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Levantamento feito pelo Conse-
lho Brasileiro de Voluntariado
Empresarial (CBVE) mostra
que 90,6% das empresas que pro-
movem ações sociais estimulam
seus colaboradores a participar
dos trabalhos. A pesquisa tam-
bém aponta que 61% das compa-
nhias que implantaram projetos
estão na região sudeste. Dessas,
35% estão na indústria, 33% no
setor de serviços, 12% no comér-
cio e 20% não responderam este
item. A maioria (78,1%) implan-
tou projetos sociais ligados à
educação e ao desenvolvimento
de jovens e adolescentes.

“O Brasil ainda está amadure-
cendo na questão do voluntaria-
do. Mas a cada ano mais empre-
sas nos procuram para se infor-
mar sobre a implantação de pro-
gramas sociais. Acredito que o
crescimento ficará evidente na
próxima pesquisa que vamos di-
vulgar no início do ano que
vem”, afirma Heloísa Coelho, se-
cretária-executiva do CBVE.

A última pesquisa foi feita em
2010 e divulgada no início deste
ano. Foram ouvidas 67 empresas
de todo o País.

Para ela, além da boa imagem à
empresa, o envolvimento dos
funcionários também contri-
buiu bastante para a harmonia
da equipe. “Muitos queriam rea-
lizar uma ação social, mas não
davam o primeiro passo. Ao ofe-
recer uma opção, a empresa tam-
bém está contribuindo com uma
realização pessoal.”

Reportagem de capa

Maioria das ações está
voltada à educação e jovens

Solidariedade
também faz bem
para a carreira
Quem adere ao serviço social desenvolve talentos requisitados
por empresas como liderança e aptidão pelo trabalho em equipe
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Márcia Rodrigues
ESPECIAL PARA O ESTADO

Ser engajado em ações sociais po-
de fazer bem não apenas para a
vida pessoal. A carreira profissio-
nal também pode receber um in-
centivo no meio corporativo. O
voluntariado também chama a
atenção do empresariado e con-
quista espaço até mesmo no am-
biente de trabalho.

Seja para valorizar a sua mar-
ca, mostrando a responsabilida-
de social da companhia, ou até
mesmo por afinidade com os pro-
jetos sociais, muitos desenvolvi-
dos com organizações não gover-
namentais (ONGs) parceiras ou
com a comunidade do entorno, a
iniciativa também vem sendo uti-
lizada como uma ferramenta de
gestão pelas empresas.

“O profissional que atua com
o voluntariado precisa coman-
dar um grupo, identificar proble-
mas de gestão e, em alguns ca-
sos, elaborar projetos para levan-
tar fundos para a ONG. São ca-
racterísticas muito procuradas
no meio corporativo”, afirma a
presidente da Associação Brasi-
leira de Recursos Humanos
(ABRH), Leyla do Nascimento

De acordo com ela, o volunta-
riado desenvolve várias habilida-
des em uma pessoa que são admi-
radas no meio corporativo. En-
tre elas, liderança, flexibilidade,
conhecimento e o trabalho em
equipe. “A motivação do profis-
sional também fica evidente
quando ele começa a dedicar par-
te do seu tempo como voluntá-
rio”, comenta.

Apesar de ainda não ser uma
exigência no mercado para con-
quistar um emprego, Leyla ga-
rante que a iniciativa é muito va-
lorizada. Opinião semelhante
tem o sócio da Pricewaterhouse-
Coopers, João César Lima. “Ser
voluntário é um diferencial mui-
to importante porque mostra ca-
racterísticas preciosas do profis-
sional. Demonstra, por exem-
plo, facilidade de trabalhar em
equipe e controle para enfrentar
desafios. Qualidades de peso ob-
servadas pelas empresas na hora
da contratação”, conta Lima.

Ao criar um sistema de buscas
para o Centro de Voluntariado
de São Paulo (CVSP), que permi-
te ao internauta, com a simples
digitação do CEP, encontrar a
ONG mais próxima de sua casa,
o diretor da Smartgeo, Tiago Ro-
drigues José, não imaginava que
o projeto faria tão bem para a sua
equipe. “Muitas pessoas ajudam
pelo fato de se sentirem impor-
tantes, outras pelo amor ao pró-
ximo ou por influencia da reli-
gião. Isto tudo, no ambiente cor-
porativo, tem um impacto positi-
vamente estrondoso na vida dos
colaboradores, na produtivida-
de, na maturidade da empresa e
na saúde dos negócios”, diz José.

