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RESUMO 
 
 

Este trabalho terá como foco principal o trabalho de voluntariado no Brasil e a 
importância de suas práticas junto aos três setores da economia, com destaque de 
finalização na gestão pública. Questões sociais essenciais ao progresso do país e 
do bem-estar de seus cidadãos envolvem o trabalho voluntário de um modo cada dia 
mais intenso e marcante na sociedade, que ao longo do tempo se posicionou de 
maneira essencial e vital no desenvolvimento social do país. Aqui serão discutidos 
pontos importantes como o apoio à educação, a assistência à saúde, às causas 
ambientais, o combate à miséria e a fome, responsabilidade social empresarial e o 
surgimento do Terceiro Setor, isto é, as ONGs e datas e fatos que marcaram a 
história do trabalho voluntário no Brasil. Nos dias atuais, há um valor e uma imagem 
diferenciada às empresas que presam e cuidam dos fatores sociais e suas melhorias 
através de práticas muitas vezes simples, como doar um tempo livre para cuidar de 
uma criança carente ou doente, reciclar o lixo das casas e empresas, entre outros. 
Sabe-se do longo caminho a percorrer em busca de uma sociedade ideal e de fato 
igualitária e, por esse motivo, esse trabalho tem como principal objetivo descrever e 
despertar no leitor a importância do serviço voluntário e do alcance que boas ações, 
por mais simples que possam parecer têm na vida em sociedade. 
 
 
Palavras-Chave:  Responsabilidade Social. Trabalho Voluntário. Gestão Pública. 
Terceiro Setor. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work will focus on volunteer work in Brazil and the importance os its practices in 
the three sectors of the economy, with emphasis on public management. Social 
issues essential to the country´s progress and the well-being of its citizens envolve 
voluntary work in an increasingly intense and marked way in Society, which over time 
has positioned itself in na essential and vital way in the social development of the 
country. Here we will discuss important points such as support for education, health 
care, environmental causes, fightting poverty and hunger, corporate social 
responsibility and the emergence of the Third Sector, that is, ONGs, and dates and 
events that marked the History of voluntary work in Brazil. Nowadays, there is a 
value and a differentiated image for companies that practice and take care of social 
factors and their improvements through often simple practices, such as giving free 
time to care for a needy or sick child, recycling household, trash and Companies, 
among others. We know the long way to go in search os an ideal and egalitarian 
Society, and for this reason this work has as main objective to describe and awaken 
in the reader the importance of voluntary servisse and the reach that good deeds, 
however simple that they may appear to have in life in Society. 
 
 
Key-Words:SocialResponsability. Volunteer work. Public Administration. Third 
Sector 
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1 INTRODUÇÃO 
	

Sabe-se que felizmente, a cada dia, as ações e participações do voluntariado 

no Brasil vem crescendo e tomando um espaço importante no cenário político, social 

e até mesmo econômico tanto na gestão pública como também na privada. Esse 

significativo destaque se deu em especial, a partir das últimas décadas do século XX 

e evoluindo desde então. 

Segundo o site da biblioteca virtual do governo do Estado de São Paulo, “O 

voluntariado é o conjunto de ações de interesse social e comunitário em que toda a 

atividade desempenhada é realizada sem recebimento de qualquer remuneração ou 

lucro. 

Sobre as experiências das ações de voluntariado, Spink (2000, apud Jacobi e 

Pinho, 2006, p.89, 90) cita: 

 
[...] essas experiências se propõem a ampliar a cidadania por meio da 
prestação de serviços e do acesso de grupos sociais antes excluídos, 
seguindo enfoques que parecem transpor a doutrina de partidos políticos e 
têm uma perspectiva interorganizacional, que envolve outros atores e 
organizações além das públicas, criando espaços de voluntariado e 
participação. Essas ações também propiciam a mobilização de recursos e 
interesses, quebrando a complexa engenharia institucional do aparelho 
estatal e privilegiando ligações mais diretas em decorrência de 
oportunidades e demandas levantadas. 
 

