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Os programas de voluntariado são cada vez mais frequentes no mundo corporativo, motivados 
pelos objetivos traçados por empresas que pretendem intervir na sociedade, promovendo 
mudanças positivas. Seja no âmbito de questões sociais, seja promovendo ações culturais, 
outras tantas vezes focado em causas ambientais, o voluntariado empresarial costuma 
produzir mudanças tanto no contexto onde intervém quanto nos próprios voluntários. A 
pergunta renitente se concentra na razão de se fazer um programa como esse no ambiente 
empresarial. 
 
E as respostas habituais apontam para a disposição das corporações a contribuir com o 
contexto em que a empresa está inserida, capitalizar essa ação para a imagem de sua marca, 
incentivar funcionários em ações espontâneas e, finalmente, reconhecer essas ações como um 
importante fator de desenvolvimento de pessoas, dado os desafios e as restrições próprios a 
esse tipo de atividade. 
 
Tradicionalmente, o movimento do voluntariado surgiu com propósito assistencialista, mais 
recentemente vários movimentos de voluntários têm tomado posições mais maduras, em que 
o grupo beneficiado é reconhecido em seus direitos, com trabalhos focados não só na 
compaixão, mas no genuíno interesse em promover autonomia do beneficiário. O que 
observamos nas correntes mais progressistas do movimento é que para pormos em ação 
nossa capacidade de continência, de cuidar do outro, é preciso estarmos abertos ao 
desconhecido, ao risco do encontro com esse desconhecido, sempre ameaçador, porque nos 
remete à parte "estrangeira" de nós mesmos, com seus afetos mais intensos e muitas vezes 
incômodos. 
 
Os programas de voluntariado empresarial devem, antes de tudo, ter claro quais são as 
necessidades das comunidades em que poderiam atuar. Em seguida, precisam definir um 
plano de ação, com clareza de propósitos, alcance do trabalho e limites. Pensar uma estratégia 
de divulgação do Programa sem exageros, deixando clara a importância do trabalho, mas 
também a responsabilidade para com a ação. Focar mais na qualidade do envolvimento do 
grupo de voluntários do que aspirar a conquistar um grande número de voluntários. Não é fácil 
manter o grupo de voluntários engajado e automotivado: é preciso que eles também sejam 
cuidados e isso é um trabalho que exige tempo, atenção e investimento. 
 
Estamos falando de ações de voluntariado em que há relação direta de duas ou mais pessoas. 
Há, portanto, um encontro humano. Nesse caso, considero imprescindível o acompanhamento 
desses voluntários, sendo fundamental oferecer um espaço para que eles também sejam 
cuidados. Isso significa contar com um profissional que os acolha e os oriente em suas ações. 
O recorte específico do voluntariado ao qual me tenho dedicado é aquele que envolve 
relacionamento humano direto e com uma certa regularidade, tal qual observamos em 
hospitais, creches, trabalho com jovens etc. Ou seja, o tipo de trabalho voluntário onde há um 
objetivo de cuidar. Portanto, há uma pessoa que se vê em condições de auxiliar outra, num 
momento de sua vida, a atravessar períodos difíceis. 
 
Considerando o que Freud nos diz sobre as fontes do nosso sofrimento, dentre elas (e a maior, 
na sua opinião) o nosso relacionamento com outros seres humanos, interessa-me pensar por 
que uma pessoa buscaria voluntariamente compartilhar um período de sua vida ao lado de 
outra, com quem não tem vínculos de nenhuma ordem e que vive uma situação de carência, 
desamparo, doença etc? É a partir dessa questão que desenvolvi um trabalho de pesquisa que 
deu origem ao livro "Voluntariado: uma dimensão ética". É muito frequente que as pessoas 
sejam movidas para o voluntariado por um desejo de reparar experiências malogradas de sua 
própria vida, de preencher faltas, de projetar no outro também todo sofrimento. 
 
A adesão é sempre um desafio para os programas de voluntariado. Oferecer um programa 
bem estruturado, com espaços de acolhimento e orientação aos voluntários costuma contribuir 
fortemente para a adesão e a fidelização. Esse aspecto sempre tem sido mencionado nas 
avaliações do Programa de Mentoring da HP, em que sou assessora. Os voluntários costumam 



referir que a estrutura do programa e a assessoria que recebem os deixam mais seguros para 
se envolverem num trabalho que lhes exige tanta responsabilidade. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 4, 5 e 6 dez. 2010, São Paulo, p. C10. 


