Cidadãos: incentivo ao repasse de até 6% 

de seu imposto de renda devido dos empregados da Cemig para os 

Fundos da Infância e da Adolescência.  

Posteriormente o AI6% ganhou espaço no website da Cemig. O programa foi 

implantado em 2001 para incentivar o trabalho voluntário de empregados e ex-

empregados nas instituições apoiadas pelo programa, além de promover o 

empoderamento destas instituições com o aperfeiçoamento técnico e visão 

empreendedora dos profissionais que atuam no terceiro setor. 
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4.1.3. Itaipu Binacional 

A hidrelétrica de Itaipu Binacional é fruto de um acordo entre Brasil e Paraguai 

para aproveitar os recursos hídricos do rio Paraná e gerar energia elétrica. Em 2005 

foi criado o programa Força Voluntária para incentivar seus colaboradores à prática 

do voluntariado, solidariedade e ação social através de atividades internas e 

externas, campanhas e também cursos de capacitação para voluntários. 

O programa foi formatado pelo grupo de colaboradores que desejava 

contribuir com a comunidade e, conforme informado ao CBVE, a Assessoria de 

Responsabilidade Social é a responsável por sua gestão, o programa é monitorado 

pela área de Planejamento Estratégico e o trabalho reconhecido em eventos e por 

meio da comunicação interna. Há um comitê de voluntariado empresarial, formado 

por colaborares de todas as áreas da Itaipu, que planeja as atividades anualmente. 

A empresa cede espaço para a organização das ações, incentiva a 

participação, capacita os voluntários e investe recursos no programa em Curitiba e 

em Foz do Iguaçu através do Banco de Projetos, com repasses financeiros para 

instituições filantrópicas nas quais os empregados são voluntários. 

As principais iniciativas são a “Campanha de Inverno”, “Adote uma Estrelinha 

neste Natal”, e “Destinação do Imposto de Renda Devido”. São ações de doações 

em datas comemorativas, pois o voluntariado é exercido fora do horário de trabalho, 

não sendo restrito aos colaboradores da empresa. No Relatório de Sustentabilidade 

2015, o programa Força Voluntária é citado em mais de um capítulo e a participação 

da empresa no CBVE também é mencionada. 

Tanto no website do CBVE como na página dedicada ao Força Voluntária em 

seu website, a Itaipu Binacional se remete à Lei Nº 9.608 de 1998 e recomenda a 

assinatura do Termo de Adesão entre o voluntário e a organização. 

 

4.1.4. Even 

A Even, uma empresa de empreendimentos residenciais e comerciais há dez 

anos no mercado, atua nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e 

Rio Grande do Sul. A área de Responsabilidade Social & Recursos Humanos é 

responsável pelo programa de voluntariado existente desde 2013. Os projetos são 

voltados para a área de educação em escolas públicas e entidades próximas aos 

empreendimentos da empresa, atendendo às diretrizes da Política de Investimento 

Social Privado. 
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Os projetos têm destaque no Relatório Anual de Sustentabilidade 2016 no 

capítulo de Responsabilidade Social Corporativa junto com o engajamento de 

stakeholders, formação de mão de obra, seleção e gestão de fornecedores. O 

voluntariado é considerado na Matriz de Materialidade da Even, porém com baixa 

relevância dentro e fora da organização. Apesar disso, o programa conta com o 

apoio da alta gestão da empresa e abrange cerca de 15% dos colaboradores. 

Os projetos são formulados para desenvolver competências de carreira na 

empresa: os voluntários ministram aulas de formação profissional e cidadania, além 

de atividades lúdicas sobre sustentabilidade para crianças e adolescentes da rede 

pública de ensino, corretores das imobiliárias e filhos da força de trabalho. Também 

há aulas de informática para os profissionais que atuam nos canteiros de obra. São 

analisadas as competências dos voluntários: liderança, negociação, visão de dono, 

atendimento ao cliente e atuação eficiente. 

No Dia Internacional do Voluntariado (5 de dezembro), são realizados eventos 

de reconhecimento dos voluntários no Rio de Janeiro e em São Paulo. Estes 

encontros e demais ações de planejamento são divulgadas para os diversos 

públicos da Even em seu website. Anualmente a empresa ainda publica um Dossiê 

de Responsabilidade Social com indicadores de cada projeto e depoimentos dos 

beneficiados e dos voluntários. Nas publicações, não foram identificadas iniciativas 

de voluntariado empresarial nos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

 

4.1.5. Wilson, Sons 

Segundo seu website, a Wilson, Sons iniciou suas atividades em 1837 na 

Bahia. O grupo presta serviços em terminais portuários, rebocagem oceânica, apoio 

a operações offshore, logística, agenciamento marítimo e indústria naval. São sete 

empresas divididas em matriz, sistema marítimo e sistema portuário e logístico, 

atuando em todas as regiões do Brasil principalmente na zona costeira. 

Em 2007, foi criado o Programa de Voluntariado Empresarial “Criando Laços” 

comentado no website do CBVE que centraliza as iniciativas e ações sociais sob um 

único comitê gestor formado por oito representantes. Este núcleo do Rio de Janeiro 

(RJ) planeja e executa as ações, além de coordenar os grupos de trabalho das filiais 

em Rio Grande (RS), Paranaguá (PR), Salvador (BA) e Santo André (SP). Estas 

lideranças são capacitadas sobre o programa e o tema voluntariado, se tornando 

multiplicadores que garantem o alinhamento do programa em todas as localidades. 
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Os voluntários realizam campanhas de doação de agasalho, projetos de apoio 

a crianças e adolescentes, construção e reforma de casas, socorro a vítimas de 

catástrofes naturais, entre outras atividades que contam também com a participação 

de aposentados, familiares e amigos. 

As atividades geralmente são desenvolvidas fora do horário de trabalho, 

porém a empresa oferece sua infraestrutura para reuniões de temas estratégicos do 

programa, planejamento e apresentação dos resultados. É solicitada a assinatura do 

termo de adesão entre o voluntário e a instituição social parceira para participar do 

programa conforme Objetivos e Princípios descritos no website da empresa. 

Os benefícios do “Criando Laços” em relação à comunidade são aprimorar o 

relacionamento com a Wilson, Sons e promover resultados eficazes e duradouros, 

através do incentivo ao voluntariado e investimentos do grupo e de sua cadeia 

produtiva. Já os funcionários podem desenvolver suas habilidades profissionais e a 

cultura da responsabilidade social, além de agregar valor em seu relacionamento 

com a empresa e aprimorar processos de comunicação e ambiência organizacional. 

