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INTRODUÇÃO 
 

Articulando teoria e prática, vivenciada no processo de residência solidária, 

compusemos este relatório final que vem a dar início a uma trajetória enquanto 

gestor social. A descrição analítica deste processo visa a socialização do 

conhecimento na área social, mais especificamente no que tange a temática do 

voluntariado empresarial organizado.  

Primeiramente, apontaremos o resumo e o contexto institucional a fim de situar 

o leitor quanto ao cenário no qual o projeto foi desenvolvido. Também 

apresentaremos como se deu o processo de diagnóstico e quais as estratégias 

utilizadas para a emersão de uma demanda até então reprimida. 

Descrito o diagnóstico, partiremos para uma breve síntese do projeto norteou 

nossa prática. Neste segmento será exposta a intencionalidade da proposta através 

da definição dos objetivos, além das ações, metodologia, resultados esperados, 

prazos e recursos para o alcance dos mesmos. 

A seguir, explanaremos o processo preparatório para a implantação do projeto. 

O estabelecimento de importantes parcerias, o trabalho em rede e a fundamental 

sensibilização junto às gerências e funcionários, atores sociais diretamente 

envolvidos à proposta.  

 Dada a fase preparatória, partiremos para a implantação do projeto. A 

formação do comitê facilitador e seu papel protagonista, a primeira ação voluntária 

do grupo e o processo de mobilização entre os funcionários. Apontaremos também, 

os fatores de risco deste processo e o caminho a ser percorrido rumo a uma prática 

de cunho transformador.  

Também relataremos um importante instrumento na implantação do projeto: os 

meios de comunicação e divulgação. Desde a importante parceria com um 

profissional da área, bem como os meios de comunicação utilizados de acordo com 

o contexto organizacional.  

Cientes da dinâmica do processo vivenciado, descreveremos a avaliação da 

prática vivenciada até o momento.  Os voluntários do comitê facilitador expõem suas 

idéias e críticas ao trabalho ocorrido até o momento.  É chegada a hora de 

repensarmos nosso trabalho e alterarmos e/ou mantermos o que for preciso para 

chegarmos ao nosso objetivo central. 
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Finalizando, apontaremos nossas considerações finais a fim de retomarmos 

alguns aspectos e expormos os desafios que se colocam à prática do gestor social 

na área do voluntariado empresarial organizado. Em seguida, citaremos as obras 

que compuseram nosso referencial teórico para o aprofundamento desta análise. 
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RESUMO 
 

 

O contexto corporativo contemporâneo aponta para uma nova política 

organizacional. Nesta, as empresas assumem um papel de colaborador ao bem-

estar social por meio de ações que venham a reforçar a cultura de responsabilidade 

social. Tendo em vista que esta concepção ultrapassa as ações voltadas ao 

assistencialismo (filantropia empresarial), há uma demanda social - e de mercado - 

que se refere a um engajamento maior das organizações privadas frente à questão 

social. 

 Desta forma, a implantação de um programa de voluntariado empresarial na 

SOPAL (Sociedade de Ônibus Porto Alegrense LTDA.) representa uma estratégia de 

inserção frente a esta nova demanda. Esta iniciativa visa contribuir para a inserção 

da Empresa na dinâmica da responsabilidade social por meio do voluntariado 

empresarial organizado. 

A proponente do Programa é a Assistente Social Natália de Siqueira Lanita, 

gestora social em formação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), e atualmente consultora voluntária na área de serviço social na Sociedade 

de Ônibus Portoalegrense LTDA. 
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1 CONTEXTO ORGANIZACIONAL1 
 

 

A Sociedade de Ônibus Portoalegrense Ltda. - SOPAL é uma organização 

privada, que tem seu negócio voltado ao transporte coletivo urbano. Originou-se da 

compra de ações de vários sócios da Cooperativa Portoalegrense, na zona norte da 

cidade de Porto Alegre/RS – Brasil, região onde se localiza até hoje.  

A empresa foi fundada em 23 de março de 1966 pelo seu então diretor 

Raimundo Lain, sendo atualmente dirigida pelo seu filho Nestor Lain - Diretor 

Presidente e João Paulo Marzotto – Diretor Administrativo. A SOPAL hoje é uma 

empresa que conta com mais de 900 colaboradores e que possui uma frota com 195 

veículos, sendo que trinta (30) destes com plataforma elevada e nove (09) para 

embarque de clientes portadores de deficiência física.  

Pertence ao Consórcio Operacional Zona Norte desde 1993, ano de fundação 

do CONORTE, para padronizar o serviço e atender com mais qualidade os seus 

clientes. Integra o consórcio rodoviário juntamente com mais duas empresas do 

mesmo segmento da região. O CONORTE opera a bacia Norte de Porto Alegre com 

411 veículos, com os ônibus renovados constantemente, e tendo 4,11 anos de idade 

média de frota, sendo com esta média representa a frota mais nova dos consórcios 

de ônibus de Porto Alegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 fonte: www.conorte.com.br 
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Experiência com trabalho voluntário

15%

85%

sim
não

Interesse em participar como voluntário

38%

62%

sim
não

 2 A EMERSÃO DA DEMANDA 
 

 

A idéia de trabalhar a questão do voluntariado empresarial emergiu a partir do 

momento em que um funcionário procurou o Serviço Social da empresa SOPAL para 

buscar apoio às ações voluntárias que realizava com outro colega. A solicitação do 

funcionário veio ao encontro com a idéia de ampliação da cultura de 

responsabilidade social na empresa. 

O apoio pontual solicitado pelo funcionário voluntário não ultrapassaria o 

caráter de uma ação social pontual e sem o envolvimento dos demais colegas.  A 

partir de então, em conjunto com o funcionário, emerge a idéia de ampliarmos sua 

proposta, buscando apoio na empresa para movimentos coletivos de voluntariado. 

Assim, fez-se necessário realizar um diagnóstico para a identificação da demanda 

entre os funcionários. Como teoriza Brose (2001, p.26): 

 
Um processo participativo visa não somente à elaboração de propostas 
mais ajustadas à realidade. Pretende mudar comportamentos e atitude, 
onde os indivíduos passam a ser sujeitos ativos no processo e não objeto 
do trabalho dos outros. 

 
 

Em virtude da quantidade de funcionários, aproximadamente novecentos 

(900), coube a aplicação de um questionário com respostas objetivas, fechadas. O 

questionário foi entregue a todos os funcionários da empresa no dia do pagamento 

do mês de abril de 2007.  

Os resultados da pesquisa vieram ao encontro da proposta, pois apontaram a 

existência de uma demanda a ser trabalhada. Dos quinhentos e trinta e quatro (534) 

questionários devolvidos, 38% (202 funcionários) demonstraram interesse em 

realizar ações voluntárias promovidas pela empresa, índice significativo 

considerando a inovação da proposta e a inexperiência da maioria (85%) nesta área. 
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Conhecimento sobre voluntariado

63%

25%

12%

sim
em partes
não

Importância do incentivo da Empresa a estas ações

91%

9%

sim
não

E mais, mesmo os que não desejavam atuar como voluntários, reconheceram 

a importância do incentivo da empresa para tais ações (91%). Este reconhecimento 

aponta para potenciais voluntários ou fundamentais apoiadores do projeto. Todavia, 

entra em contradição com os índices de conhecimento acerca do tema, pois 37% 

ainda tinham dúvidas sobre o mesmo, apontando para a importância de oportunizar 

conhecimento acerca do voluntariado organizado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Surge então, uma nova perspectiva para as ações sociais desenvolvidas pela 

empresa até então. A demanda elencada representou algo inovador na cultura 

organizacional da SOPAL, que até então pautava a maioria de suas ações sociais 

com um viés assistencialista e sem o engajamento maior dos funcionários.  