Jacobi e Pinho (2006, p.90) ainda completam sobre a mesma questão: 
 
Tais experiências parecem demonstrar que um conjunto novo de respostas 
é colocado em jogo, à medida que estruturas velhas não conseguem mais 
lidar com os problemas atuais. Nesse sentido, o processo de inovação 
constitui uma mudança de postura, onde são tratadas tanto questões mais 
pontuais quanto outras mais abrangentes. 
Essas análises procuram demonstrar uma nova realidade que emerge no 
setor público. São novos atores participando, novas políticas sendo 
implementadas, novos arranjos sendo constituídos. 
 
 

 

Exercitar a cidadania é um dever de todo cidadão, no que se diz respeito aos 

Órgãos Públicos e às grandes empresas do setor privado essa responsabilidade é 

ainda maior. As ações de voluntariado são uma excelente maneira de colocar em 

prática essa cidadania, prestando um serviço voltado para o bem da sociedade, em 

especial àqueles mais excluídos e menos beneficiados na sociedade.  
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O objetivo e o foco de todo trabalho voluntário é ultrapassar qualquer tipo de 

viés político, a fim de alcançar um resultado que vai além das organizações sejam 

elas governamentais ou não. A participação de cada indivíduo é de extrema 

importância para a melhoria da situação social como um todo, fazendo com que 

projetos básicos como educação, saúde e saneamento básico por exemplo, saiam 

do papel e entrem o quanto antes na prática de todo e qualquer cidadão brasileiro 

independentemente de sua raça, cor, credo e classe social. 

As ações do voluntariado também têm um enfoque que beneficia a entrada e 

saída de recursos variados, bem como interesses das gestões, sejam elas públicas 

ou privadas, eliminando qualquer tipo de privilégio entre um ou outro setor, onde 

cada um realizará sua parte nesse processo focando na ajuda mútua e, certamente 

em seus interesses individuais. 

As práticas do trabalho voluntariado moderno traz de certo modo novos 

interesses, estratégias, objetivos para que assim seja possível conduzir as 

problemáticas sociais da atualidade. Não há como evoluir e tratar dos novos 

problemas utilizando um planejamento e praticando ações arcaicas que já não mais 

se encaixam na realidade contemporânea brasileira. 

Diante deste novo cenário do trabalho voluntariado no Brasil, faz-se 

necessário cuidar de todos os problemas com a mesma atenção e dedicação, sejam 

eles os mais esporádicos ou mais recorrentes, o objetivo é sanar ao máximo 

situações diversas de precariedade e carência, sejam elas quais forem e onde 

estiverem. Essa nova postura vem evoluindo cada vez mais no Setor Público, a 

participação ativa de figuras cada vez mais variadas e diferenciadas, com diferentes 

posições na sociedade brasileira vem enriquecendo significativamente os projetos 

de voluntariado, o que motiva e contagia que mais empresas públicas e privadas 

abracem essa causa, implementando novas políticas internas, incentivando uma 

nova cultura organizacional que ultrapassa os limites como interesse individuais do 

negócio propriamente dito gerando uma humanização em prol a sustentabilidade e 

às boas práticas do serviço social. 

O trabalho voluntariado está inserido nas atividades do Terceiro setor, que 

são aquelas entidades que não se encaixam nem no primeiro setor, que seria o 

setor Estatal e nem no segundo setor, que é no caso o setor de mercado. Em suma, 

o Terceiro setor é um espaço público que não pertence ao Estado, onde acontece a 
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participação privada em questões que englobam o interesse público (PALUDO, 

2010). 

Para melhor esclarecer o conceito e papel do Terceiro Setor na sociedade, 

Paludo (2010, p.39),  explica: 

 
Essas entidades paraestatais, embora possuam personalidade de Direito 
Privado, não são entidades públicas nem privadas. Não são públicas porque 
não são pessoas de Direito Público, e não são privadas porque não visam 
lucro. Elas são um meio termo. Colaboram com o Estado desenvolvendo 
atividades de interesse público, e por isso contam com a sua proteção e 
fomento. 
O terceiro setor é composto por: serviços sociais autônomos, entidades de 
apoio (fundações privadas, associações, cooperativas), organizações 
sociais, organizações sociais de interesse público, e Ongs diversas. 
 