A Wilson, Sons é uma das empresas cofundadora do Conselho Brasileiro de 

Voluntariado Social (CBVE), integra a Comissão de Responsabilidade Social do 

Instituto Brasileiro de Petróleo e o grupo de trabalho de Empresas e Diretos 

Humanos do Instituto Ethos, além de ser signatária do Pacto Global da ONU. Em 

2010, a empresa recebeu o prêmio Beija Flor do Rio Voluntario pelo seu programa 

de voluntariado e divulga tais informações na aba Sustentabilidade de seu website. 

 

4.1.6. Amil 

No website do CBVE, a Amil Participações S.A é tida como a maior empresa 

de saúde suplementar do Brasil há 33 anos no mercado, com 22.319 colaboradores, 

5,8 milhões de beneficiários e 22 produtos divididos entre as marcas One Health e 

Amil de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e planos privados de saúde. 

Em 2010, com a criação da Diretoria de Sustentabilidade, surge o programa 

Amil Gerações para viabilizar o engajamento dos colaboradores em iniciativas de 

redução do consumo de água e energia, coleta seletiva e automação dos processos. 

O programa também incentivava ações de voluntariado como doação de sangue, 

alimentos, roupas, computadores e equipamentos de informática, mutirão de limpeza 

do Rio Potengi, ações sociais em creches, asilos e outras diversas instituições como 

a criação do clube da literatura. 
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Segundo o Relatório de Sustentabilidade 2015, o Programa de Voluntariado 

da Amil com foco no negócio iniciou em 2015: em fase de projeto-piloto nos estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro com a participação de 8% dos colaboradores das 

unidades envolvidas. Ele abrange o combate à obesidade infantil, mutirões de 

cidadania com atividades físicas e ações ambientais, educação financeira, saúde 

bucal, doenças crônicas, entre outras. 

O programa contou com a colaboração dos funcionários e o apoio das 

lideranças. A comunicação do voluntariado com o público interno descrita no website 

do CBVE compreende banners, adesivos e e-mail marketing. Foram realizadas 

palestras motivacionais e educacionais para os colaboradores, pesquisas, busca de 

instituições sociais no entorno das unidades e de iniciativas sociais. 

Segundo diagnóstico interno referido no Relatório de Sustentabilidade 2015, 

85% dos respondentes gostaria de participar de ações de voluntariado da empresa. 

As áreas de atuação de maior interesse foram saúde, arte, cultura, educação de 

crianças, adolescentes e jovens. Após mapeamento social das instituições sociais do 

entorno das unidades, foram escolhidas as ações de voluntariado: palestras 

motivacionais para jovens, palestras lúdicas sobre obesidade infantil para crianças e 

mutirão da cidadania sobre saúde e meio ambiente para famílias. 

Para a Amil, o voluntariado pode melhorar sua relação com a comunidade e 

seus colaboradores, motivar e aumentar a produtividade dos funcionários, favorecer 

o clima organizacional, fortalecer o espírito de equipe, desenvolver talentos para 

liderança, promover o senso de comunidade e a colaboração entre funcionários. 

 

4.1.7. PwC 

A PwC é um grupo global de empresas independentes que prestam serviços 

de assessoria tributária, empresarial e de auditoria de forma integrada. Em 1915 

abriu seu primeiro escritório no Brasil no Rio de Janeiro e atualmente conta com 

4.100 profissionais em 16 escritórios em todas as regiões do país, conforme 

informações no website do CBVE. 

O Programa de Voluntariado da PwC surgiu da demanda dos colaboradores. 

A área responsável pela gestão são os Recursos Humanos, porém os treinamentos 

são conduzidos por um profissional da área de Responsabilidade Corporativa e um 

representante de ONG parceira que explica a metodologia dos projetos, gerenciando 

expectativas. 
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Um grupo de lideranças voluntárias da PwC é responsável local por engajar 

os profissionais e identificar potenciais parcerias sociais. As ações são estruturadas 

com objetivos, metas e resultados, além de estarem alinhadas ao planejamento 

estratégico da empresa. Familiares, amigos e aposentados podem participar das 

ações de voluntariado. O trabalho é divulgado através de depoimentos nos meios de 

comunicação interna. Os voluntários recebem mensagens de reconhecimento por e-

mail, além de troféu e brindes personalizados em coquetel no final do ano. 

Segundo o Relatório de Sustentabilidade 2014 – 2015, o foco do voluntariado 

da PwC é a melhoria na qualidade de vida nas comunidades onde atua pelo 

compartilhamento do conhecimento e experiência da empresa, através da 

participação social de seus profissionais em parceria com a United Way Brasil, 

Junior Achievement e Senac. Além destes projetos que também recebem recursos 

financeiros, há campanhas pontuais de doação de sangue, agasalho, durante o 

Natal e situações de emergência. A empresa ainda doa bens inservíveis e presta 

apoio na instalação de novas tecnologias para os beneficiados de forma pro bono.  

 

4.1.8. Banco Bradesco 

O Bradesco atua no setor financeiro privado e está comprometido com o 

desenvolvimento socioeconômico em três pilares de sustentabilidade: finanças 

sustentáveis, gestão responsável e investimentos socioambientais. Alinhada ao 

Pacto Global da ONU, Princípios do Equador, Protocolo Verde, Principles of 

Responsible Investment e Carbon Disclosures Project, a empresa unificou suas 

ações socioambientais com a criação do Banco do Planeta em 2007 e, no mesmo 

ano, criou o Programa Voluntários Bradesco conforme descrito no website do CBVE. 

Este programa envolve representantes de diversas áreas com o objetivo do 

voluntariado é aprimorar o senso de coletividade, a responsabilidade social e o 

desenvolvimento de competências dos funcionários. Não há informações sobre o 

voluntariado no website do banco ou no portal sobre Sustentabilidade, no entanto o 

programa é citado no Relatório Integrado 2016 disponível para download. 

A empresa apoia o voluntariado com orçamento próprio e comunicação 

específica como o Portal Voluntários Bradesco, que utiliza a tecnologia V2V para a 

troca de informações e experiências entre a organização, voluntários e sociedade. 

Nesta ferramenta de sensibilização, capacitação e reconhecimento, há mais de 

1.800 ações cadastradas e 16 mil voluntários mobilizados. 
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O programa estimula e apoia funcionários, aposentados, familiares e amigos 

no exercício da cidadania em atividades de cunho transformador e na redução das 

desigualdades sociais. Há uma política com normas e metas definidas, além de 

missão, visão, valores e materiais de apoio como manuais de orientação, cartilhas, 

oficinas de capacitação presencial e via e-learning. Estas informações ficam 

disponíveis no Portal Voluntários Bradesco. 