Emergida a demanda, passamos à redação do projeto a fim de vinculá-lo a 

Residência Solidária.  
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3 SÍNTESE DO PROJETO DE RESIDÊNCIA SOLIDÁRIA 
 
 

Até o momento, as ações sociais da empresa apresentavam caráter pontual. 

Tendiam mais ao reforço da cultura assistencialista, com ações eventuais e sem 

cunho de transformação social. O apoio sistemático ocorria em uma entidade da 

região, que recebia doações mensais de leite, além de eventos comemorativos em 

datas especiais, como Natal e dia das crianças. Desta forma, o cenário de ações 

sociais demandava uma ampliação deste trabalho, rumo ao reforço da cultura de 

responsabilidade social. Como aponta Barbosa (2005, p.2): 

 
Com efeito, a prática de uma ação social, isoladamente, não permite 
identificar uma empresa como “socialmente responsável”. Este quantitativo 
decorre de um conjunto de ações, que abrangem desde o cumprimento das 
leis trabalhistas e ambientais, até o comportamento ético da empresa nas 
relações com seus diferentes públicos, interno e externo: empregados, 
clientes, fornecedores, consumidores.  

 
 

Identificada a demanda, a proposta da residência solidária pautou-se no 

objetivo geral de contribuir para a inserção da empresa na dinâmica da 

responsabilidade social por meio do voluntariado empresarial organizado. Como 

aponta Rouco (2003, p.30): 

 
[...] a criação de programas de voluntariado empresarial configura uma 
maneira inovadora de integrar todo o corpo funcional na política de 
responsabilidade social da organização. [...] Nesse sentido, os programas 
de voluntariado empresarial reúnem os principais valores de uma empresa 
socialmente responsável. 

 
 

Além disso, a compreensão teórica acerca do conceito de voluntariado 

empresarial se difere da concepção de voluntariado pessoa física tendo em vista 

que o primeiro recebe o suporte de uma organização privada. É a junção de 

motivações individuais em nome de uma causa coletiva, que também contará com o 

apoio da iniciativa privada. Assim como aponta a definição da Points of Light 

Foundation (apud Corullón):  

 
Um Programa de Voluntariado Empresarial é o apoio formal e organizado 
de uma empresa a empregados ou aposentados que desejem servir, 
voluntariamente, uma comunidade, com o seu tempo e habilidades.       
(2002, p.43)  
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Desta forma, norteado por estas concepções e por seu objetivo central, segue 

a síntese do projeto de residência solidária, na qual estão elencados os objetivos 

específicos bem como as ações, metodologias, resultados, prazos e recursos para 

atingi-los: 

1. Promover o voluntariado organizado, ultrapassando o assistencialismo e 

visando a transformação social. 

 

AÇÕES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

PRAZOS RECURSOS 

Identificar  
potenciais 
voluntários. 

Aplicação de 
questionários. 

50% dos 
questionários 
respondidos. 

06/2007 1 Assistente Social, 
100 folhas A4, 1 
urna, 10 canetas. 

Sensibilizar 
gerências e 
potenciais 
voluntários. 

Encontros de 
Sensibilização 
para o 
voluntariado. 

Presença de 
40% dos 
convidados. 

10/2007 2 Assistentes 
Sociais, sala de 
treinamento, 
recursos multimídia 
e lanches. 
Custo: R$ 30.00 

Parceria com a 
ONG Parceiros 
Voluntários. 

Reunião para 
apresentação do 
projeto à ONG. 

Inserção da 
SOPAL no 
Programa de 
Voluntariado 
Pessoa Jurídica 
da ONG. 

08/2007 2 Assistentes 
Sociais, transporte 
para as reuniões na 
ONG. 
Custo: R$ 50.00 

Formação do 
“Comitê 
Facilitador”. 

Encontros para 
apresentação da 
proposta aos 
voluntários 
interessados. 

Participação de 
sete 
funcionários. 

10/2007 
Reuniões 
quinzenais 

2 Assistentes 
Sociais,  sala de 
reuniões, lanches e 
folder’s. 
Custo: R$ 250.00 

 
 

 

2. Estimular o exercício da participação social por meio do voluntariado 

organizado. 

 

AÇÕES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

PRAZOS RECURSOS 

Mapeamento 
das entidades 
da região pelo 
Comitê 
facilitador. 

Visita dirigida, 
com 
intencionalidade, 
às entidades. 

Mapeamento de 
100% das 
entidades 
sugeridas pela 
Parceiros. 

01/2008 Transportes, folhas 
e canetas. 

Vincular as 
potencialidades 
dos voluntários 
às demandas 
das entidades.  

Questionários de 
Perfil Voluntário. 

100% dos 
questionários 
respondidos. 

01/2008 Folhas e canetas. 
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Capacitar os 
funcionários 
interessados no 
trabalho 
voluntário. 

Oficinas de 
Capacitação. 

40% dos 
funcionários 
interessados 
capacitados. 

12/2007 Sala de 
treinamento, 2 
facilitadores, 
material multimídia 
e lanches.Custo:R$ 
50.00 

Atividades 
organizadas de 
voluntariado em 
OSCs locais. 

Reuniões 
sistemáticas para 
acompanhamento 
e avaliação das 
ações. 

Atendimento a 
três entidades da 
região. 

02/2008 
Periodici-

dade 
quinzenal 

Transporte, 
voluntários, 
material necessário 
para as atividades. 
Custo: R$ 200.00 

 

 

3. Institucionalizar as práticas de voluntariado empresarial. 

 

AÇÕES METODOLOGIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

PRAZOS RECURSOS 

Escolha 
coletiva de 
nome e logotipo 
para o grupo, 
vinculando-os à 
marca SOPAL. 

Criação de 
logotipo e nome 
para o grupo.  
Confecção de 
camisetas e 
material de 
divulgação. 

150 camisetas e 
1.000 folder’s. 

02/2008 Comitê facilitador, 
material necessário 
para a divulgação. 
R$ 500.00 

Divulgação das 
ações do 
projeto. 

Exposição de 
cartazes nos 
murais e tabelas 
de horário. 
Informativos no 
jornal da 
empresa 
(Rodonorte).  

Adesão crescente 
de funcionários ao 
projeto. 

Ação 
contínua 

Comitê facilitador, 
folhas e 
computador. 