 

 

Para introduzir de fato o tema e dar continuidade ao trabalho e seu referencial 

teórico, faz-se necessário o esclarecimento sobre a função do trabalho voluntário, 

seu encaixe na sociedade, bem como os interesses de cada setor em seu 

desenvolvimento e em seus projetos sociais. Pode-se dizer inclusive que o Terceiro 

Setor é um “braço adicional” tanto ao Primeiro quanto ao Segundo setor. 

No caso do serviço / administração pública, o Terceiro setor surgiu para 

somar às mais variadas causas e ações nas quais o Governo por si só não 

consegue alcançar sozinho há muito tempo. Causas voltadas às crianças carentes, 

às famílias necessitadas de recursos básicos à sua sobrevivência como saneamento 

básico e moradia, melhorias e auxílio na educação e ensino básico ao alcance de 

todos, dentre tantas outras ações importantes para sociedade brasileira e a 

população mais necessitada. 

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar o cenário do trabalho 

voluntário no Brasil direcionado à gestão pública e a sua importância na evolução da 

sociedade no acolhimento de causas tão nobres quanto às que envolvem o 

voluntariado. Outras questões essenciais também serão abordadas e discutidas 

como por exemplo o surgimento do Terceiro setor, as Ongs, a Lei do Voluntariado e 

o desenvolvimento de projetos apoiados pelo segundo setor (privado) que se 

fortaleceu e se intensificou a partir do século XXI e o evento da ONU. 

Justifica-se a escolha do tema por se tratar de um assunto cada vez mais 

importante, atual e presente na sociedade brasileira e que tem feito a diferença de 

modo agregador seja na economia, na política e, essencialmente para sociedade 
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diretamente, revertendo em benefícios e melhorias de vida. Mostrar essa ligação da 

gestão e administração pública (e também do setor privado) com o Terceiro setor 

enriquecerá para o leitor, conhecimento e domínio sobre uma temática tão 

importante em nosso país. 

 

1.2 Metodologia de pesquisa 
 
A metodologia científica é um estudo antigo e de funcionalidade para muitos 

estudiosos e pesquisadores desde o século XXVII, atuando como uma poderosa 

ferramenta na investigação e construção científica. Sobre a sua criação e 

importância, Fonseca (2002, p.11) descreve, 

 
O filósofo francês René Descartes (1596-1650), introduziu a dúvida 
metódica como elemento primordial para a investigação científica. 
No seu livro “Discurso sobre o método” publicado em 1637, o filósofo expõe 
que o melhor caminho para a compreensão de um problema é a ordem e a 
clareza com que realizamos nossas reflexões e propõe um método para o 
conseguir. 
 
 
 

Fundamentalmente o que se escreve ao exibir uma ideia, necessita de uma 

lógica, de uma organização para que assim haja uma compreensão integral (ou mais 

próxima possível disso) sobre o objetivo do autor / pesquisador. René Descartes 

com sua sabedoria e sensibilidade sobre o assunto, não só compreendeu como 

propagou e compartilhou sua ideia que era de tornar a pesquisa mais acessível, 

clara, objetiva através das inúmeras reflexões que surgiam na época através de um 

método padrão estabelecido. 

Nascimento (2010, p.9) explica que, 

 
A metodologia científica é, etimologicamente, um discurso sobre o caminho 
que alguém deve percorrer se pretende fazer ciência. Em outros termos, a 
Metodologia Científica é uma disciplina que capacita alguém a avaliar 
métodos, identificando limitações e implicações que dizem respeito às suas 
utilizações. 
O método é uma série de preceitos abstratos que regulam a ação; a 
metodologia é um conjunto de procedimentos utilizados, uma técnica e sua 
teoria geral. A metodologia avalia a aplicação do método por meio de 
procedimentos e técnicas que garantem a legitimidade do conhecimento 
obtido. 
Assim, a metodologia se relaciona com a epistemologia, um estudo que tem 
como objeto a própria ciência, os discursos e as técnicas específicas de 
cada ciência em particular. Ela tem interesse pela descrição e análise dos 
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métodos, esclarece seus objetivos utilidade e consequências. Ela 
compreende todo processo de pesquisa científica. 
 
 

Toda ciência teórica e baseada em um estudo descritivo necessita de um 

caminho a percorrer que é a metodologia de pesquisa. Esta capacita o estudioso / 

indivíduo a avaliar os métodos dos quais serão utilizados em sua pesquisa, impondo 

alguns limites devido à delimitação de cada tema, cada assunto a ser abordado. A 

metodologia tem inúmeras regras abstratas que regulam a ação da pesquisa 

propriamente dita. 

