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Profissionais utilizam habilidades em prol do voluntariado 
 
Eles cansaram de reclamar da falta de ação dos governantes e se engajaram em movimentos 
sociais doando o que sabem fazer de melhor: o trabalho. Na agência de publicidade 11/21, já 
virou praxe fazer hora extra para criar campanhas gratuitas para a Fundação Movimento 
OndaAzul, ONG que atua na preservação, conservação e uso sustentado das águas brasileiras, e 
para a Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas (Abrad). De acordo com o sócio Gustavo 
Bastos, ninguém reclama ou cobra a mais por isso. 
 
"As pessoas amam fazer este tipo de trabalho. Todo mundo se sente bem, participativo. Digo que 
eles recebem um salário emocional por isso. É uma corrente do bem que envolve todas as 
pessoas. Além dos funcionários da agência, conseguimos apoio nas mídias e publicamos as 
campanhas de graça nos jornais. Todo mundo participa", conta Bastos. 
 
De acordo com ele, a escolha das entidades não foi aleatória. A idéia central era trabalhar com 
temas de grande importância social e que mobilizassem os funcionários e a sociedade. "Eu e meu 
sócio, Ronaldo Conde, fizemos questão de escolher entidades respeitadas, que fazem um trabalho 
louvável. Além das campanhas publicitárias prestamos consultoria em marketing. Ajudamos a 
criar um fundo de captação de recursos para a OndaAzul e estamos fazendo o mesmo com a 
Abrad". 
 
O também publicitário Leonardo Valpassos, da Percepttiva Comunicação, desenvolve projetos 
gratuitos para o Rio Voluntário. Ao contrários dos seus colegas de profissão, a idéia inicial não era 
envolver a agência ou seus companheiros de trabalho no projeto, nem mesmo em trabalhar para 
uma ONG. Depois de perder dois parentes próximos com câncer, Valpassos quis ajudar em um 
hospital que cuida de crianças que têm a doença. 
 
"Fui até o hospital dizer que queria fazer um trabalho voluntário com aquelas crianças. Lá, me 
disseram que deveria passar por um treinamento com o Rio Voluntário. Fui, então, a uma palestra 
da ONG, uma dinâmica onde eles explicam como é o trabalho, e descobri que eles não tinham 
agência de publicidade. Ofereci meu trabalho e acho que foi a melhor coisa que fiz. Uso minha 
profissão para algo bom e não apenas para vender carros, por exemplo. Não sei dar comida para 
crianças. Tem gente que faz isso melhor do que eu. Ajudo da forma como posso e com o que faço 
melhor", analisa Valpassos. 
 
O exemplo do colega acabou impulsionando outros profissionais da agência. É o caso de Rafael 
Pascarello, que trabalha de graça como redator. "Fazer este trabalho é maravilhoso para mim. Ser 
voluntário é mais fácil do que eu pensei. Se cada um doasse para o outro o que faz de melhor, as 
coisas estariam diferentes. Se o advogado, o jornalista, o médico, o dentista, se cada um deles 
fizesse algo na sua área para alguém que precisa, nossa sociedade estaria mais sadia, mais 
justa", acredita Pascarello. 
 
MOTIVAÇÃO. Para a psicóloga Liliane Braga, o ato de ajudar ao próximo dá, na maioria das vezes, 
uma sensação de paz e alegria. Segundo ela, as ações sociais, sejam elas estimuladas pelas 
empresas ou atos individuais, acabam motivando outras pessoas a fazerem o mesmo. 
 
"As pessoas que conseguem separar um tempo no dia ou semana para ir até um hospital, uma 
prisão ou qualquer outro lugar onde elas exerçam o bem acabam contagiando o seu círculo de 
amizade. Um amigo leva o outro, como em uma corrente mesmo. São ações que devem ser 
reconhecidas", avalia Liliane. Na opinião da terapeuta muitos são os motivos que levam pessoas a 
praticarem ações sociais. Ela, por exemplo, dá consultas gratuitas a moradores de comunidades 
carentes há cinco anos.  



 
"Algumas pessoas fazem estas ações porque querem fazer o bem, por terem consciência da 
importância de seus atos. Elas estão cansadas da impunidade e se julgam responsáveis pelo caos 
que vivemos. Existem várias formas de contribuir com determinada causa. Com o trabalho direto, 
voluntário ou com dinheiro. Cada um ajuda como pode. Prefiro ajudar com a minha profissão. A 
vida nestas comunidades é dura. A maioria das pessoas são de bem e elas, mais que nós da 
sociedade formal, estão expostas a todo tipo de violência. São homens e mulheres carentes de 
tudo, inclusive de alguém que possa ouvir seus problemas", conta Liliane. 
 
Executiva organiza campanha de doação de alimentos 
 
Conciliar a vida de executiva com atividades sociais não é nenhum bicho de sete cabeças para 
Clarice Caliman, diretora da IE Intercâmbios no Exterior. Ela encontrou uma forma rápida para 
ajudar o próximo sem sair da empresa. Clarice aproveita as palestras realizadas nas unidades da 
agência espalhadas pelas centrais de intercâmbio no Brasil para realizar campanhas de doação de 
alimentos. Ela diz não ter dúvidas que sua iniciativa emociona e motiva os funcionários. 
 
"Acredito que o ato de fazer o bem tanto dentro quanto fora da empresa, sempre gera uma 
imagem positiva. A percepção muda entre os funcionários, gerando bem-estar e até mesmo 
satisfação em trabalhar numa empresa que se preocupa com o meio em que vivemos. O próprio 
ato de ajudar o próximo já é fator motivacional dentro do ambiente de trabalho. Há uma 
preocupação conjunta em sempre estar fazendo o bem e descobrir outras formas de ajudar. Todo 
mundo sai ganhando", conta Clarice. 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 mar. 2007. Carreiras, p. B9. 


