
voluntariado no meio cor
porativo brasileiro, ape
sar de ser uma atividade 

relativamente nova -teve início 
na década de 1990-, tem apre
sentado um crescimento signi
ficativo. A segunda edição do 
"Perfil do Voluntariado no Brasil", 
resultado de uma pesquisa reali
zada pelo Conselho Brasileiro de 
Voluntariado Empresarial (CBVE) 
no final do ano passado em 100 
empresas que desenvolvem pro
jetos na área social, mostra que 
37% delas investiram mais de 
R$ 200 mil nesse segmento em 
2010. Em 2007, esse índice era 
de 19%. A região Sudeste é a mais 
participativa: 84%. 0 estudo reve
lou também que cerca de metade 
dos funcionários adere às ações 
por orientação de seus superio
res, mas destaca que 20% tomam 
a iniciativa por vontade própria 
e 16% procuram mobilizar a em
presa em que trabalham. 

"0 voluntariado empresarial 
tem um perfil menos assisten-
cialista e mais de resultados", 
destaca Heloísa Coelho, secretá
ria executiva do CBVE, entidade 
criada em 2008 e que reúne 
uma rede de empresas, institu-

tos e fundações empresariais 
com a missão de concentrar e 
organizar as demandas da so
ciedade civil do Rio de Janeiro. 
Na tragédia provocada pelas 
fortes chuvas na região serrana 
carioca, por exemplo, participou 
de uma reunião na Secretaria 
Estadual de Assistência Social 
para programar ações pontuais 
de ajuda aos sobreviventes com 
o auxílio de atividades desenvol
vidas pelas empresas afiliadas. 

A coordenadora de Sustenta
bilidade do Instituto HSBC Soli
dariedade, braço do banco para 
cuidar das causas sociais no Brasil, 
Fátima Lima, está à frente de um 
programa de voluntariado criado 
em 2005, reflexo de sua partici
pação em ações socioambientais a 
partir de 2000. Os investimentos 
se concentram nas áreas de edu
cação, meio ambiente e geração 
de renda. Dos 24 mil funcionários, 
mais de 4 mil atuam em diversas 
áreas, desde projetos ambientais 
a ações com crianças e idosos. O 
número representa 16% do qua
dro total de colaboradores, consi
derado excelente para os padrões 
brasileiros. "Esse tipo de atitude 
pode contribuir para o desenvolvi-

mento profissional do colaborador. 
Temos depoimentos relatando me
lhorias, inclusive na vida pessoal 
como, por exemplo, 'hoje consigo 
organizar melhor meu tempo' ou 
' minha relação pessoal com meus 
filhos melhorou muito' e' trabalhar 
em equipe ficou mais fácil'", diz Fá
tima, que ressalta: "o engajamento 
do colaborador é maior quando 
sua atuação é na comunidade". 

Como reconhecimento pela 
dedicação, os colaboradores do 
HSBC são agraciados com pre
sentes em seus aniversários. As 
melhores equipes são premiadas 



e os seus responsáveis são ava
liados pelos próprios grupos. No 
portal do instituto, podem regis
trar suas ações. Alguns mantêm 
blogs para falar de suas experiên
cias. Fátima conta que, em 2008, 
participou com mais dois colegas 
de uma ação ambiental em uma 
escola pública estadual no Jardim 
São Luiz, periferia de São Paulo. O 
projeto recebeu o prêmio "Ouro 
da Casa", láurea concedida pelo 
banco aos funcionários que criam 
ou executam projetos baseados 
em questões como sustentabili
dade, cidadania e bem-estar. 