 

Concluída a síntese da proposta de Residência Solidária, seguem as etapas 

que constituíram o processo para a implantação do programa, fase esta fundamental 

para o seu êxito.  
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4. PREPARANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
EMPRESARIAL 

 

 

Emergida a demanda e concluída a redação do projeto, partimos para as 

etapas necessárias para a implantação da proposta. Dentro da perspectiva do 

trabalho em rede e de desenvolvimento de capital social, foi necessário o 

estabelecimento de parcerias que impulsionassem ainda mais a proposta. Começa a 

ser formada a rede de apoio para o projeto, pontuada por Kern, apud Dabas como: 

 
[...] um sistema aberto que, através do intecâmbio dinâmico entre seus 
integrantes e com integrantes de outros grupos sociais possibilita a 
potencialização dos recursos que possuem. (2003, p.52)  

 

A partir de então, tornou-se necessário o estabelecimento de uma parceria 

com uma organização que atuasse com a temática do voluntariado. Afinal, como já 

descrito, a proposta trazida pelo programa representou algo inovador na cultura 

organizacional da SOPAL. Assim, buscamos na ONG (Organização Não-

Governamental) Parceiros Voluntários o apoio e a legitimidade que precisávamos 

para o êxito do projeto. 

 

 

4.1 PARCERIA COM A ONG PARCEIROS VOLUNTÁRIOS 
 

 

A opção pela parceria com a ONG se deu principalmente pelos valores e 

crenças da organização que vieram ao encontro das concepções e visão para a 

implantação do projeto na SOPAL. Estes se sintonizaram com os aspectos que 

almejava reforçar na cultura de responsabilidade social da empresa. Como referido 

no site da Parceiros2: 

 
A Parceiros Voluntários é uma Organização Não-Governamental, sem fins 
lucrativos, apartidária, criada em janeiro de 1997 por iniciativa do 
empresariado do Rio Grande do Sul, com a Missão de estimular, captar, 
qualificar e encaminhar voluntários à comunidade gaúcha, para promover a 
cultura do voluntariado organizado. 

2 www.parceirosvoluntarios.org.br 
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Os primeiros contatos com a ONG se deram em maio de 2007, quando 

ocorreu a primeira reunião para apresentação do esboço do projeto de voluntariado. 

Nesta data, apresentei a proposta da implantação do voluntariado empresarial na 

SOPAL, visando sua inserção no Programa Voluntário Pessoa Jurídica (VPJ). Ainda 

segundo material do site: 

 
O Programa Voluntário Pessoa Jurídica tem por objetivo sensibilizar a 
empresa para ver-se como agente estimulador de seus colaboradores, 
para o exercício da RSI – Responsabilidade Social Individual e para a 
importância de sua participação em projetos sociais da comunidade. 

 
 

O período de maio a agosto de 2007 foi uma fase de maturação da proposta 

na SOPAL. Durante este período, o projeto ficou em análise na gerência de RH. 

Este espaço de tempo foi essencial para o amadurecimento do mesmo, pois 

contatos freqüentes eram estabelecidos com os funcionários e demais gerentes no 

sentido de mobilização para a implantação do programa.  

O retorno da assistente social da empresa em outubro, que estava em 

período de licença, impulsionou ainda mais este processo. Trabalhando em 

conjunto, conseguimos obter a autorização da gerente de RH para o 

desenvolvimento do projeto na forma de piloto, com um pequeno grupo de 

voluntários. A intenção era avaliar o êxito do mesmo para, posteriormente, ampliá-lo. 

No mesmo mês, a empresa assinou o contrato de parceria com a ONG. 

Assim, a equipe de Serviço Social participou de uma capacitação na Parceiros 

Voluntários. O intuito foi a formação de multiplicadoras no que tange o voluntariado 

empresarial. Os conteúdos e materiais disponibilizados pela ONG permitiram o 

reforço de subsídios para a implantação do programa. Como refere Corrullón:  

  
[...] as alianças estratégicas com outros programas, instituições, governos, 
ONGs abrem caminho para melhorar a qualidade dos serviços prestados e 
para maior eficiência no gerenciamento”. (2002, p.104) 
 
 

Formava-se então, uma importante parceria para a disseminação de uma 

nova cultura de responsabilidade social. Assim, julgamos ser o momento de 

reunirmos todas as gerências da empresa a fim de legitimarmos a proposta em 

todos os setores, da área administrativa à operacional.  
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4.2 SENSIBILIZAÇÃO JUNTO ÀS GERÊNCIAS 
 
 
 
Apesar de já haver um apoio anterior da gerente de recursos humanos, 

demonstrado no respaldo para a aplicação da pesquisa e implantação do projeto 

piloto, julgamos necessário reunir as gerências de todas as áreas para a 

apresentação detalhada do projeto. Seguindo o cronograma, promovemos em 

outubro um encontro de sensibilização. 

 Obtivemos a presença de dois dos quatro gerentes (superando nossa meta) 

que além dos resultados da pesquisa, conheceram alguns conceitos e valores que 

permeiam o voluntariado empresarial organizado. Também neste encontro, 

procuramos destacar os benefícios que o voluntariado traz à comunidade, empresa 

e funcionários. 

Recebemos total apoio das gerências, que reconheceram a importância da 

proposta. A contrapartida inicial oferecida pela empresa ao programa de 

voluntariado pautou-se no transporte, espaço físico para as reuniões/encontros e 

material de divulgação. Todavia, por ser um projeto piloto, além da questão 

operacional de escalas, não houve liberação do horário de trabalho para o 

desenvolvimento das ações. Como aponta Goldberg, “o tipo de apoio que uma 

empresa pode oferecer a um programa de voluntariado varia conforme o grau de 

estruturação que ela pretende imprimir à iniciativa (2001, p.25).  

Não há regulamentações no que se refere ao tipo de apoio oferecido pelas 

empresas para o voluntariado empresarial. A intensidade de suporte da empresa é 

proporcional à incorporação do projeto pela cultura organizacional. No caso da 

SOPAL, os funcionários participantes do programa constituíram-se enquanto 

voluntários pessoa física com apoio da pessoa jurídica, considerando que o trabalho 

voluntário será desenvolvido fora do horário de trabalho. 

A partir de então, surgiu a demanda de sensibilizarmos os “atores 

protagonistas” do Programa: os funcionários voluntários. Formulamos assim, um 

“Encontro de Sensibilização para o Voluntariado” e convidamos todos os 

funcionários que haviam manifestado interesse na pesquisa de diagnóstico. 
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4.3 SENSIBILIZAÇÃO JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS 

 
 
A promoção de um Encontro de Sensibilização, em outubro de 2007, 

objetivou apresentar a proposta do projeto e sensibilizar os participantes quanto à 

relevância do trabalho voluntário. Para tal, abordamos a temática do voluntariado no 

sentido de reforçar alguns conceitos sobre o tema bem como reforçar a proposta e 

coletar idéias para a implantação do projeto.  

Como instrumento metodológico, utilizamos a pesquisa de interesse 

voluntário, gentilmente concedido pela ONG Parceiros Voluntários. O mesmo 

possibilitou traçar um perfil dos funcionários interessados em se tornar voluntários. 

Verificamos se havia experiência anterior com voluntariado, que tipo de vivência e 

com qual público, bem como pudemos levantar as causas sociais que 

impulsionavam o grupo em direção ao voluntariado. Conforme a imagem que segue: 

 

 
 

Foram convidados para o encontro todos os funcionários que demonstraram 

interesse pelo trabalho voluntário a partir de pesquisa anteriormente aplicada pelo 

Serviço Social. Nesta fase, o percentual de faltas foi alto, 77% (38 presenças para 

125 convidados). Entretanto, os que compareceram demonstraram grande interesse 

pela proposta e participaram ativamente do processo de grupo.  