Há ações voluntárias baseadas em habilidades e campanhas de doações de 

sangue, agasalho e coleta de produtos para diversas instituições no Dia Nacional de 

Ação Voluntária e Maratona Social. Os funcionários também prestam atendimento 

sobre os temas de sustentabilidade, qualidade de vida e educação financeira nos 

projetos Voluntários MAIS e Aprender para o Bem. 

As informações sobre sua gestão são incongruentes: no relatório e no portal o 

responsável é o Departamento de Recursos Humanos, mas no website do CBVE é o 

Departamento de Relações com o Mercado, da Área de Responsabilidade 

Socioambiental que organiza as iniciativas. Além disso, o endereço eletrônico do 

Portal Voluntários Bradesco está desatualizado no website do CBVE. 

 

4.1.9. Empresa objeto do estudo de caso 

A empresa objeto deste estudo de caso utilizava um portal para articulação, 

mobilização e integração dos voluntários, divulgação interna e externa do programa, 

com funcionalidades de relacionamento, formação à distância e capacitação. 

Recentemente este recurso foi desativado e a última atualização datava de 2012, 

mesmo ano em que o programa foi mencionado no Relatório de Sustentabilidade, 

apesar da empresa continuar afirmando que organiza e incentiva programas de 

trabalho voluntário em todas as publicações posteriores, mantendo esta meta para o 

período seguinte. 

As informações sobre as diretrizes do programa corporativo continuam no 

website interno, estas são suas quatro linhas de atuação: 

 Rede Geral de Voluntários: rede social online para articulação e 

integração de voluntários de acordo com suas afinidades e áreas de 

interesse. 

 Comitê Local: criados para organizar o voluntariado e facilitar a 

promoção de ações sociais da força de trabalho e aposentados nas áreas 

de influência. 
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 Cursos de formação: oferta para os voluntários de cursos sobre ética, 

princípios do voluntariado, cidadania, economia solidária, 

desenvolvimento local, etc. 

 Concurso de Projetos: envio de projetos sociais de protagonismo ou 

monitoria por grupo de voluntários em parceria com uma organização civil 

legalmente constituída. 

Deste programa podiam participar a força de trabalho ativa e os aposentados 

da empresa e suas subsidiárias. A empresa se compromete com a qualificação e o 

desenvolvimento da vocação social para se apropriar dos desejos e possibilidades 

dos voluntários e construir práticas e conhecimentos. Até 2014 eram provisionados 

recursos financeiros para realização das ações. Mesmo sem este apoio, ainda hoje é 

possível encontrar notícias internas sobre iniciativas locais de voluntariado. 

Havia uma área responsável pelas orientações do programa corporativo de 

voluntariado na empresa e consolidação de informações, porém as decisões quanto 

ao apoio ofertado dependiam de cada gerente. A escolha das iniciativas, formato, 

objetivos e avaliação também não estavam padronizados. 

 

4.1.10. Análise comparativa de práticas 

As práticas identificadas são bastante semelhantes, contudo algumas ações 

merecem destaque. Uma delas é o programa Project Better World da Shell que é um 

projeto de voluntariado internacional com foco no negócio. Para Allen, Galiano e 

Hayes (2011), este tipo de voluntariado tem alta taxa de retorno do investimento com 

grande potencial de impacto, mas é raro por exigir um grande investimento e ficar 

restrito a poucos funcionários. 

Outro ponto de atenção é a importância que a Even atribui a seu programa de 

voluntariado ao enfatiza-lo em sua matriz de materialidade e em dossiê exclusivo. 

Talvez esta seja a única iniciativa de responsabilidade social da empresa e por isso 

alcance 15% dos colaboradores quando, “segundo a experiência internacional, a 

meta satisfatória seria ter 10% do corpo de funcionários das empresas participando 

de programas de voluntariado” (GOLDBERG, 2001, p. 24). 

A seguir, são apresentados 24 pontos identificados comuns nas publicações 

destas empresas e explicitados para a implementação do voluntariado. É válido 

ressaltar que os websites das empresas são reestruturados e alguns documentos 

consultados são substituídos por novas versões. 
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Quadro 8 – Percentual de adesão às práticas de implementação do voluntariado na empresa objeto 

do estudo de caso e associados do CBVE consultados 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adesão 

Voluntariado por doações X X X  X X  X X 77,8% 

Voluntariado por habilidades X   X  X X X X 66,7% 

Relação com o negócio P     X X X P 44,4% 

Capacitação de voluntários X X X X P X X X X 94,4% 

Participação de público externo X  X  X  X X  55,5% 

Diretrizes definidas pela empresa X  X X X X   P 61,1% 

Parcerias com instituições para gestão  X     X X P 38,9% 

Apoio da liderança    X  X X   33,3% 

Apoio infraestrutura   X X X   X X 55,5% 

Apoio financeiro   X     X P 27,8% 

Área responsável pela gestão X  X X  X X P  61,1% 

Comitê com representantes diversos X X X  X   X X 66,7% 

Participação na tomada de decisão X X X   X X  X 66,7% 

Exercício da cidadania / transformação social X X X  X  X X X 77,8% 

Melhoria da relação com comunidade  X X X X X   P 61,1% 

Melhoria da ambiência organizacional     X X    22,2% 

Desenvolvimento de competências   X X X X  X X 66,7% 

Reconhecimento de voluntários   X X   X X  44,4% 

Avaliação quantitativa X X X X  X  X X 77,8% 

Avaliação qualitativa    X      11,1% 

Divulgação interna   X   X X  X 44,4% 

Divulgação externa: website da empresa P X X X X     50,0% 

Divulgação externa: relatórios e/ou balanços  X X X NA X X X P 81,2% 

Divulgação externa: portal / plataforma digital        X X 22,2% 

Legenda 

1 Shell 2 Cemig 3 Itaipu Binacional 

4 Even 5 Wilson, Sons 6 Amil 

7 PwC 8 Banco Bradesco 9 Objeto do Estudo de Caso 

X Prática existente P Implementação parcial NA Não aplicável 

Fonte: A autora (2017). 