Construção coletiva 
A Porto Seguro é outra corpo
ração que mantém projetos so
ciais por meio da colaboração de 
funcionários. A ideia surgiu em 
1998, quando Jayme Garfinkel, 
presidente da seguradora, almo
çava com alguns deles. Naquela 
época, eram somente 15 pessoas 
que se encontravam quinzenal
mente para ajudar pessoas ca
rentes de Campos Elíseos, bairro 
paulistano que abriga a sede da 
empresa. Em pouco tempo, as 
reuniões passaram a ser semanais 
e as ações concentradas nos finais 

de semana. Hoje, na Casa Campos 
Elísios Melhor, inaugurada em 
2005, a comunidade pode fazer 
cursos de capacitação profissio
nal e utilizar o espaço como fonte 
de esporte e lazer. A casa conta 
com 45 funcionários-voluntários. 

O primeiro projeto colocado em 
prática foi a varrição do bairro, 
lembra Mirian Mesquita, gerente 
de Responsabilidade Social e Am
biental da empresa. "Éramos dez 
pessoas de vassoura em punho. 
Outro dia, um colega que chegou 
ao cargo de superintendente, lem
brou-me que deveríamos repetir 



essa ação. O voluntariado é uma 
construção coletiva das pessoas", 
enfatizou, ao dizer que os relatos 
de funcionários que dizem ter me
lhorado a autoestima, a sociabili
dade e o desempenho na equipe 
por conta desse trabalho são inú
meros. Por ano, a Porto Seguro faz 
cinco campanhas de arrecadação e 
ações pontuais. Os recursos são ad
ministrados na sede em São Paulo. 

Índices que impressionam 
A média internacional de parti
cipação de funcionários como 

voluntários é de 10%, segundo o 
CBVE. No entanto, a Serasa Expe-
rian, dona do mais extenso banco 
de dados da América Latina so
bre consumidores, empresas e 
grupos econômicos, chega aos 
impressionantes índices de 20% 
de voluntários regulares e quase 
60% de pontuais, de acordo com 
as demandas mobilizadas pela 
empresa. Quem conta é Tomás 
Carmona, gerente corporativo 
de Sustentabilidade da empresa 

para a América Latina. "Exer
citamos a cidadania com foco 
no desenvolvimento humano. 
Aqui, o cidadão corporativo tem 
como papel não se isolar frente 
às questões sociais. Um dos pro
jetos, que tem a ver com o obje
tivo da empresa, é o de Educação 
Financeira. Em parceria com o 
governo do Estado de São Paulo, 
por meio do programa Escola da 
Família, os funcionários montam 
um programa de aulas sobre 
como lidar com finanças e vão 
às escolas públicas para passar o 
conhecimento.", conta Carmona. 

As ações voluntárias na empresa 
existem desde 1999. Entidades 
que pretendem receber esse be
nefício precisam estar em sinto
nia com os objetivos da Serasa, 
que acredita que o aprendizado 
mútuo resulta em um processo 
de cidadania corporativa bené-



fico para todos os envolvidos no 
processo. Para justificar a força 
desse trabalho na empresa, Car
mona ressaltou que em poucos 
dias a sede paulistana conseguiu 
angariar mais de 10 mil itens a 
serem distribuídos às vítimas das 
enchentes do Rio de Janeiro. 

Ações dessa magnitude mos
tram que a cultura de doação ao 
próximo desenvolvida no País a 
partir de 2001, quando a Organi
zação das Nações Unidas (ONU) 
lançou a "Década do Volunta
riado", está cada vez mais sendo 
engajada pelo cidadão brasileiro. 
Profissionais de todas as áreas 
têm descoberto que ser volun
tário agrega valores positivos 
aos seus currículos, por conta 
do desenvolvimento de compe
tências que contribuem para o 
aperfeiçoamento de suas ativi

dades cotidianas. Agora, com o 
lançamento do AIV+10 (Ano In
ternacional do Voluntário +10) 
ocorrido em janeiro, em Singa
pura, o que se espera é que novas 
campanhas ampliem o interesse 
das organizações e de seus su
bordinados para o combate das 
causas que afligem os menos fa
vorecidos. Até porque, a cidadania 
corporativa está na moda. 

Text Box
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