Quanto ao conceito de ciência, sendo a metodologia uma ciência, Nascimento 

(2010, p.8) cita, 

 
A ciência é, na sociedade contemporânea, a principal instância de 
legitimação da verdade. Ela dita regras r normas sobre todos os assuntos e 
sobre todos os aspectos da vida cotidiana, inclusive o modo como nos 
comportamos e convivemos socialmente. 
 
 
 

Há vários procedimentos pelos quais a metodologia se baseia, com suas 

técnicas e teorias, deste modo, existe uma avaliação na qual existe a garantia de um 

conhecimento legítimo que foi adquirido através de determinado estudo que 

proporcionou a pesquisa, independentemente da área do conhecimento. 

Abordando a metodologia como disciplina, pode-se dizer que sua importância 

está no desenvolvimento da capacidade que o aluno cria quanto ao senso crítico e 

de observação dos fatos, organizando os mesmos cientificamente. Sendo assim, 

quanto ao conteúdo programático este deve ser focado na compreensão da ciência 

enquanto um trabalho de construção do conhecimento (NASCIMENTO, 2010). 

Para a metodologia aplicada neste trabalho, é possível dizer que trata-se de 

uma Pesquisa Exploratória, que tem como principal intenção o intuito dessa 

pesquisa é ambientar e aproximar o estudioso do tema a ser estudado, 

aprofundando os conhecimentos e absorvendo informações relevantes sobre o 

trabalho voluntário, gestão pública, privada e o funcionamento de projetos em 

Organizações Sociais (O.S.) realizando a sincronia entre todos esses temas 

coligados que se complementam ao tema principal do trabalho através de 

publicações bibliográficas específicas sobre os assuntos abordados. 

Também é uma Pesquisa Qualitativa, pois observa e interpreta o 

comportamento dos participantes atuando no serviço voluntário, bem como a 
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participação ativa da gestão e administração pública no Terceiro Setor e os 

resultados refletidos na sociedade em geral, sendo possível uma compreensão 

sobre a importância e a posição atual do Terceiro setor e do trabalho voluntário 

atualmente no cenário brasileiro. 

Trata-se de uma Pesquisa Explicativa pois como o próprio nome sugere, 

explica o motivo dos fenômenos que envolvem direta e indiretamente as práticas do 

voluntariado no Brasil, bem como seu surgimento e mudanças ao longo do tempo. 

Também se encaixa em uma Pesquisa Bibliográfica uma vez que será o principal 

meio de referenciais teóricos pelo qual o trabalho será conduzido e concluído: livros, 

artigos,  reportagens, sites oficiais, entre outros. 
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2 HISTÓRICO DO VOLUNTARIADO NO BRASIL 
	

	

Certamente ações benéficas e solidárias à sociedade ou às pessoas mais 

necessitadas através de práticas voluntárias, partidas dos mais diversos tipos de 

indivíduos sempre existiram no Brasil e no mundo, seja de maneira pontual, informal, 

subjetiva ou não. Isso porque como o próprio nome sugere, as ações voluntárias 

partem de alguma motivação, estímulo e sentimento em ajudar ao próximo sem 

esperar nada em troca a não ser a melhoria na qualidade de vida da pessoa ou 

pessoas que se propôs ajudar. 

 
O trabalho voluntário é toda ou qualquer ação que uma pessoa presta sem 
fim lucrativo, nela é dedicado tempo, esforço e lealdade. A partir desta 
teoria, o voluntariado pode ser trazido para uma empresa, sendo uma 
atividade, como todas as ações voluntárias organizadas com o objetivo de 
auxiliar no desenvolvimento de uma comunidade estimulando para que os 
funcionários participem de eventos, campanhas solidárias, campanhas de 
arrecadação, serviços voluntários a comunidade como separação do lixo, 
explicadores escolares, palestras, etc. (CALDERÓN, et al., 2011, p.5). 