 

Uma iniciativa relevante é a assinatura do termo de adesão requerida pela 

Wilson, Sons que não está prevista na lei recente sobre o voluntariado (BRASIL, 

2016). Outra boa prática da Cemig e da Itaipu Binacional é o empoderamento dos 

beneficiados através de sua capacitação para melhoria da gestão, deste modo a 

instituição pode diminuir sua dependência de uma ou outra empresa como apontado 

por Samuel, Wolf e Schilling (2013). Por fim, a PwC utiliza o espaço do treinamento 

para gerenciar expectativas dos voluntários antecipando uma possível rotatividade 

(CAVALCANTE et al., 2013; FERREIRA; PROENÇA; ROCHA, 2016). 
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Comparando estes itens com as etapas descritas por Goldschmidt (2014), 

Goldberg (2001), Corullón e Medeiros Filho (2002), é possível relaciona-los: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Correlação entre etapas e práticas de implementação do voluntariado empresarial 

Fonte: A autora (2017). 
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Cada uma das etapas de implementação do voluntariado empresarial foi 

analisada separadamente, sendo visível como diminui o número de conectores com 

os itens apresentados pelas empresas após a fase de planejamento devido à 

maioria das ações serem pontuais. 

Os itens com menor adesão foram avaliação qualitativa das iniciativas e o uso 

de plataforma digital, seguidos por apoio financeiro e melhoria da ambiência 

organizacional através do voluntariado empresarial. Isto demonstra que o 

voluntariado é visto como um investimento de desenvolvimento individual, mas não 

coletivo. Já os maiores resultados foram obtidos em capacitação, voluntariado por 

doações e avaliação quantitativa, ou seja, ações que não demandam muito 

empenho das empresas.  

Os sete itens identificados para reflexão e conquista de aliados na empresa 

totalizam uma média de 58,7% de adesão, com destaque para a escolha pelo 

voluntariado por doações (77,8%). Já os itens menos citados foram a parceria com 

instituições para gestão das ações e/ou programas (38,9%) que é complementar às 

diretrizes definidas pela empresa (61,1%), a relação com o negócio (44,4%) e a 

participação de familiares e amigos dos colaboradores como voluntários (55,5%). 

 

 

Gráfico 2 – Percentual de adesão às práticas de implementação do voluntariado na etapa de reflexão 

e conquista de aliados 

Fonte: A autora (2017). 
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Para a etapa de formação de comitê e elaboração de plano de ação foram 

atribuídas nove conexões e a maior média de adesão (59,3%). Nesta fase o foco é 

na definição da atuação em voluntariado, enfatizando a definição de diretrizes e 

escolha de uma área responsável dentro da empresa (61,1%). 

Uma consideração interessante é que apenas 44,4% das empresas atuam 

com voluntariado empresarial por doações e por habilidades simultaneamente, 

sendo aquelas com mais colaboradores em maior dispersão geográfica. Já o apoio 

da liderança ocorre nas organizações em que há uma gerência da empresa 

responsável pelo voluntariado, é notório que a estrutura formal facilita a persuasão 

dos gerentes e consequentemente a atuação dos colaboradores. 

Outros itens igualmente importantes (66,7%) são a participação de voluntários 

na tomada de decisão e a definição de gerências que constituem um comitê diverso 

e multidisciplinar. Um item que preocupa pela baixa adesão é o apoio da liderança 

relatado por apenas 33,3% das empresas estudadas. 

 

 

Gráfico 3 – Percentual de adesão às práticas de implementação do voluntariado na etapa de 

elaboração de comitê e plano de ação 

Fonte: A autora (2017). 

 

Na etapa de diagnóstico interno e externo para definir as iniciativas, inclusive 

planejar recursos, foi encontrada a maior quantidade de conectores: onze itens com 

média de 53,5% como infraestrutura para seus voluntários realizarem as atividades 

(55,5%) e apoio financeiro citado por apenas 27,8% das empresas pesquisadas. 
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As empresas que oferecem apoio financeiro às iniciativas de voluntariado, 

também contribuem fornecendo infraestrutura para as atividades voluntárias. O 

voluntariado é pensado para agregar valor à empresa que o promove: quando não é 

possível uma relação direta com o negócio, os esforços são realizados no entorno 

das instalações. 

Através do diagnóstico são verificados quais motivos levam a empresa a 

realizar ações de voluntariado, sendo o principal o exercício da cidadania e 

promoção da transformação social (77,8%). Outros objetivos notáveis (61,1%) são a 

melhoria da relação com a comunidade e o desenvolvimento de competências, já a 

melhoria da ambiência organizacional é mencionada por apenas 22,2% da amostra. 

 

 

Gráfico 4 – Percentual de adesão às práticas de implementação do voluntariado na etapa de 

diagnóstico e planejamento de recursos 

Fonte: A autora (2017). 

 

A etapa de mobilização de voluntários e parceiros conta com uma média de 

50% de adesão, influenciada pela capacitação de voluntários (94,4%). A divulgação 

é um ponto de melhoria para implementar programas e ações de voluntariado 

empresarial, sendo mencionada por 44,4% das empresas o uso de meios de 

comunicação interna e por apenas 22,2% da amostra o uso de plataforma digital. 
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Gráfico 5 – Percentual de adesão às práticas de implementação do voluntariado na etapa de 

mobilização de voluntários e parceiros 

Fonte: A autora (2017). 

 

A execução do programa e gerenciamento de voluntários também apresentou 

uma média de adesão de 50%, no entanto os seis itens são bastante desiguais com 

alta ou baixa favorabilidade. 

 

 

Gráfico 6 – Percentual de adesão às práticas de implementação do voluntariado na etapa de 

execução e gerenciamento de voluntários 

Fonte: A autora (2017). 
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Para monitoramento de indicadores e avaliação do programa, apenas três 

itens foram identificados com média 37%. A avaliação quantitativa é difundida e 

utilizada por 77,8% das empresas, contudo a avaliação qualitativa surge como 

prática em uma única empresa (11,1%) por meio de relatos dos voluntários e dos 

beneficiados. Apesar da preocupação em analisar a percepção dos públicos, ainda 

não são avaliados impactos ou resultados das inciativas de voluntariado empresarial. 

 

 

Gráfico 7 – Percentual de adesão às práticas de implementação do voluntariado na etapa de 

monitoramento e avaliação do programa 

Fonte: A autora (2017). 

 

O reconhecimento dos voluntários e comunicação de reforço teve adesão de 

48,4%, com ações formalizadas de reconhecimento de voluntários em 44,4% das 

empresas e mesmo índice em relação à divulgação interna. Entre os meios de 

comunicação externa, a maioria das empresas divulga iniciativas em seus website 

(50%) ou por meio de relatórios de sustentabilidade (81,2% daquelas que elaboram 

este documento). 