Seguindo a orientação da gerência quanto ao projeto piloto, acreditamos ter 

sido benéfico iniciarmos o projeto com um pequeno grupo. Todavia, não atingimos 

nossa meta inicial de 40% de presenças, que ficou em 23%. Destacamos o alcance 

dos objetivos com o encontro de sensibilização, pois 94% dos participantes optaram 
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Interesse em participar como 
voluntário na Empresa

94%

6%

sim

não

em se engajar como voluntário nas ações promovidas pela empresa, apesar do 

baixo índice de experiência como voluntário. 

 

 

 

 

 

          
                  

 
 

Ressaltamos que grande parte (62%) dos que tinham experiência com 

trabalho voluntário, o fez de maneira pontual. As práticas vivenciadas estavam mais 

vinculadas a doações ou campanhas pontuais. Informações que se compõem 

enquanto um desafio de superação do paradigma assistencialista em prol da 

transformação social. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Também identificamos a significativa heterogeneidade de interesses entre os 

potenciais voluntários. A partir de então, identificamos que o trabalho teria de ser 

desenvolvido em subgrupos a fim de atender os interesses dos voluntários no que 

se refere à área e público para a prestação do serviço.  

 

 

 

 

 

 

Tipo de trabalho voluntário

41%

18%

30%

11% atendimento direto

apoio adm. ou
manutenção

eventos, campanhas e
mutirões

divulgação e
arrecadação de fundos

Público para atuação

38%

20%8%

19%

14% 1% crianças

adolescentes

adultos

idosos

ppd's

outras

Área de interesse

10%
19%

21%13%

32%

4%

1%
saúde

educação

meio ambiente

arte e cultura

esportes

defesa de direitos

outras

Forma de atuação

49%
38%

13%
doação de $ ou
materiais
trabalho voluntário

campanhas pontuais

Experiência como voluntário

23%

77%

sim

não
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Forma-se, então, o primeiro grupo de funcionários voluntários na SOPAL, 

constituído por trinta e seis pessoas. Destacamos que após os encontros, alguns 

funcionários procuraram o Serviço Social a fim de expor o motivo do não 

comparecimento e reiterar a motivação de participar do grupo. Neste momento, o 

grupo alcança o número de quarenta e quatro participantes (4,8% do total de 

funcionários da empresa). 

Seguindo as orientações da Parceiros Voluntários, o próximo passo após a 

sensibilização dos potenciais voluntários é a formação de um comitê interno de 

voluntariado no intuito de gerir, de forma participativa, o planejamento, execução e 

avaliação das ações voluntárias. 

 

 

4.4 O COMITÊ FACILITADOR 
 

 

Optamos por adaptar a nomenclatura de comitê interno para comitê facilitador 

a fim de enfatizar a importância da participação de todo o grupo. Assim, o comitê se 

constituiu na SOPAL enquanto grupo representativo, objetivando facilitar o processo 

de implantação do projeto. Apesar de alterada a nomenclatura, mantivemos a 

intencionalidade do comitê apontada no Guia de Reflexões da Parceiros Voluntários: 

 
Formado por funcionários de diversas áreas da empresa, tem como 
objetivo fazer a mobilização, a conscientização e a articulação dos públicos 
interno, externo e sua cadeia produtiva, estimulando o desenvolvimento da 
RSI – Responsabilidade Social Individual – como exercício de cidadania.     
(2006, p.12) 

 
 

Durante os encontros de sensibilização, apresentamos a metodologia do 

programa e explicamos como se constituiria o comitê. Deixamos aberto para que os 

funcionários interessados em integrá-lo procurassem o Serviço Social. A intenção 

era constituir o comitê através de procura espontânea, mas como o número de 

pessoas interessadas foi insuficiente, tivemos que utilizar a estratégia de convidar 

alguns funcionários que identificamos ter perfil para tal função.  

O pressuposto central na formação do comitê pautou-se na formação de uma 

equipe intersetorial, com pessoas das mais diversas funções, pois como refere 
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Rouco (2003, p.30): “[...] a criação de programas de voluntariado empresarial 

configura uma maneira inovadora de integrar todo o corpo funcional na política de 

responsabilidade social da organização”. 

Assim, realizamos a primeira reunião do comitê facilitador em novembro de 

2007 com o intuito de clarear os objetivos e funcionamento do mesmo. Deixamos em 

aberto para os funcionários convidados optarem por permanecer ou não no trabalho.  

Ao final, formamos um comitê com oito funcionários de funções diversas: assistentes 

sociais, cobradores, motoristas e técnicos de segurança do trabalho, ilustrados 

abaixo: 

 

 
 

A partir de então, o grupo passou a se reunir semanalmente. Apesar de o 

cronograma prever encontros quinzenais, os próprios membros do comitê 

demandaram pela redução da periodicidade entre uma reunião e outra. 

Posteriormente, quando o programa já estivesse implantado, as reuniões passariam 

a ser quinzenais. 

Sua primeira ação pautou-se no diagnóstico das OSCs (Organizações da 

Sociedade Civil) da região. O mapeamento ocorreu a partir de uma listagem, 

encaminhada pela ONG Parceiros Voluntários, com a relação de cinco 

organizações. O comitê dividiu-se em duplas a fim de visitar quatro das 

organizações sociais indicadas pela Parceiros, pois uma delas não contemplava o 

público almejado pelos voluntários. 

Como todas as OSCs visitadas enquadravam-se na proposta do programa, 

decidimos levar ao grande grupo todas as alternativas para que cada um pudesse 
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optar pelo local e pelas ações para o trabalho voluntário. Essa pauta foi incluída na 

capacitação dos voluntários, tarefa também realizada pelo comitê facilitador.  

Nos encontros de capacitação, reforçamos mais alguns conceitos de 

voluntariado, apresentamos as OSCs visitadas, preenchemos a ficha de “Perfil 

Voluntário” (conforme modelo da Parceiros Voluntários) de cada interessado, 

escolhemos o nome para o grupo e o modelo de camiseta do projeto. A sugestão do 

nome e logotipo partiu dos próprios funcionários voluntários, conforme os esboços 

que seguem: 

                                      
  

                            
 

Eleito em votação por todo o grupo, nasce em dezembro de 2007, o grupo de 

voluntariado empresarial Corações Voluntários, agora formado por dezesseis 

funcionários. A redução significativa no número de voluntários, não desmotivou o 

trabalho do comitê facilitador, que continuou atuando na perspectiva de 

desenvolvimento de um projeto piloto.  

Devemos considerar que o período do ano incidiu neste processo tendo em 

vista o período de férias e festas de final de ano. Assim, o número de voluntários 

está em permanente construção, pois novamente, alguns funcionários procuraram o 
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comitê para referir sua impossibilidade de presença na capacitação e buscar formas 

de pertencer ao grupo. 

Neste período, o comitê facilitador pode amadurecer sua prática à medida 

que os primeiros sinais concretos do trabalho começaram a aparecer. Assim, alguns 

membros do comitê deixaram o grupo, mas novos componentes vieram 

voluntariamente a somar e a impulsionar ainda mais nossa missão. Consolida-se um 

novo perfil de comitê, agora com sua identidade reforçada, afinal, nossa causa 

passa a ter um nome: Corações Voluntários.  

