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Projetos sociais para
a hora do expediente
Grandes empresas permitem que funcionários usem horas de trabalho
remunerado para atividades de voluntariado com escolas e hospitais

● Se você está em pensando em
se tornar voluntário pensando
em benefício próprio – ganhar
pontos na conquista de um novo
emprego ou preferência em uma
promoção –, é melhor rever sua
estratégia. Para o diretor da con-
sultoria Exec, Carlos Eduardo
Altona, as empresas não costu-
mam levar em consideração a
participação em projetos sociais
na hora de contratar – para car-
gos executivos, diz ele, o peso é
quase zero. “O fator de decisão
por uma atividade não pode ser o
benefício próprio. A pessoa que
participa desse tipo de projeto
pode se tornar um bom líder,
mas é uma associação indireta.”

Para o presidente da Bunge,
Pedro Parente, a vantagem do
programa social é “abrir a cabe-
ça” do funcionário para novos
conteúdos – neste sentido, expli-
ca ele, a pessoa pode se tornar
capaz de novas associações de
ideias, resolvendo problemas do
dia a dia com mais criatividade.
Mas ele insiste que o benefício
do trabalho voluntário é o projeto
em si: por isso, a empresa des-
cartou incluir o tema como fator
de definição de valor de bônus.
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Voluntariado não
é fator decisório
para contratação

Living Club
Jardim do Golf

Chácara Flora - SP

VISTA EXUBERANTE, LAZER COMPLETO E QUALIDADE DE VIDA.

A Brookfield Incorporações entrega hoje o Living Club Jardim do Golf. Lançado em abril de 2008 e com 100% de suas unidades vendidas, o residencial é um dos
mais completos do bairro Jardim do Golf, contando com 50 opções de lazer e projetado para proporcionar o máximo de conforto para os moradores.  
Este é mais um empreendimento com a qualidade Brookfield Incorporações, uma empresa comprometida com a transformação de sonhos em grandes realidades.  

Juntos sonhamos, juntos construímos.

www.br.brookfield.com

Carreiras

Leitura. O engenheiro Massao conta histórias para crianças

Toda sexta no Estadão.

Fernando Scheller

Aprender a organizar o tempo
não é mais algo que faz bem só
para a vida pessoal de um pro-
fissional. Algumas grandes em-
presas permitem que o funcio-
nário que cumpre suas tarefas

sem usar todo o horário do ex-
pediente possa aplicar as ho-
ras que normalmente seriam
dedicadas para resolver pro-
blemas pessoais, navegar na
internet ou simplesmente re-
duzir a carga de trabalho de
maneira mais produtiva: a par-

ticipação em projetos sociais.
A multinacional americana de

commodities Bunge envolve cer-
ca de 5% de seus empregados no
País – 400 pessoas em um univer-
so total de 20 mil – em projetos
sociais desenvolvidos por sua
fundação. A principal atividade é

o incentivo à leitura em escolas
das periferias de comunidades
de 9 dos 16 Estados onde atua. O
investimento total no projeto é
de aproximadamente R$ 2,7 mi-
lhões, segundo o presidente da
Bunge no País, Pedro Parente.
Hoje, cerca de 14 mil crianças são
beneficiadas pela iniciativa.

Para incentivar a participação
dos funcionários, diz o executi-
vo, a empresa estabeleceu que ca-
da voluntário pode ser liberado
por duas horas semanais para ati-
vidades de cunho social. “Acerta-
mos com os gestores que as pes-
soas podem ser liberadas desde
que estejam com as todas as tare-
fas em dia”, explica Parente. Ele
diz também que o programa só é
viável nas unidades de maior por-
te da empresa – onde há poucos
funcionários, não há como dis-

por dos recursos humanos para
o programa.

Entretanto, como a empresa
tem 20 mil empregados, o execu-

tivo diz que será possível expan-
dir o programa de maneira ambi-
ciosa este ano. A meta é chegar a
15 comunidades atendidas até de-
zembro. Para Parente, o progra-
ma traz vantagens para os funcio-
nários que vão além do objetivo
principal: ajudar a formar melho-
res cidadãos. “É a chance de fa-
zer algo totalmente diferente da
tarefa do dia a dia, de desenvol-
ver a própria criatividade.”

O engenheiro de processos
Marcio Massao, que trabalha na
unidade da Bunge em Luís Eduar-
do Magalhães (BA), exercita sua
veia artística em uma escola mu-
nicipal da cidade. Além de coor-
denar o programa de voluntaria-
do na unidade, ele também reú-
ne as crianças para contar histó-
rias, ajuda a organizar feiras lite-
rárias e auxiliou a reorganização
da biblioteca da instituição. Mas-
sao conta que, além das duas ho-
ras semanais para se dedicar ao
projeto, viaja para a matriz da
Bunge para aprender conteúdos
ligados ao programa social.

Organização. Outra empresa
que usa o tempo dos funcioná-
rios para apoiar projetos sociais
é a Embraco, de Joinville (SC).
Uma das mais recentes tarefas
da companhia foi reorganizar a
administração de um hospital da
cidade, aproveitando os proces-
sos administrativos que adota in-
ternamente. Cerca de 60 funcio-
nários – incluindo 17 gerentes –
dedicaram um total de 2 mil ho-
ras de trabalho para fazer uma
“devassa” na gestão da institui-
ção de saúde, incluindo as áreas
de logística, almoxarifado, segu-
rança e gestão de resíduos. Até a
brigada de incêndio do hospital
foi treinada pela Embraco.

De acordo com gestor da Em-
braco, Luis Felipe Dau, as oportu-
nidades de melhoria encontra-
das foram muitas – somente nas
áreas de limpeza e organização,
243 processos foram revisados.
Ao aplicar o sistema de licitação
desenvolvido internamente pe-
la Embraco, Dau diz que o hospi-
tal também vai conseguir redu-
zir a burocracia: “O tempo gasto
para o processo vai cair de 120
para 67 dias”, explica.
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