A comunicação externa é fundamental para empresas que contam com 

voluntários externos à organização, é uma forma de divulgar novas oportunidades, 

valorizar e dar feedback para quem atuou em iniciativas passadas. A divulgação 

influencia a mobilização, gerenciamento e reconhecimento de voluntários, execução 

das iniciativas, troca de experiências e trabalho em rede. 
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Gráfico 8 – Percentual de adesão às práticas de implementação do voluntariado na etapa de 

reconhecimento e comunicação 

Fonte: A autora (2017). 

 

A última etapa é a troca de experiências e trabalho em rede na qual foram 

considerados apenas dois itens e menor média de adesão (30,6%). Quando a 

gestão é realizada por instituições (38,9%) e utilizadas plataformas digitais (22,2%), 

é viável a troca de informações para constatar boas práticas e lições aprendidas. 

 

 

Gráfico 9 – Percentual de adesão às práticas de implementação do voluntariado na etapa de troca de 

experiências e trabalho em rede 

Fonte: A autora (2017). 
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No Censo CBVE 2016 muitas empresas afirmam que realizam ações em 

parceria, sobretudo com organizações sociais e escolas, contudo isto não garante a 

interação e gestão do conhecimento. A participação como associado do CBVE 

também favorece a elaboração de conceitos, sua preservação e propagação em 

rede, porém esta atuação é citada por metade das empresas pesquisadas em seus 

websites e documentos (Itaipu Binacional, Even, Amil e Wilson, Sons). 

A PwC menciona somente contribuições financeiras e o Portal Voluntários 

Bradesco divulga publicações do CBVE redirecionando-as em seu website e se 

refere à organização em algumas notícias. É evidente que mesmo as empresas que 

participam de redes ainda não percebem e utilizam todo seu potencial. 

 

4.2. ENTREVISTAS  

No estado de São Paulo estão localizadas oito instalações da empresa objeto 

deste estudo de caso. Em duas unidades de operação não foram identificadas ações 

de voluntariado corporativo, apesar do relato de doações espontâneas feitas pelos 

colaboradores em datas especiais. 

Em oito entrevistas, são identificadas três ações em áreas administrativas e 

cinco em unidades de operação. A maioria das iniciativas eram doações pontuais 

principalmente para organizações sociais, apenas duas gerências apresentaram 

programas contínuos descritos a seguir. 

 

4.2.1. Programas contínuos de voluntariado empresarial 

A gerência de Segurança, Meio Ambiente e Saúde utilizou a metodologia do 

Manual de Alerta e Preparação de Comunidades para Emergências Locais – APELL 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015) em uma unidade de operação a fim 

melhorar a conscientização da comunidade sobre os riscos tecnológicos e prepara-la 

para emergências ambientais.  

O governo é o responsável por este processo e os voluntários são moradores 

das comunidades do entorno de plantas industriais. No caso a empresa incentivou o 

programa e o primeiro setor era o beneficiado, por isso foi considerado uma iniciativa 

de voluntariado empresarial. Esta demanda teve origem como condicionante do 

licenciamento ambiental, porém a ideia era expandir a iniciativa em outros locais. 
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Após alguns anos, a Defesa Civil do município assumiu a coordenação do 

programa, mas tem restrição de recursos para mobilizar a comunidade, reunir e 

capacitar os voluntários. Aprimorar o plano de trabalho com atribuições e 

responsabilidades dos atores pode solucionar este problema e melhorar o 

relacionamento comunitário das empresas, utilizando seus recursos. 

Em projetos cuja gestão foi assumida pelo poder público é apontada a 

necessidade de definir a atuação da empresa e, se possível, garantir por lei sua 

continuidade para blinda-los da troca de poder no governo local. Neste caso, a 

empresa tem grande interesse em comprometer a comunidade do entorno e 

prepara-la para emergências e se preocupa, pois o poder público não tem recursos e 

conhecimento para garantir esta mobilização permanente. 

O outro programa contínuo foi implementado pela gerência de Tecnologia da 

Informação e Telecomunicações para jovens aprendizes da área administrativa. Um 

tutor percebeu falhas de cognição dos adolescentes e decidiu dar aulas sobre lógica 

de programação para desenvolver o raciocínio lógico. A gerência já possuía um 

programa de formação profissional e apoia este tipo de iniciativa, contudo não havia 

experiências anteriores com este foco. 

Os voluntários apontam alguns pontos de melhoria como nivelar previamente 

o conhecimento dos participantes e montar turmas menores com apenas os jovens 

que demonstrarem interesse pelo tema. Com uma base sólida, é fácil realizar futuras 

ações do programa, porém é difícil sua ampliação para outras gerências por ser uma 

iniciativa baseada em habilidades específicas. 

 

4.2.2. Ações pontuais de voluntariado empresarial 

Já as iniciativas pontuais são geralmente doações em datas comemorativas, 

principalmente para crianças no Natal. Também foram relatadas arrecadações em 

situações de emergência, campanhas do agasalho, doação de bens inservíveis 

como mobiliário e computadores, parcerias com escolas, asilos e prefeituras. Uma 

ação um pouco diferente foi o brechó sustentável que articula a arrecadação para 

doações com uma reflexão sobre consumo consciente. 

Metade dos gestores alega que as características pessoais dos voluntários 

como desejo em ajudar e empatia foi o fator decisivo para implementar as ações de 

voluntariado empresarial, principalmente quando eram pessoas com credibilidade 

dentro do grupo as proponentes e condutoras das iniciativas. 
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Metade das iniciativas mencionadas fazia parte de um programa corporativo, 

mas alguns gestores apresentaram críticas em relação à atuação da empresa que 

não é bem definida. Em algumas unidades, há patrocínio gerencial e apoio das 

demais gerências para comunicação e logística de entrega. Outras áreas buscam 

parcerias com entidades externas e assim conseguem beneficiar apenas instituições 

maiores que possam preencher estas lacunas. 

Os pontos de melhoria e dificuldades citados dependem das características 

das ações, as observações levantadas pelos gestores dos dois programas contínuos 

foram descritas anteriormente. Em ações pontuais de doação, foram informadas as 

seguintes dificuldades a serem enfrentadas: 

 Horário: a liberação do voluntário para realizar atividades voluntárias 

durante o expediente depende do gerente e alguns colegas consideram 

que este profissional deixa de fazer seu trabalho (GOLDSCHMIDT, 2014). 

Em outros locais, os voluntários precisam dispor de seu tempo livre para 

realizar ações em nome da empresa por receio de represálias. 