 

 
 

Reforçada a identidade do grupo e do comitê facilitador, partimos para nossa 

primeira ação voluntária.  

 

4.5 CAMPANHA DE NATAL 2007 
 
 
A primeira ação voluntária visou promover a mobilização de toda a empresa 

para a causa do voluntariado. Através de uma campanha definida pelo comitê 

facilitador, conquistamos mais visibilidade e reconhecimento de todos os 

funcionários. Também foi uma estratégia para uma primeira aproximação com a 

OSC que teve maior índice de interesse pelos voluntários, que é uma casa lar para 

crianças e adolescentes destituídas do pátrio poder.  

Aproveitando a época de final de ano, o comitê optou utilizar o Natal como 

data referência para a campanha, que previa a doação de brinquedos e alimentos a 

serem entregues em uma festa de natal na organização social. Destacamos, porém, 

que o Projeto de Voluntariado SOPAL não se baseará em ações pontuais, ao 
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contrário, prevê o trabalho voluntário de forma sistemática e organizada. Assim, esta 

ação foi organizada no intuito de disseminar a idéia do programa, pois como aponta 

Corrulón: 
A superação do assistencialismo é a tônica do novo padrão de voluntariado 
que se instalou no Brasil. Embora continue importante atender populações 
em situação de risco, o conceito- chave não é mais apenas socorrer os 
necessitados – é promover a cidadania. (2002, p.26) 

 
 

O envolvimento dos funcionários de diversas áreas, a procura para inserção 

no projeto, a participação ativa das gerências e a receptividade da comunidade 

provaram que, de fato, esta ação veio a dar mais visibilidade ao trabalho. Neste 

processo, destacou-se a atuação dos membros do comitê, que participaram 

ativamente de todas as etapas que envolveram a campanha, do planejamento à 

avaliação.  

Destaca-se também, a participação ativa do publico beneficiário, que 

conduziu as atividades a serem desenvolvidas na festa e participaram do processo 

de avaliação da mesma. Ultrapassando as evidências imediatas do resultado de 

nosso trabalho, fomos além e aplicamos questionários avaliativos com perguntas 

abertas aos adolescentes e ao dirigente da entidade. Com a palavra, o público 

beneficiado: 
A atuação no dia 22/12 nós adolescentes só temos e teremos a agradecer 
e dizer em poucas palavras que tal atuação do grupo corações voluntários 
foi o mais legal possível. Desde o som que foi d+ até vocês um pessoal 
muito legal, que alguns pela 1ª vez conosco já somos bons amigos. 
(Adolescentes) 

 
 

E o retorno do dirigente da organização social, quando questionado sobre os 

aspectos que poderiam ser melhorados: “É difícil dizer o que pode ser melhorado, 

pois tudo foi muito bom, as crianças se divertiram muito e comentam até hoje sobre 

a festa da SOPAL”. As imagens a seguir ilustram os resultados de nossa primeira 

atuação: 
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Dado o primeiro passo rumo ao voluntariado organizado, passamos a elencar 

estratégias de mobilizarmos o grupo para ações sistemáticas na comunidade. O que 

não planejávamos era o surgimento de fatores de risco nesta trajetória, os quais 

acabaram atrasando o processo rumo ao voluntariado organizado.  
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5 ADMINISTRANDO FATORES DE RISCO 
 
 
 

A atuação na área de projetos social requer o cumprimento de algumas 

premissas que condicionam o início das atividades. Segundo Armani (2004, p.42-

44), estas fases constituem-se da identificação da oportunidade, da sustentabilidade 

preliminar e do diagnóstico.  Estas fases propiciam o planejamento das ações para a 

implantação do projeto, considerando os fatores de risco para o êxito da proposta. 

Todavia, a intervenção na área social apresenta um cenário mutante, em 

constante transformação à medida que é influenciada pelo contexto macro e micro, 

externo e interno. Desta forma, por mais que sejam considerados possíveis fatores 

de risco, o gestor social pode ser surpreendido ao logo da trajetória de implantação 

de um projeto social. Nestas situações, cabe estar suficientemente preparado com 

subsídios teórico-metodológicos que dêem conta de administrar estes fatores. 

Ocorrida a primeira atuação do grupo Corações Voluntários, o comitê deveria 

estar articulado suficientemente para dar inicio as atividades organizadas de 

voluntariado empresarial. Os meses de janeiro e fevereiro apresentaram-se como 

um período atípico devido às férias.  Passada esta época, pretendíamos retomar o 

trabalho, todavia, surge um fator que põem em risco a estrutura e articulação do 

comitê facilitador.   

Como já referido, as atividades de voluntariado ocorriam fora do horário de 

expediente e, sendo assim, os funcionários participantes utilizavam algumas horas 

do convívio familiar e de lazer em prol do voluntariado. Desta forma, emergiu nas 

reuniões do comitê alguns relatos de conflitos familiares, que acarretaram a saída de 

um dos membros do comitê. Algumas famílias não estavam tendo a compreensão 

da proposta e passaram a reprovar a idéia de utilização do tempo de convívio 

familiar para o trabalho voluntário, além da desconfiança dos cônjuges quanto a 

seriedade, e até existência, do trabalho. 

Frente a estes depoimentos, o comitê começou a pensar em formas de 

superação deste fator de risco. A intenção era esclarecer estas questões e trabalhar 

os conflitos junto às famílias para não prejudicar o andamento do trabalho. 

Passamos a perceber a importância do papel das famílias dos voluntários e o quanto 

o seu apoio poderia ser decisivo no êxito do projeto. Situação que até então não 

havíamos refletido. 
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Sendo assim, após uma reunião para tratarmos do assunto, o comitê concluiu 

que as famílias estavam muito distantes do projeto e que estes conflitos poderiam 

ser solucionados com informação a fim de aproximá-las da proposta. Assim, 

articulamos em março de 2008, um “Encontro de Confraternização das Famílias” e 

convidamos os familiares dos membros do comitê facilitador: 

 
O Comitê do grupo CORAÇÕES 

VOLUTÁRIOS convida para: 
“CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS” 

Data: 02/03 (domingo) 
Horário: 10h 

Local: SOPAL (sala de treinamento) 
 

 
Venha conhecer nosso trabalho, sua presença é fundamental! 

   O Encontro foi um momento descontraído, onde as famílias puderam se 

aproximar mais da empresa e da proposta de voluntariado. Recebemos os familiares 

com um café da manhã, montamos um cantinho de recreação para as crianças e 

pudemos conversar sobre aspectos importantes. Esclarecemos o conceito de 

voluntariado empresarial, apresentamos nossa proposta e expomos a relevância 

social de nosso trabalho. As famílias receberam um cronograma com as datas das 

reuniões do comitê para descartar qualquer desconfiança quanto a seriedade do 

trabalho. 

Ao final do Encontro, ficou evidente a importância deste espaço e os 

resultados positivos conquistados. Na reunião posterior com o comitê, todos os 

membros demonstraram-se satisfeitos, referindo maior aceitação e reconhecimento 

da família. Inclusive expuseram a motivação de alguns familiares em aderirem como 

voluntários no projeto. Todavia, por ser um projeto piloto, o comitê decidiu postergar 

o ingresso de familiares por considerar que ainda havia um caminho a ser percorrido 

com os funcionários da empresa.  

