
Qualificação para o líder empresarial voluntário  
 
 
O mundo corporativo atual discute muito a qualificação de seus líderes e o impacto da 
atuação deles na produtividade e bem-estar das equipes que lideram. Sem dúvida a 
forma como esses profissionais gerenciam seus funcionários influenciará no próprio 
desenvolvimento da empresa. Várias pesquisas apontam que o principal causador da 
autodemissão - situação em que o profissional " pede as contas " - é o relacionamento 
improdutivo com os chefes. 
 
Não menos importante é a função do líder voluntário, que deve reunir as mesmas 
qualificações do seu equivalente corporativo, com o diferencial de que seus esforços 
estarão voltados a questões sociais e de que a sua identificação perante as 
comunidades será pela sua própria imagem e atuação e não pela empresa a qual possa 
estar vinculado. Criar as qualificações exigidas pelos dois segmentos é a mais recente 
forma de conduzir o desenvolvimento de líderes empresariais.  
 
Dados da Organização das Nações Unidas apontam uma piora na situação dos 49 
países mais pobres do mundo. O número de pessoas que vivem com menos de US$ 1 
por dia nesses locais mais do que duplicou nos últimos 30 anos, chegando a R$ 307 
milhões. Se nada for feito, este número pode chegar a R$ 420 milhões em 2015. Para 
piorar, a desigualdade social cresce: 1% das pessoas com renda anual de US$ 24 mil 
ganha mais do que 60% das famílias mais pobres. 
 
A população carente está cada vez mais consciente dessas desigualdades e começa a 
cobrar ações da sociedade. Os altos índices de violência de cidades como São Paulo e 
Rio de Janeiro são reflexos da falta de opções das comunidades mais carentes. O líder 
voluntário surge como um dos protagonistas de uma ação da sociedade civil para 
elevar o acesso dessas pessoas à educação. 
 
Na lista de qualificações desse líder devem constar a alta capacidade de construir 
equipes de voluntários e de capacitá-los, criatividade na solução de problemas, poder 
de decisão, habilidade para a comunicação e para entender e aplicar o conceito de 
diversidade, capacidade de construir alianças, além de ser um visionário com atitudes 
norteadas por um objetivo bem definido. No livro " The tipping point " , de Malcolm 
Gladwell, o líder voluntário é identificado pelo termo connector, colocando-o como um 
elo entre pessoas de diferentes crenças e realidades, que deve ter curiosidade, 
autoconfiança, sociabilidade e energia, sendo essa última fundamental para lidar com a 
sua alta carga de responsabilidade. 
 
A Leadership Greater Hartford, instituição norte-americana sem fins lucrativos e que 
promove o treinamento de líderes comunitários, estabelece uma relação dos 
compromissos da liderança, divididos em cinco segmentos: desafiando o processo, que 
consiste em encontrar oportunidades de mudar e inovar e de assumir riscos, 
inspirando uma visão compartilhada de um futuro melhor, capacitando outros, 
moldando o método ao definir comportamentos consistentes com os valores e 
encorajando, o que significa reconhecer e celebrar a contribuição de cada voluntário. 
O estímulo e apoio às equipes voluntárias são fundamentais para que um projeto saia 
do papel. No entanto, o papel do líder voluntário é, entre outras coisas, reconhecer 
que o voluntariado é uma ação que requer planejamento, o que significa ter equipes 
qualificadas e que resolvam questões financeiras, de governança, de marketing e de 
recrutamento. 



O líder voluntário também deve agir segundo um código de ética, especialmente 
elaborado para definir a atuação do projeto. Mas, de todas as suas qualificações, a 
mais importante é a habilidade de envolver as próprias comunidades carentes e de 
fazer com que a empresa que mantém o projeto social acredite no seu potencial e 
viabilidade. 
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