 Falta de compromisso: os potenciais voluntários se comprometem, mas 

não cumprem o combinado e o gestor acaba resolvendo as lacunas. Em 

alguns casos, as pessoas aproveitam estas ações para se desfazer de 

bens imprestáveis. 

 Informalidade: falta apoio corporativo e orientação, por isso poucas 

pessoas são designadas para gerir ações de voluntariado que concorrem 

com atividades prioritárias. O personalismo não é incomum, sendo que a 

organização da ação cabe muitas vezes somente a seu idealizador. 

 Postura da empresa em considerar como comunidade impactada 

apenas os arredores do entorno de unidades de operação, sem observar 

os impactos socioeconômicos de prédios administrativos localizados em 

bairros carentes. Deste modo, a empresa deixa de realizar iniciativas de 

voluntariado empresarial na região por não perceber sua relação com o 

negócio (ALLEN; GALIANO; HAYES, 2011; CONSELHO BRASILEIRO 

DE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL, 2013). 

Outras críticas foram a inexistência de mecanismo de integração regional das 

iniciativas locais e de ações de médio ou longo prazo estruturadas com avaliação de 

pertinência e mensuração do retorno de imagem para a empresa. Apesar desta ação 

ser uma iniciativa voluntária, ela não deixa de ser uma decisão de negócios. 
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Quanto às perspectivas dos gestores para futuras iniciativas de voluntariado 

empresarial, a maioria relata uma visão pessimista em curto prazo devido à troca 

gerencial, reestruturação das áreas e outras questões da organização como o fim do 

ciclo de jovens aprendizes e saída de colaboradores que atuavam como voluntários. 

Um gestor reconhece as limitações da empresa e sugere parcerias com instituições 

que ofereçam outras contrapartidas. 

A existência de um programa estruturado de voluntariado empresarial (da 

empresa ou de alguma instituição parceira) foi uma solicitação unânime por permitir 

sua replicabilidade. Grande parte das ações é subdimensionada e não potencializa 

seus resultados, pois não foi previsto no programa corporativo mecanismos para 

seleção de projetos e sistemática para viabilizar iniciativas contínuas com maior 

visibilidade para empresa e impacto para os beneficiados. 

Para muitos gestores a empresa ainda não definiu o que é responsabilidade 

social e se pretende investir no voluntariado com recursos humanos e financeiros. 

Sem apoio gerencial, cada vez mais empregados optam por atuar fora da empresa 

ou apenas em ações pontuais já que o trabalho voluntário consome tempo e gera 

estresse, mas não é oficializado nem reconhecido. 

 

4.2.3. Resultados das iniciativas de voluntariado empresarial 

Nesta pergunta do roteiro de entrevistas, era permitida mais de uma resposta 

para cada uma das três partes da questão: resultados para a empresa, para o 

voluntário e para o beneficiado. O número de oito entrevistados foi mantido, mas há 

uma quantidade maior de respostas computadas. 

Dentre os resultados obtidos para a empresa, A melhoria da ambiência 

organizacional foi mencionada uma vez, no entanto o espírito de equipe é um dos 

itens mais lembrados pelos gestores, assim como o relacionamento comunitário e o 

desenvolvimento pessoal. 

A melhoria da imagem corporativa também foi citada apenas uma vez, o que 

demonstra a falta de coesão entre as iniciativas de voluntariado e negócio da 

empresa. Segundo Allen, Galiano e Hayes (2011) nos Estados Unidos da América 

este é o principal objetivo do voluntariado empresarial, na empresa objeto do estudo 

de caso é uma perda de oportunidade e uma explicação para que a prática não seja 

valorizada. 
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Gráfico 10 – Percepção dos gestores sobre os resultados do voluntariado para a empresa 

Fonte: A autora (2017). 

 

Para os voluntários o principal benefício é a autoestima e satisfação pessoal, 

seguido por “fazer o bem” e sentir orgulho da empresa principalmente quando há 

reconhecimento e as práticas são incentivadas (OOSTLANDER; GÜNTERT; 

WEHNER, 2013). Houve uma referência ao amadurecimento pessoal e oportunidade 

de capacitação (SOUZA; MEDEIROS, 2012), idem para uso do conhecimento que 

geralmente não é colocado em prática na rotina de trabalho (SHEEL; VOHRA, 2016) 

e conhecer outra realidade (ALLEN; GALIANO; HAYES, 2011; MASCARENHAS; 

ZAMBALDI; VARELA, 2013). 

 

 

Gráfico 11 – Percepção dos gestores sobre os resultados do voluntariado para o voluntário 

Fonte: A autora (2017). 
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Em relação aos beneficiados, a presença dos voluntários que se importam 

com um grupo ou causa foi considerada mais importante do que os bens materiais 

recebidos. Também foram citados o acesso a bens e serviços em iniciativas pontuais 

de doação, o fortalecimento de rede em programas contínuos e a aprendizagem no 

voluntariado empresarial por habilidades. 

 

 

Gráfico 12 – Percepção dos gestores sobre os resultados do voluntariado para o beneficiado 

Fonte: A autora (2017). 

 

4.2.4. Percepção da implementação do voluntariado empresarial 

Quanto à percepção dos gestores sobre a realização das etapas previstas por 

Goldschmidt (2014), Goldberg (2001), Corullón e Medeiros Filho (2002), foram 

obtidos os seguintes resultados com base em escala Likert de cinco pontos sendo 

discordo totalmente (1), discordo em parte (2), não concordo nem discordo (3), 

concordo em parte (4) e concordo totalmente (5). 

Nesta questão do roteiro de entrevistas, os participantes puderam indicar 

apenas uma das alternativas disponíveis. Portanto todos os itens apresentados 

somam oito respostas conforme gráficos a seguir: 
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Gráfico 13 – Percepção dos gestores sobre a realização das etapas de implementação do 

voluntariado empresarial 

Fonte: A autora (2017). 
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O monitoramento de indicadores e avaliação do programa é a etapa mais 

crítica nas inciativas: mesmo nas ações contínuas se resume a quantificar itens, 

estabelecer metas quantitativas, aplicar exercícios ou seguir uma metodologia pronta 

de avaliação. A troca de experiência e trabalho em rede são informais e se 

restringem às gerências que realizam cada iniciativa sem que haja intercâmbio entre 

as áreas presentes na mesma regional. 

Há um alinhamento interno para implementação de melhorias, algumas 

gerências preferem realizar as ações internamente sem a colaboração de outras 

áreas, mas permitem a participação dos indivíduos. Outra etapa com resultados 

parecidos com respostas em todas as opções da escala Likert é a elaboração de 

comitê e plano de ação, porém este item é aquele que apresenta maior adesão no 

mercado. 