A partir de então, o grupo ficou mais tranqüilo para o inicio das ações. Apesar 

de perdermos um dos membros do comitê em função deste conflito (que não 

participou do encontro), os demais demonstraram maturidade suficiente para 

vislumbrar este fato como uma oportunidade de crescimento grupal. Assim, 

passamos novamente a nos focarmos na trajetória rumo ao voluntariado organizado.    
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6 ENGAJAMENTO EM UMA PRÁTICA TRANSFORMADORA  
 
 
Como já referido, a prática atual de voluntariado empresarial, com vistas à 

responsabilidade social, aponta para uma cultura cada vez mais próxima à 

transformação social e mais distante do assistencialismo. Sabe-se, porém, que há 

uma construção histórica a ser rompida nesta trajetória.  

Ações espontâneas a populações necessitadas sempre estiveram presentes 

na sociedade brasileira. Como afirma Barbosa (2005, p.1): “durante todo o período 

colonial até o século XIX as ações de assistência social privada tiveram um modelo 

caritativo, inspirado em valores religiosos, que influencia a ação filantrópica até os 

dias de hoje”.  

Desta forma, a história do voluntariado no Brasil carrega em seu legado uma 

prática pautada numa concepção de caridade, estimulada pelos valores religiosos. 

Mais um desafio imposto ao gestor social atuante nesta área, pois ainda há uma 

tendência à adesão de práticas pontuais de cunho assistencialista4. Valores como 

caridade e ajuda mútua ainda são as molas propulsoras do voluntariado no Brasil.  

Transformar esta cultura é uma tarefa a longo prazo, construída pelo acesso 

a informação e a novas experiências de voluntariado organizado. A apresentação de 

cases e o acesso ao conhecimento devem ser promovidos pelo gestor social, 

objetivando a adesão a uma prática voluntária de cunho transformador. Como 

aponta Corullón (2002, p.26): “embora continue importante atender populações em 

situação de risco, o conceito- chave não é mais apenas socorrer os necessitados – é 

promover a cidadania”. 

Buscando o engajamento neste novo conceito, agendamos novas visitas nas 

OSCs no mês de março. A idéia era aproximar o grupo das instituições, envolver o 

maior número possível de funcionários voluntários para, posteriormente, tornar as 

ações sistemáticas. Agendamos as datas em uma casa lar para idosos cegos e na 

mesma instituição contemplada com a campanha de natal. 

 

4  O assistencialismo, ao praticar a atenção às populações desfavorecidas, oferece a própria atenção 
como uma "ajuda" [...] É pelo valor da "gratidão" que os assistidos se vinculam ao titular das ações de 
caráter assistencialista. O que se perde aqui é a noção elementar de que tais populações possuem o 
direito ao amparo [...] O assistencialismo é, por isso mesmo, uma prática de dominação. Se vitorioso, 
ele produz objetos dóceis e manipuláveis. (ROLIM, 2008) 



 28

Novamente, o numero de participantes não atingiu as expectativas do comitê 

facilitador. Em media, oito pessoas envolveram-se nestas visitas, mas foi nítido o 

envolvimento das mesmas com a causa, sendo este evidenciado nos seus relatos 

na ficha de registro pessoal (preenchidas após as ações): 

 
Me senti realizada em poder dar um pouco de mim a quem tanto precisa e ao 
mesmo tempo uma pessoa perdida num paraíso de crianças que muito 
pouco precisam para ser feliz. 

 

E ainda: 

 
Poderia ter algum tempo a mais, para talvez realizar algumas atividades a 
mais.  
Acho que consegui levar um pouco mais de alegria, carinho e diversão a 
todos da casa. 

 

 

Para ilustrar, algumas imagens do início de uma nova etapa para os 

Corações Voluntários: 
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As novas ações propiciaram maior entusiasmo entre os voluntários, pois foi o 

momento de vislumbrar a aplicação prática da causa que unia tal grupo. Todavia, 

uma inquietação ainda pairava sobre o comitê facilitador: como engajar um maior 

número de funcionários voluntários? Como manter o entusiasmo posterior às ações? 

Ou seja, como consolidar a pratica do voluntariado organizado? 

Foi a partir destes questionamentos que nos atentamos à necessidade 

primordial de mantermos o entusiasmo entre os dezesseis funcionários que haviam 

preenchido a ficha do perfil voluntário nas capacitações. Percebemos que era neles 

que estava nossa principal chance de sucesso, afinal, sabe-se da força 

multiplicadora do voluntariado.  

Assim, decidimos por realizar uma reunião com estes dezesseis voluntários, 

mas também estendemos o convite a todos os funcionários da empresa. Nesta 

reunião, reforçamos a relevância do projeto e expomos as ações realizadas até o 

momento. Foi uma maneira exitosa de dar visibilidade à proposta. Os dez 

voluntários presentes expuseram sua motivação em contribuir com o projeto de 

forma sistemática. 

A partir de então, o comitê se reuniu novamente para operacionalizar este 

processo. Revisando as fichas dos funcionários e percebemos que havia diferentes 

interesses quanto às atividades a serem desenvolvidas como voluntário. Logo, 

decidimos montar grupos de trabalho, subgrupos por área de interesse. Música, 

esporte e lazer, leitura e recreação foram as equipes formadas para atuarem com 

crianças e adolescentes. Embelezamento, leitura e diálogo focaram-se nos idosos. 

Subgrupos montados- com média de quatro participantes- escolhemos um 

supervisor membro do comitê para cada equipe de acordo com o interesse de cada 

um. A partir de então, caberia ao supervisor gerir seu respectivo grupo de trabalho. 

É a pessoa referência da equipe, que acompanhará os voluntários antes, durante e 
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após o processo. É o responsável em reunir o grupo, planejar as atividades, 

acompanhar as mesmas bem como avaliá-las. 

Reuniões agendadas com as equipes de trabalho, os supervisores cumpriram 

o papel inicial de mobilização dos componentes do subgrupo. Todos agendaram as 

datas para as visitas e planejaram as atividades junto aos seus voluntários. Mesmo 

se consolidando com dois meses de atraso diante do planejamento inicial do projeto, 

a partir de então as OSCs passaram a ter a presença semanal do grupo Corações 

Voluntários, que a cada semana planeja uma nova atividade para os usuários das 

organizações.  

Consolida-se, assim, um importante passo no amadurecimento grupal no que 

se refere à proposta. Novamente, o engajamento dos membros do comitê foi 

determinante neste processo, que aliado às estratégias de divulgação, norteou o 

projeto ao sucesso. 
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7 ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO / COMUNICAÇÃO 
 

 

Em todo o processo, os meios de comunicação e divulgação foram 

essenciais, desde os bilhetinhos no dia do pagamento até a conversa cotidiana. Esta 

experiência reforçou na prática o quanto as estratégias de comunicação devem estar 

sempre em pauta.  