O programador Marcelo Pico-
li é um dos voluntários que atuali-
zam o sistema do CVSP. “Não
sou muito sociável, por isso não
me daria bem fazendo algum tra-
balho social com crianças, por
exemplo. A maior ajuda que eu
posso dar é doando o que eu faço
de melhor. Sei que as pessoas
nunca vão saber o meu nome e o
que eu fiz para o sistema estar no
ar. Mas eu sei que estou ajudan-
do. E isso me torna uma pessoa
melhor”, ressalta Picoli.

A Promon, empresa de enge-
nharia e tecnologia da Informa-
ção e Comunicação, também viu
nos programas sociais uma for-
ma de incentivar e manter a equi-
pe cada vez mais integrada. “O
principal ativo da empresa são
os funcionários. E nós doamos o
que fazemos de melhor: nossa
mão de obra”, diz o gerente de
responsabilidade social da em-
presa, Fábio Risério.

Cada voluntário se anima ao

poder ajudar. A empresa apoia
três ONGs: Casa de Zezinho,
Ação Comunitária do Brasil e Go-
tas de Flor com Amor. Todas fo-
cadas na educação de jovens e
crianças. Os funcionários ofere-
cem aulas de inglês, matemática
e português para os atendidos

por essas instituições, além de
orientação profissional.

“Uma vez por semana dou au-
la de reforço de matemática para
as crianças. Também já partici-
pei do programa de orientação
profissional dando o meu depoi-
mento de como superei as difi-
culdades e cheguei até aqui. Tam-
bém estive do lado deles. Estu-
dei em escola pública, mas conse-
gui me superar”, diz o engenhei-
ro Rafael Vieira Souza.

Após acompanhar as pales-
tras e orientações profissionais,
Gabriella Gonçalves, que era as-
sistida por uma das ONGs, to-
mou gosto pelo trabalho social e
resolveu investir na carreira. Ho-
je, é assistente de recursos huma-

nos da Promon. “Entrei aqui co-
mo uma aluna e hoje é gratifican-
te saber que consegui uma opor-
tunidade de trabalho e que pode-
rei fazer o mesmo por outras pes-
soas”, conta Gabriella.

Outra empresa que vê no vo-
luntariado uma forma de organi-
zar a equipe e incentivar a admi-
nistração de conflitos é a Mega
Sistemas. Neste ano, o tema da
campanha escolhido foi “Um
Show de Atendimento”, fazendo
uma alusão à área de atendimen-
to. A missão dos colaboradores
era elaborar e executar uma cam-
panha solidária completa, desde
a identificação de necessidades
da entidade sorteada até a entre-
ga das arrecadações. Seis entida-

des assistenciais de Itu e região
foram beneficiadas com as doa-
ções. “Dividimos os colaborado-
res em equipes e percebemos
que cada uma foi buscar alterna-
tivas para suprir as necessidades
das entidades. Se tinham proble-
mas, não se inibiam e corriam

atrás do seu objetivo”, diz a ge-
rente de marketing da empresa,
Letícia Spinardi.

A Simpress também percebeu
o aumento de integração da equi-
pe após elaborar um projeto pa-
ra auxiliar a Associação Paulista
de Apoio à Família (Apaf) a rece-
ber as doações na Nota Fiscal
Paulista. “Organizamos uma es-
cala para os funcionários digita-
rem todo o conteúdo das notas
ficais doadas para a entidade no
site do governo. Parece pouco,
mas o volume de notas é bem
grande. E todos querem partici-
par”, diz o presidente da empre-
sa, Vittorio Danesi. Ele acrescen-
ta: “Também há um grupo que
cuida da gestão da entidade.”

Mão amiga. Gabriella, Riserio (ao centro) e Souza participam dos projetos sociais da empresa

Ajuda. Picoli e José mapearam as entidades para o CVSP

Pesquisa feita pelo CVBE
aponta que o mundo
corporativo está mais
interessado em atrair
seus colaboradores

● Anonimato

MARCELO PICOLI
PROGRAMADOR
“Sei que as pessoas nunca vão
saber o meu nome e o que eu fiz
para o sistema estar no ar. Mas
eu sei que estou ajudando. E isso
me torna uma pessoa melhor”

● Chance

GABRIELA
GONÇALVES
ASSISTENTE DE RH
“É gratificante saber que
consegui uma oportunidade de
trabalho e que poderei fazer o
mesmo por outras pessoas”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 dez. 2011, e. Empregos & Carreiras, p. 5.