Os melhores resultados foram obtidos mobilização de voluntários e parceiros, 

execução da iniciativa e gerenciamento de voluntários, diagnóstico e planejamento 

que apresentou maior número de conectores nas empresas. Sobre esta etapa, os 

gestores acrescentaram como pontos de melhoria aprimorar o diagnóstico externo e 

rever o planejamento com base nas mudanças internas como o plano de incentivo à 

demissão voluntária. 

Na questão da mobilização de voluntários e parceiros, um ponto de atenção 

levantado nas entrevistas é o tempo reservado para esta etapa que não pode ser 

curto ou longo demais. Outra recomendação dos gestores é a eficácia dos meios de 

comunicação presenciais para mobilização. 

Quanto à execução e gerenciamento de voluntários, os gestores comentaram 

que iniciativas com menos participantes e metas claras são mais fáceis de 

administrar, sobretudo quando surgem problemas que não foram considerados no 

planejamento. A falta de formalização dos voluntários por seus gerentes também foi 

apontada como uma deficiência desta etapa. 

Os desempenhos da fase de reflexão na empresa e conquista de aliados e na 

etapa de reconhecimento dos voluntários e comunicação de reforço são parecidos. 

Apesar dos resultados favoráveis, a conquista de aliados ainda é um desafio devido 

ao pouco apoio da empresa e falta de integração entre as áreas. O reconhecimento 

ainda é tímido, mas é dada visibilidade às ações através de notícias veiculadas nos 

meios de comunicação interna. 
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4.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tanto na empresa objeto deste estudo de caso como no mercado, a avaliação 

qualitativa é esquecida. Apesar de reconhecer a importância da mensuração 

principalmente para conquistar apoio gerencial e ter acesso a recursos, para os 

gestores entrevistados as etapas de planejamento são as mais negligenciadas pela 

falta de diretrizes para um programa corporativo de voluntariado que tenha relação 

com o negócio. 

Para a gestão do voluntariado empresarial, é imprescindível formalizar o 

processo e definir responsáveis, ter mecanismos de controle para garantir resultados 

e fornecer feedback, além de valorizar os voluntários. O programa corporativo deve 

ainda padronizar as ações para que não haja divergências como doações bem 

discrepantes que geram comparações entre os beneficiados.  

O voluntariado deve ser considerado um investimento social com uma equipe 

para organizar as iniciativas. É essencial garantir a participação de empregados de 

diversas gerências ao melhorar a divulgação das ações e retirar das lideranças a 

decisão de liberar o voluntário para atuar durante o expediente. Reconhecer estes 

profissionais e a importância das iniciativas voluntárias para a empresa pode atrair 

mais voluntários e evitar bulling de gerentes e colegas. 

Barelli (2012) defende que a liberação de algumas horas para o voluntariado 

incentiva que a participação dos profissionais nas ações da empresa. Esta prática já 

existe nos programas contínuos e metade dos gestores responsáveis por ações 

pontuais reforça esta recomendação. 

O Perfil do Voluntariado Empresarial no Brasil III publicado em 2012 pelo 

Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial evidencia os mesmos problemas 

em relação ao tempo disponível do voluntário e da equipe gestora dos projetos que 

executa outras tarefas, além da importância de uma política de voluntariado na 

empresa e do planejamento das iniciativas com recursos físicos e financeiros. 

A conscientização dos colaboradores sobre a realidade local através de 

visitas também os impulsiona para a ação (ALLEN; GALIANO; HAYES, 2011), 

porém é fundamental envolve-los no processo de tomada de decisão (PAJO; LEE, 

2011) e considerar seus interesses na definição do programa (CENTRO DE 

VOLUNTARIADO DE SÃO PAULO, 2004). Apoios gerencial e financeiro contribuem 

para o sucesso do programa. 
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Para otimizar o voluntariado empresarial, deve haver integração regional das 

iniciativas. Havia um portal para o programa corporativo de voluntariado que poderia 

ser utilizado com este propósito e não apenas para uma comunicação reativa e 

unilateral. (CONSELHO BRASILEIRO DE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL, 2016). 

As ações também podem ser potencializadas através de parcerias com instituições 

para realização de atividades diversas e ações de longo prazo que são raras 

segundo Samuel, Wolf e Schilling (2013). 

Enquanto o modelo conceitual de voluntariado empresarial for Serviços 

Sociais (ALLEN; GALIANO; HAYES, 2011), as iniciativas não são consideradas 

interessantes. Alguns gestores sinalizam que, devido aos empecilhos impostos pela 

empresa objeto do estudo de caso, os voluntários preferem atuar diretamente em 

ONGs e instituições filantrópicas. Outros consideram a empresa antiética por se 

apropriar das ações realizas por seus empregados sem oferecer qualquer apoio. 

A empresa objeto do estudo de caso deve se posicionar sobre a 

implementação do voluntariado empresarial. Caso queira investir nestas ações, são 

necessárias diretrizes quanto ao papel da empresa como, por exemplo, a 

participação dos voluntários durante o horário de trabalho, além de envolver 

profissionais terceirizados e que trabalham por turno a fim de permitir que todos 

possam participar das iniciativas (GOLDBERG, 2001). 

Em suma, os itens mais críticos na empresa do estudo de caso coincidem 

com aqueles apontados pelos associados do CBVE, porém as etapas que merecem 

atenção segundo os relatos são a reflexão e conquista de aliados, monitoramento e 

avaliação do programa, reconhecimento e comunicação. As demais etapas foram 

bem avaliadas devido ao perfil altruísta de gestores e voluntários que os motivou e 

colaborou para o sucesso das ações de voluntariado empresarial informais. 

Por fim, seguem os aspectos considerados prioritários para a efetividade das 

iniciativas de voluntariado empresarial levantados neste estudo que possibilitem a 

retomada do programa corporativo da empresa objeto deste estudo de caso: 

 Elaborar política e diretrizes de voluntariado para a empresa atuar em 

ações pontuais e programas contínuos; 

 Definir gerência responsável por localidade para planejar, executar e 

avaliar as iniciativas, oficializando estas atividades; 

 Formalizar o interesse e a atuação dos voluntários com atribuições e 

responsabilidades definidas; 
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 Estabelecer metas qualitativas e monitorar indicadores que avaliem 

impactos e resultados das iniciativas; 

 Fornecer feedback, prestar contas, reconhecer voluntários e realizar 

eventos de gestão de conhecimento. 