O princípio da implantação do Programa reproduziu a prática de comunicação 

interna da empresa: recados na tabela, cartazes no mural e nos terminais. Todavia, 

a experiência prática e o aprofundamento teórico demonstraram que precisávamos ir 

além. Como afirma Rouco: “trata-se de uma nova cultura empresarial, cuja base é a 

comunicação, decisiva para a realização dos objetivos estratégicos”. (2003, p.35) 

O ápice desta idéia se deu a partir do momento em que estabelecemos uma 

parceria com um profissional voluntário da área de publicidade e marketing, que 

somou ao Programa com a criação do material de divulgação. Em contrapartida, a 

SOPAL financiou a confecção dos folder’s5 e camisetas. 

A proposta tradicional de comunicação interna foi mantida, até por ser uma 

prática legitimada na cultura organizacional. Todavia, acrescentamos uma forma 

mais criativa de comunicação, como forma de dar mais “vida” ao Programa. Como 

ilustra o modelo de um dos  folder’s: 
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Outra importante forma de comunicação foi através do jornal de circulação 

interno “Rodonorte”. Criado no ano de 2000, o jornal circula pelas três empresas que 

compõem o consórcio. Através deste, conseguimos publicar mensalmente as 

informações sobre o projeto, trazendo mais adeptos à proposta. Conforme ilustram 

alguns exemplares: 
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O retorno positivo das publicações demandou ao comitê facilitador a proposta 

de veicular um jornal próprio do grupo Corações Voluntários. A idéia surgiu com o 

intuito de reforçar a divulgação das ações, a motivação dos voluntários e o 

reconhecimento dos demais funcionários. Importante neste processo foi o apoio da 

gerência, que investirá na criação do jornal. O comitê está mediando com o grupo a 

formulação das matérias a serem publicadas. 
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8 AVALIAÇÃO PARCIAL 
 
 
 
No decorrer do projeto, as práticas de monitoramento e avaliação se fizeram 

presentes em todo o processo. Em todas as ações procurávamos vinculá-las com o 

objetivo central do projeto. A avaliação de nossas práticas compôs as pautas das 

reuniões do comitê, que com grande sabedoria soube administrar as dificuldades, 

misturando razão e emoção, rumo ao nosso objetivo.  

A proposta de voluntariado organizado requer atenção redobrada no que 

tange a avaliação crítica das ações, pois há uma cultura arraigada de que ações 

sociais voluntárias não demandam qualidade, afinal, é uma doação e “o que vier, 

vem em boa hora”. A imagem abaixo ilustra com perfeição a demanda 

contemporânea que se põe ao voluntariado, buscando o rompimento do paradigma 

de ações pobres para pobres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

(fonte desconhecida) 
 

Não se pode negar a motivação emocional (metade coração) para a prática 

do voluntariado, aliás, ela é muito bem-vinda. Todavia, há de se ter um viés racional 

para esta prática (metade massa cefálica) a fim de garantir uma prática de 

qualidade, voltada à transformação social. Como aponta Rouco (2003, p.19): “o 

grande desafio do voluntariado é mobilizar os desejos das pessoas, aproveitar suas 

habilidades em programas bem estruturados, com objetivos definidos, sem que 

pareçam estruturas profissionais rígidas e hierarquizadas”. 
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Buscando a aproximação crescente com o voluntariado organizado 

contemporâneo, formulamos uma avaliação parcial da prática ocorrida na SOPAL 

até o momento. A avaliação se deu através de questionários com perguntas abertas 

e fechadas (com alternativas “concordo, em termos e discordo”) e foi entregue aos 

cinco membros do comitê facilitador. 

Quando questionados se o projeto contribui para a qualidade de vida da 

comunidade, três concordaram com a afirmativa, um deles referindo que “se pode 

obter uma qualidade de vida melhor ampliando conhecimentos e solidariedade” 

(voluntário A). Os demais apontaram que esta melhoria é limitada, pois se dá 

somente no âmbito da OSC atendida. 

Três também afirmaram que o projeto melhora a relação entre empresa e 

comunidade, referindo que “a empresa não é vista só como uma prestadora de 

serviços” (voluntário B). E ainda: “porque aproxima ambos havendo reconhecimento 

por parte da comunidade quanto a responsabilidade social” (voluntário A). Neste 

ponto também se reconhece a contribuição do voluntariado para a imagem 

organizacional: “a empresa passa a ser um apoio as demandas sociais, além de 

melhorar a imagem institucional” (voluntário E). 

Quanto à melhoria no envolvimento/compromisso do funcionário com a 

empresa, três concordaram com a afirmativa, defendendo que: “uma empresa que 

se envolve em um projeto social atendendo as necessidades da comunidade, 

auxiliando de alguma forma para contribuir com o progresso da mesma, começa a 

ser percebida de outros ângulos” (voluntário A). E ainda: “o funcionário fica mais 

integrado com a empresa, sente- se parte do todo” (voluntário E). 

Questionados quanto à contribuição no desenvolvimento de conhecimentos, 

técnicas e habilidades de liderança entre os funcionários, obtivemos todas as 

respostas afirmativas, expressas pelo relato do voluntário C: “eu mesmo nunca 

imaginei que teria todo esse envolvimento com o projeto, e hoje posso fazer parte do 

comitê facilitador, que é uma grande vitória pessoal para mim”. Acrescentada ainda 

pelo voluntário B: “há mais interatividade entre os mesmos”. 

Afirmaram ainda, três de cinco voluntários, que o projeto aumenta a 

motivação e a produtividade dos funcionários: “estou muito mais motivado para 

trabalhar agora com o projeto do que antes, até por ser uma rotina de trabalho muito 

cansativa”. Mas alertam que “nem tudo o que é bom para um é bom para o outro” 

(voluntário B), ressaltando que não há uma “fórmula motivacional”.  
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Todos concordaram que o engajamento da empresa em ações voluntárias 

melhora a imagem institucional. O interessante foi que ao justificar as respostas, 

todos referiram os reflexos do projeto no contexto interno da empresa, a melhoria da 

imagem institucional entre seus funcionários. Defenderam que o projeto “passa ser 

um ponto de referencia positivo para tanto os funcionários como para comunidade 

sendo motivo de orgulho para ambos” (voluntário A).  

Nenhum dos voluntários concordou que o projeto custa mais do que a 

empresa recebe em troca. Todos consideraram o retorno positivo em forma de 

capital social entre empresa, funcionários e comunidade: “porque o gasto que se tem 

com um projeto social pode não haver um retorno imediato, mas com certeza vai se 

refletir no futuro com o retorno que pode dar a empresa. Pois um projeto sério e que 

dá certo tem uma repercussão muito positiva para a empresa e os gastos são 

compensados de muitas maneiras” (voluntário A).  Afinal, “todos saem ganhando, 

comunidade, funcionários e a própria empresa” (voluntário C). 

Quando à melhoria da qualidade de vida dos funcionários voluntários, quatro 

concordaram com a afirmativa, referindo que “quando nos envolvemos com causas 

nobres nossa vida passa a ter um novo sentido e uma visão muito mais ampla da 

realidade em que vivemos (voluntário A). Alegando ainda que “através do projeto 

acabei crescendo mais como pessoa, e isso por si só já te dá uma qualidade de vida 

melhor” (voluntário C). O funcionário que discordou, aponta para o viés altruísta do 

voluntariado: “o voluntário faz por amor e não por fins lucrativos” (voluntário B). 

