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Ser voluntário significa, antes de mais nada, ajudar ao próximo de forma espontânea. Pois é 
exatamente dessa maneira, espontâneamente, que um movimento se expande entre empresas 
brasileiras e multinacionais espalhadas pelo País: o voluntariado empresarial. Com o objetivo 
de estimular, fortalecer e disseminar a participação voluntária de seus colaboradores em ações 
socioambientais, esses programas trazem na carona outros importantes benefícios para as 
companhias: aprofundam o relacionamento entre seus colaboradores, estimulando o espírito 
de equipe, e favorecem o desenvolvimento de habilidades de liderança entre os funcionários. 
Mais ainda, eles resultam numa prática social dirigida, eficaz e valiosa para todas as partes 
envolvidas.  
 
Lançado em julho, o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (CBVE) reúne 35 grandes 
empresas como Accenture, Bradesco, Coca-Cola, Gerdau, Light, Unibanco, Wilson, Sons, Souza 
Cruz, entre outras, que atualmente desenvolvem formalmente ações voluntárias. “A fundação 
do conselho foi o primeiro passo. Criamos o ambiente propício para debater idéias e estimular 
ainda mais o trabalho voluntário entre nossos associados”, afirma Wanda Engel, presidente do 
CBVE, que, semana passada, participou do seminário “Como o voluntariado empresarial pode 
contribuir para o desenvolvimento social sustentável”, no Centro Cultural da Light, no Rio.  
 
Ex-secretária de Assistência Social, durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, Wanda 
revela que o voluntariado empresarial é um conceito novo no Brasil. “Uma mudança de 
paradigma no mundo empresarial está em curso. Se há bem pouco tempo o lucro era o 
principal objetivo, hoje a preocupação socioambiental também ganhou relevância. Mais ainda, 
as empresas perceberam que esse investimento também é lucrativo e traz ganhos vantajosos. 
Por isso, desde o ano 2000, passaram a desenvolver programas de responsabilidade social e, 
na carona desse processo, de trabalho voluntário. O último, por sinal, localiza-se na interseção 
entre as empresas e população atendida, ajudando na interação entre as partes”, diz.  
 
Diálogo  
 
Para Marisa Seoane, coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social Empresarial da 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o diálogo das empresas com a 
comunidade muitas vezes só acontece por meio do trabalho voluntário. Segundo Marisa, 
levantamento da Fiemg aponta que, nos últimos anos, a maioria das companhias brasileiras 
criou eficazes canais de comunicação, tanto internos — com seus funcionários — quanto 
externos — com clientes, fornecedores e população — a partir do voluntariado.  
 
“Falar não é suficiente. O mais importante é ouvir. Os Serviços de Atendimento ao Cliente 
(SAC), os 0800 e ouvidorias jamais substituirão o ser humano nesse processo. Dialogar é estar 
aberto a sugestões e, mais ainda, estar disposto a construir uma terceira via”, acredita.  
 
Há um ano, a Wilson, Sons lançou oficialmente seu programa de voluntariado. Desde então, o 
projeto, chamado “Criando Laços”, conseguiu mobilizar 35 pessoas na unidade carioca da 
empresa, que possui 700 empregados. “Já havia funcionários que, isoladamente, faziam 
alguma atividade voluntária, incluindo aí o presidente da Wilson, Sons, Cezar Baião. Tempos 
depois formalizamos um comitê que, hoje, promove uma série de ações voluntárias. O 
trabalho sempre é feito fora do expediente, mas, até aqui, tem sido compensador. No ano 
passado, por exemplo, fizemos uma grande ação em favor da ONG Viva São Gonçalo, em São 
Gonçalo”, afirma Claudio Viveiros, gerente de comunicação e sustentabilidade e um dos 
principais incentivadores da iniciativa.  
 
No Grupo Gerdau, o esporte costuma ser o grande catalisador para projetos de voluntariado. 
Na Copa do Mundo de 2006, por exemplo, 6 mil dos 20 mil colaboradores da empresa no Brasil 
se engajaram em trabalhos voluntários. Este ano, com os Jogos Olímpicos de Pequim como 
estímulo, não foi diferente. No Rio, 450 funcionários da unidade carioca do grupo participaram 
da Olimpíada Voluntário Gerdau, beneficiando cerca de 2,5 mil pessoas de 24 instituições 
fluminense.  



 
Líderes  
 
Responsáveis por disseminar o sentimento voluntário entre seus companheiros de trabalho, os 
chamados team leaders têm o desafio manter a chama do voluntariado sempre acesa. Na 
Wilson, Sons quem comanda o time de voluntários é Patricia Gribel. “A melhor forma de 
exercitar é no cotidiano. Carrego o sentimento voluntário comigo desde criança e tento passar 
para quem está ao meu lado, resgatando valores de solidariedade que aprendi com minha 
família”, afirma Patrícia.  
 
Mas como estimular a participação sem que tudo se torne uma obrigação? Para Marisa Seoane 
a saída está na conscientização. “O primeiro passo é colocar as pessoas em contato com as 
comunidades atendidas. O funcionário tem que participar, ver de perto e, a partir dali, 
naturalmente o sentimento voluntário surge dentro dele. Ao mesmo tempo, a empresa tem 
que oferecer o mínimo de estrutura para facilitar a aceitação do funcionário”, acredita.  
 
Patrícia, da Wilson, Sons, concorda, mas ressalva que a participação dos principais executivos 
das empresas também é importante. “Eles têm o papel de promover mais flexibilidade para 
que todos os funcionários possam participar do voluntariado”, afirma. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 2 set. 2008. Seudinheiro, p. B-18. 
 
 
 
 
 


