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Muitos analistas prevêem que, dentro de cinco ou seis anos, um jovem de 25 anos perderá boas 
oportunidades no mercado de trabalho se não apresentar, em seu currículo, experiência em 
trabalho voluntário. Várias razões levam os especialistas a confirmar essa tendência, e a 
crescente aceitação da responsabilidade social, por parte das empresas, é apenas uma delas. Vale 
tentar entender por que o voluntariado pode fazer a diferença na hora de escolher quem ficará 
com a vaga de estágio ou primeiro emprego.  
 
O depoimento do premiado publicitário Luiz Lara, sócio-presidente da agência Lew Lara 
Propaganda e Comunicação, é ilustrativo. Voluntário desde os 15 anos de idade, ele não parou 
mais. Hoje, com uma bagagem de quase três décadas dedicadas ao trabalho comunitário, ele é 
categórico ao afirmar que essa atividade não funciona como obrigação ou prática para tranqüilizar 
a consciência.  
 
"É apaixonante, dá prazer e satisfação pois ao conviver com realidades diferentes temos uma 
visão mais abrangente do mundo", afirma. Aí está a primeira pista: o desenvolvimento de visão 
global é uma das razões por que muitas empresas, no processo de contratação, valorizam os 
candidatos com ações voluntárias.  
 
Fábio Silva Mello, técnico em planejamento de uma empresa de engenharia, atua aos sábados 
como voluntário, dando aulas e coordenando a área de informática de uma casa transitória em 
São Paulo. Sua história, entretanto, tem dois lados. Como não tinha dinheiro para pagar os 
estudos, matriculou-se na instituição e aprendeu o ofício de eletricista-instalador e passou a 
cuidar, como voluntário, do conserto e manutenção das instalações e equipamentos da casa, 
incluindo computadores recebidos como doação.  
 
Seu empenho despertou a atenção e rendeu o convite para criar e gerenciar o suporte técnico de 
informática. Fábio continuou os estudos, formou-se em processamento de dados pela 
Universidade Mackenzie e manteve sua atividade voluntária. A experiência na casa transitória 
mudou sua maneira de ver o mundo. "O voluntário ganha um grande conhecimento humano e 
pode aplicá-lo em sua vida, deixa de reclamar e passa a agir", ensina, reconhecendo ainda que a 
oportunidade de aplicar na prática a teoria aprendida na faculdade contribuiu para a sua formação 
profissional. As duas experiências são relatadas no meu livro Profissões 2005 - Guia para ajudar o 
jovem estudante na escolha da carreira, editado pelo CIEE e distribuído gratuitamente aos 
interessados.  
 
Pesquisas mostram que mais da metade dos jovens brasileiros gostaria de dedicar-se a esse tipo 
de atividade. Mas a experiência diz que só boa vontade não é suficiente para fazer um bom 
voluntário. Na grande maioria, os jovens precisam vencer a inconstância e cumprir sempre os 
compromissos assumidos, na hora certa, pois há pessoas ou projetos que dependem de sua 
atuação.  
 
Só por esse caráter educativo, o voluntariado já mereceria papel de destaque como instrumento 
de formação do profissional e do cidadão de amanhã. Mas há outros benefícios: as empresas 
sempre procuram pessoas criativas e capazes de sair-se bem em situações inesperadas e essas 
qualidades podem ser exercitadas no serviço voluntário, assim como o trabalho em equipe e a 
capacidade de reflexão.  
 
Para finalizar, mais uma confirmação. Em pesquisa realizada pelo CIEE com cerca de 475 
profissionais envolvidos com os processos seletivos de suas respectivas empresas, 8,7% 
apontaram o voluntariado como o conhecimento/experiência que mais os influenciam na decisão 
por um dos candidatos - à frente de domínio de outro idioma, que ficou com 8,2%. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 set. 2005, Plano Pessoal, p. C-8. 