Todos concordaram quanto à melhoria da integração e do espírito de equipe 

entre os funcionários, apontando que “aproxima pessoas de pensamentos e idéias 

totalmente diferentes” (funcionário D). E ainda, que “é uma corrente, todos nós 

temos que nos ajudar até pelo tamanho da causa, que é ajudar o próximo” 

(voluntário C). Reconhecem também que o voluntariado é um instrumento de 

intervenção nos aspectos grupais: “o trabalho em grupo é desenvolvido plenamente 

no voluntariado” (voluntário E). 

Quando questionados sobre as conquistas e vitórias do projeto, as respostas 

dissertativas enfatizaram a melhoria da relação entre empresa e funcionários. 

Conforme aponta um dos membros do comitê facilitador: “a integração entre 

empresa e funcionários por causas nobres, mas com objetivos diferentes. Os 

funcionários por poder fazer algo em prol de alguém e a empresa por tirar o rotulo 

perante a comunidade de ter só fins lucrativos”. 
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 Destacaram também a questão da auto-estima, ressaltando o pertencimento 

social dos funcionários voluntários. Como aponta uma das respostas: “uma 

conquista foi ter conseguido entrar em um grupo que ajudasse o próximo. E sobre a 

vitória, é saber que lá entre as pessoas que ajudamos sou reconhecido por levar 

alegria e companhia”.  

Outro aspecto importante levantado foi a visão do projeto enquanto processo 

em construção, elemento dinâmico, mas que já está construindo seu impacto na 

cultura organizacional. Como aponta um dos participantes: “o projeto é muito novo e 

caminha em passos lentos, mas ele já tem uma identidade, uma história, uma linha 

de tempo, construídos em equipe e isso o torna consistente. A empresa estar 

apoiando também é um ponto importante, pois demonstra fundamentação do 

projeto. Reunir os membros do voluntariado, mesmo em pequeno número, mostra o 

interesse e espírito de participação de todos”.    

Buscando reforçar a análise crítica sobre o projeto, questionamos quanto aos 

aspectos a serem melhorados no mesmo. Destacou-se a necessidade de 

mobilização e divulgação contínua do projeto com o intuito de evitar a desmotivação 

dos voluntários. Também se pontuou a necessidade de aproximar os membros do 

comitê com os demais voluntários, através de reuniões periódicas e treinamentos. 

Todos identificaram a necessidade de aprofundamentos conhecimentos, técnicas e 

habilidades na área do voluntariado organizado, ou seja, há demanda do grupo por 

maior qualificação. 

O questionário foi finalizado com uma pergunta mais subjetiva, na qual foi 

indagada se a participação no projeto havia mudado algo nos voluntários ou em 

suas vidas. As respostas se direcionaram à ampliação da participação social e da 

cidadania à medida que passaram a ser sujeitos de transformação social, 

conscientes de suas limitações, mas conhecedores de seu poder. Abaixo, os relatos 

desta transformação: 

 
“[...] mudou a visão em relação a necessidade de se doar mais para 
contribuir com o progresso da humanidade! [...] 

 
[...] a própria maneira de se levar a vida, tomar atitudes, muda quando 
pensamos no próximo e nas dificuldades que todos passam no dia-a-dia!  
 
[...] com essas poucas palavras tentei expressar o significado que esse 
projeto mudou em minha vida, agradecendo a oportunidade por poder 
participar de alguma forma!” 
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Assim, enfatizamos a relevância e o espaço rico de aprendizado e 

transformação social propiciados por esta experiência. Numa mistura entre razão, 

qualidade, emoção, objetividade e subjetividade, alcançamos nossa trajetória rumo 

ao objetivo proposto. Certos de que ainda há uma história a ser traçada, partimos 

com motivação para o alcance total de nossos objetivos, que mais do que uma 

missão organizacional, perpassa por missões de vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O processo propiciado pela residência solidária apontou para novos desafios 

à área de gestão social. Trabalhar com voluntariado empresarial organizado exige 

uma visão macro das transformações na cultura de responsabilidade social, mas é 

preciso estar atento ao território local. Neste sentido, é fundamental o projeto ser 

desenvolvido numa perspectiva participativa entre os atores envolvidos: 

funcionários, empresa e organizações da sociedade civil. 

A integração entre estes atores sociais é indispensável. As OSCs apontando 

suas demandas ao trabalho voluntário, a empresa incentivando seus funcionários 

voluntários e os mesmos estando abertos ao diálogo e mudança de paradigmas. 

Relações que se resume em capital social à medida que pressupõem vínculos de 

confiança. Desta forma, o trabalho beneficia tanto a empresa, quanto os voluntários 

e organizações sociais.  

Trabalhar com grupos representativos, como o comitê facilitador, demonstrou 

ser uma estratégia eficaz no andamento do projeto. Todavia, requer cuidado do 

gestor social para não tornar as decisões centralizadas no comitê. A relação com o 

grande grupo de voluntários deve ser constantemente fortalecida, evitando relações 

de poder e competitividade e estimulando vínculos de confiança e respeito. 

O apoio a um projeto de voluntariado empresarial deve ir além do grupo 

diretamente envolvido com o trabalho voluntário. É necessário que todos os 

funcionários, independentemente de nível hierárquico, tenham conhecimento e 

apóiem o trabalho desenvolvido. Principalmente no nível de gerência, pois o gestor 

tende a tornar-se multiplicador desta nova cultura. 

Destacamos que a cultura de responsabilidade social empresarial não se 

restringe a um programa de voluntariado, mas este demonstrou ter grande potencial 

na disseminação de novos valores organizacionais. A experiência relatada 

demonstrou alterações nas relações internas e externas à empresa. 

Evidenciou-se a capacidade de aproximação, estreitamento de vínculos, 

através do voluntariado organizado. Os funcionários participantes passaram a se 

sentir valorizados e pertencentes a um espaço constituído por relações solidárias. 

Desta forma, se desenvolve importantes habilidades de relacionamento interpessoal: 

comunicação, empatia, socialização, dentre outras. 
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Destacamos também, o significativo papel da rede primária dos voluntários. 

Os conflitos emergidos trouxeram a importância de um projeto nesta área ter o 

respaldo dos familiares, especialmente quando as atividades voluntárias envolverem 

o tempo ocioso do funcionário. Assim, é fundamental o diálogo com esta rede desde 

o princípio do projeto a fim de evitar futuros entraves. 

Uma outra possibilidade é o engajamento dos familiares como voluntários no 

projeto, mas há de se ter uma coesão entre os funcionários participantes.  

Independente da opção, o interesse espontâneo entre os familiares dos voluntários 

ocorrerá em decorrência do potencial multiplicador da cultura do voluntariado. Desta 

forma, caberá ao gestor social mediar junto ao grupo a possibilidade e o momento 

adequado para a participação dos familiares. 

No decorrer do projeto social, o gestor social possui papel central na 

mediação deste processo. Representa um facilitador na construção de alternativas 

para o alcance dos objetivos. Estimulando a participação, aproveitando as idéias e 

construindo estratégias coletivas. É um facilitador no acesso à informação e à 

construção grupal de conhecimento para o alcance de um trabalho qualificado e 

norteado por seus objetivos. 
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