Outros aspectos relevantes apontados nas pesquisas que colaboram com a 

implementação do voluntariado nas empresas são listados a seguir: 

 Formular mecanismos para seleção de projetos e sistemática para 

viabilizar iniciativas com maior visibilidade e relação com o negócio; 

 Divulgar o voluntariado empresarial para conscientizar toda a empresa e 

sensibilizar os gerentes; 

 Reservar horário no expediente para prática voluntária sem depender de 

liberação gerencial; 

 Utilizar um portal do voluntariado corporativo para integração regional, 

comunicação, troca de experiências e trabalho em rede; 

 Usar meios de comunicação presenciais para mobilização durante um 

período de tempo adequado (nem longo nem curto demais); 

 Envolver os voluntários em todas as etapas do programa, participando 

da tomada de decisão; 

 Realizar diagnóstico interno e externo antes do início das ações para 

verificar sua viabilidade; 

 Firmar parcerias com instituições e empresas que ofereçam outras 

contrapartidas para os beneficiados; 

 Investir recursos financeiros e infraestrutura, além do apoio de outras 

áreas quando solicitado; 

 Avaliar pertinência das iniciativas e mensurar retorno de imagem para a 

empresa. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O voluntariado empresarial surge muitas vezes por demanda de poucos 

colaboradores de uma empresa que pode apoiar e estruturar ações ou programas, 

favorecendo voluntários, beneficiados e a própria organização. Nota-se que há uma 

preocupação em desenvolver estas iniciativas através do aprimoramento de sua 

gestão, no entanto ainda há muitos pontos de melhoria no planejamento e execução 

dos projetos, principalmente na etapa de monitoramento e avaliação de resultados 

que continua subestimada. 

O planejamento é a fase crucial de estruturação do voluntariado empresarial. 

Quando as diretrizes são fracas, o programa tende a fracassar e restam apenas 

ações que dependem da boa vontade dos participantes. As empresas precisam 

definir o papel do voluntariado que é visto como uma atividade menor perante outras 

de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa.  

 São poucas as empresas onde se espera que o trabalho voluntário seja 

gerido com o mesmo rigor que as outras atividades comerciais. Não basta 

apenas adotar uma métrica. Planejamento, estabelecimento de metas, 

gestão centrada nos resultados, prestação de contas – em última análise, 

tudo isso deve se tornar rotina caso se queira transformar o voluntariado, e 

todas as formas de envolvimento com a comunidade, em uma atividade 

fundamental (ALLEN; GALIANO; HAYES, 2011, p. 7). 

Os aspectos relevantes do voluntariado empresarial são mais perceptíveis 

nas entrevistas, pois os gestores puderam comentar os problemas da organização. 

No entanto, é fundamental considerar os relatos públicos de outras empresas para 

conhecer boas práticas que podem solucionar as questões levantadas e melhorar os 

processos na empresa objeto do estudo de caso. 

A revisão de literatura retrata o momento atual do voluntariado empresarial no 

Brasil e no mundo e as preocupações das empresas em vincular suas iniciativas a 

bons parceiros e ao atendimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

para resultar em reais melhorias na vida dos beneficiados. 

O gerenciamento do voluntariado empresarial é bem visto pelas empresas e 

pelos gestores das iniciativas que apresentaram dificuldades em trabalhar quando o 

processo é informal. Há diversas formas de se implementar as ações e programas, 

mas há uma intenção que isto contribua para a ambiência organizacional e reflita 

positivamente na imagem e reputação da empresa. 
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Além das entrevistas realizadas junto aos gestores da empresa objeto do 

estudo de caso, esta pesquisa utilizou métodos não invasivos para conhecer as 

iniciativas das empresas associadas ao CBVE relatadas em documentos públicos 

disponibilizados por meios eletrônicos. Pesquisas futuras podem utilizar outros 

métodos de coleta de dados junto a estas empresas para verificar se há mais itens 

da implementação do voluntariado empresarial que não foram mencionados por 

serem considerados estratégicos ou rotineiros. 

Outra proposta para novas pesquisas é entrevistar diferentes atores como os 

voluntários para saber em quais áreas desejam atuar e que fatores motivacionais 

são determinantes na mobilização e/ou retenção para monitorar também indicadores 

de satisfação e então implementar ações e programas de voluntariado empresarial 

bem-sucedidos. As lideranças também precisam ser ouvidas para conhecer quais 

iniciativas podem ser apoiadas e como elas seriam estruturadas. 

Ainda é possível abranger diferentes organizações como ONGs, federações 

ou institutos empresariais para verificar se há boas práticas nas etapas pós-

planejamento do voluntariado empresarial e experiências internacionais, sobretudo 

em programas contínuos e disseminar tal aprendizado no Brasil. 
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APÊNDICE 

PESQUISA SOBRE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL 

 

Esta entrevista é confidencial, os dados obtidos serão utilizados apenas para 

elaboração de artigos acadêmicos e dissertação apresentada ao curso de Mestrado 

em Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense. Sua identidade e da 

empresa serão mantidas em sigilo, sem qualquer menção nos documentos. 

 

Identificação: _____                área administrativa              unidade de operações 

Gerência ou equipe responsável pela iniciativa: __________________________ 

 

1. Descreva as ações de voluntariado empresarial realizadas na gerência ou 

unidade nos últimos dois anos: objetivo, parcerias internas e externas, forma 

de ocorrência e modalidade de ação. Esta ação fez parte de um programa 

corporativo? 

2. Como surgiu esta demanda? Houve apoio em sua implementação?  

3. Foi realizada cada uma destas etapas na implementação desta ação? 

Etapas de Implementação 1 2 3 4 5 

Reflexão e conquista de aliados na empresa      

Formação de comitê para elaboração de plano de ação      

Diagnóstico interno e externo para definir programa e planejar recursos      

Divulgação, mobilização de voluntários e parceiros externos      

Execução do programa e gerenciamento de voluntários      

Monitoramento de indicadores e avaliação do programa      

Reconhecimento de voluntários e comunicação de reforço      

Troca de experiências e trabalho em rede      

Legenda: Discordo totalmente (1); Discordo em parte (2); Não concordo nem discordo (3); 

                Concordo em parte (4); Concordo totalmente (5). 

 

4. Quais foram os resultados desta iniciativa obtidos para a empresa, voluntários 

e beneficiados? 

5. Houve alguma dificuldade a ser enfrentada para implementar esta ação? 

6. Foi identificado algum ponto de melhoria? 

7. Em sua opinião, o que foi decisivo para implementar esta ação? 

8. Qual sua perspectiva para ações futuras de voluntariado empresarial? 


