
cada vez mais crescente a cons-
ciência da população mundial
em relação à sustentabilida-
de, que tem a responsabilida-

de social como um de seus pilares. No
Brasil, a situação não é diferente. Mui-
tas empresas reconhecem o valor dessa
responsabilidade e vêm se envolvendo
no desenvolvimento das comunidades
em que estão instaladas. Esse trabalho é



feito por intermédio da estruturação de
programas de voluntariado empresarial,
que podem ser traduzidos no apoio for-
mal e organizados pelos colaboradores
que desejam servir a comunidade com
seu tempo e habilidades.

Segundo o diretor da Visão Sustentável
Consultoria, José Pascowitch, normalmen-
te a empresa escolhe projetos de interesse
social, que tenham a ver com sua atividade
e oferecem apoio financeiro. "Depois de
definido o projeto, a empresa convida e
incentiva seus diretores e funcionários a
doar tempo, trabalho e talento à viabili-
zação dessas iniciativas."

Entre os benefícios gerados com o vo-
luntariado empresarial, Pascowitch cita a
boa imagem institucional da companhia,
seu envolvimento com a comunidade, o
comprometimento dos colaboradores, o
clima organizacional e o favorecimento do
trabalho em equipe.

A consultora Anna Mey Doo Marmo,
também da Visão Sustentável, explica
que esse tipo de ação é sempre muito

bem recebida pelos funcionários da em-
presa. "Realizar ações sociais é bom para
a auto-estima e aumenta a satisfação de
trabalhar para uma instituição socialmente
responsável."

A formalização do trabalho voluntário e
a dedicação a esse tipo de atividade variam
em cada empresa. Â maioria regulamen-
ta o tempo despendido no voluntariado
fora da jornada regular, outras delimitam
horas durante o horário de expediente. Se-
gundo Anna, o assunto ainda é polémico.
"As empresas normalmente consideram
essas concessões como Investimento So-
cial Privado. Porém, no Brasil, a maioria
delas tem seus funcionários dedicados ao
planejamento e execução dessas iniciativas
fora do horário de trabalho."

Quanto à remuneração, vale lembrar
que o trabalho voluntário não é remune-
rado e não gera vínculo empregatício, se-
gundo a Lei federal n° 9.608, de 1998.

Pascowitch diz que qualquer empresa
pode implantar um programa de volunta-
riado, basta ter iniciativa e planejamento.

Esse programa pode ir do apoio finan-
ceiro a projetos, passando pelo incentivo
aos colaboradores, mesmo que sejam em
pequeno número.

O EXEMPLO SUPERMERCA-
DISTA - Um bom exemplo de volun-
tariado empresarial vem do Wal-Mart
Brasil. Paulo Mindlin, diretor do Institu-
to Wal-Mart, conta que o programa de
voluntariado existe desde que a rede se
instalou no Brasil, há 13 anos. "Sempre
demos espaço para o envolvimento do
associado com a comunidade local. A
empresa valoriza as ações de cada loja,
como arrecadação de alimentos e visitas
a instituições de caridade."

Mindlin se orgulha dos projetos sociais
do Wal-Mart e conta que, em 2007, uma
ação combinada mobilizou todas as unida-
des da rede, no dia 21 de novembro. Uma
comunicação interna pedia a organização
de equipes e explicava que a loja teria
um orçamento específico para a ação. As
unidades se organizaram e cada gerente



levantou informações
sobre o que seria feito,
o material necessário
e a quem beneficia-
riam. Era um peque-
no plano de negócios.
"Foram 6,2 mil asso-
ciados que praticaram
30 mil horas de traba-
lho voluntário."

Para Mindlin, nin-
guém melhor que o
próprio funcionário
para saber do que a
comunidade precisa,
afinal, é de onde vem
e trabalha. Quanto ao
horário dedicado ao voluntariado, o dire-
tor é de opinião que é bom para a empresa
disponibilizar tempo de trabalho do fun-
cionário. "É um grande benefício. Todos se
sentem mais produtivos e motivados, con-
versam sobre o assunto com os clientes e
transmitem sua satisfação."

Enquanto alguns colaboradores dedi-
cam horas ao trabalho voluntário, princi-

palmente no dia balizado como "Dia na
Comunidade", outros trabalham dobrado
na loja. "Eles sentem que fazem parte da
ação social também, pois sabem que estão
cobrindo o colega que está aluando na co-
munidade", garante Mindlin.

Oulro supermercado que não fica
alrás no quesilo responsabilidade so-
cial é o Modelo, com 14 lojas na região

de Cuiabá (MT). No
levanlamenlo das
ações que já vinham
sendo efeluadas pela
empresa, verificou-se
que muilas delas não
eslavam organizadas
em um mesmo nú-
cleo, o que facililaria
o acompanhamenlo
e a avaliação das ati-
vidades. "Para com-
pletar, nem sempre
uma equipe sabia das
ações das outras para
que pudesse partici-

par", explica Cynlia
Fior, consultora do Programa Socioam-
bienlal da rede.

O projeto de voluntariado foi deno-
minado "Mão na Massa" e começou aos
poucos, no ano passado, buscando adesão
de pessoas que já vinham desenvolvendo
algum tipo de trabalho na empresa. O ob-
jetivo é o mesmo: despertar nos colabora-
dores a necessidade de doar um pouco de
seu lempo e energia aos que necessitam de
ajuda, através de ações estruluradas. "En-
tendemos que ações conjuntas, em função
do bem comum, além de melhorar a auto-
estima dos funcionários, contribuem para a
melhoria dos trabalhos em equipe, relacio-
namento e liderança", explica Cyntia.

Ao contrário de Mindlin, do Wal-Mart,
Cyntia é de opinião que, para ser conside-
rado voluntário, o trabalho deve ser efe-
tuado fora do expediente do funcionário.
Mas como existem muitas diferenças de
horário entre os colaboradores da empre-
sa, algumas ações acabam acontecendo
nesse período. "Alguns funcionários são
liberados em parte do seu tempo para
ajudar na ação."

Ela comemora o sucesso na campanha
de Natal da loja do bairro Cristo Rei e ob-
serva que durante as ações em que existe a
participação dos funcionários, o clima é de
muita colaboração e entusiasmo.

Text Box
Fonte: Supervarejo, a. 9, n. 89, p. 34-36, jan. / fev. 2008.