 

 

A causa do trabalho voluntário, seja ela qual for, é de fato uma nobre 

iniciativa, uma vez que se dedica um tempo e um trabalho sem aguardar uma 

remuneração financeira por isso. O que move a ação de um voluntário é uma 

remuneração abstrata, ligada a valores intangíveis e a uma satisfação pessoal em 

ajudar ao próximo sem julgamentos, sem distinções e qualquer tipo de preconceito. 

O trabalho voluntário pode e deve partir de qualquer segmento de uma 

sociedade, seja uma iniciativa individual, coletiva, com objetivos unicamente 

pessoais, profissionais (ou ambas questões), porém, todos unidos em prol de um 

objetivo ainda maior que é viver a cada dia em uma sociedade mais justa, 

abraçando causas sociais importantes. 

Tratando de um modo mais formal e intensificado, baseado em registros 

históricos, o destaque do trabalho voluntário começa a surgir a partir do século XVI, 

na década de 1540, quando foi fundada a Santa Casa da Misericórdia, na Vila de 

Santos, na antiga capitania de São Vicente, e, nos séculos seguintes, grande parte 
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das entidades filantrópicas criadas estava coligadas à Igreja Católica (PEÇANHA 

FILHO, 2004). 

O conceito e prática de solidariedade sempre esteve muito ligada à questão 

de religiosidade, uma vez que uma das mais nobres ações movidas pelos religiosos 

está em praticar o bem, em servir ao próximo assim como ensinado através da 

doutrina religiosa, em especial da Igreja Católica que arrastava multidões de fiéis 

principalmente nos séculos referidos anteriormente. 

Peçanha Filho (2004) ainda sobre o histórico do trabalho voluntário, comenta 

que no século XIX o trabalho voluntário tinha forte associação à questão de 

merecimento, onde as famílias mais tradicionais e nobres, conhecedoras do cenário 

social e de suas dificuldades, distribuíam os seus excedentes às pessoas mais 

carentes. 

Com o passar do tempo e com a evolução da sociedade e as inúmeras 

transições no Brasil e no mundo, a essência, foco e a própria ação do voluntariado 

também passou por mudanças importantes, repaginando e realinhando seus 

objetivos de acordo com a nova cara da sociedade, da política e da economia do 

país. 

Realizando um apanhado geral sobre o trabalho voluntário no Brasil, Lima e 

Bareli (2011, p.2) dissertam: 

 
O trabalho voluntário começa a despontar noBrasil, no início do século XX, 
a partir da necessidade de amparo e auxílio aos mais necessitados, 
sobretudo em razão das epidemias e de diversas doenças que acometiam a 
população mais carente. De início, este trabalho foi predominantemente 
realizado por mulheres, geralmente por damas da sociedade ligadas à igreja 
católica (Centro de Voluntariado de São Paulo, 2001). 
Aos poucos esse trabalho foi adquirindo outras dimensões e deixou de ser 
voltado exclusivamente ao assistencialismo. A partir daí, começaram a 
surgir ações voltadas ao desenvolvimento da cidadania, com a realização 
de trabalhos de caráter educativo, de cultura e de lazer. 
A partir dos anos 80, com o envolvimento maior da sociedade, surgem as 
ONG´s – Organizações não Governamentais que vieram fortalecer ainda 
mais esse trabalho voluntário no Brasil, com destaque para a proteção ao 
meio ambiente. 
 
 
 

É fato que o trabalho voluntário surgiu de uma ávida necessidade em ajudar 

aos mais necessitados a melhorar suas condições de vida ainda primárias. 

No Brasil, quando essas ações voluntárias tiveram início, elas eram 

realizadas em grande parte pelas mulheres mais abastadas da sociedade brasileira, 
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em sua maioria religiosas e católicas, que tinham como propósito estender suas 

mãos àqueles que precisavam de algum tipo de ajuda e cuidados. 

Gradativamente e com o passar do tempo, o trabalho voluntário foi se 

disseminando e conquistando proporções cada vez maiores não só no Brasil como 

no mundo e deixou de ser uma ação voltada apenas à assistência básica e primária 

aos mais necessitados e expandiu para causas relevantes a toda sociedade em 

benefício de sua evolução e da melhoria das condições de vida, convívio e 

preservação da natureza e de todos os seus recursos como forma de preservar a 

vida visando os cuidados com o meio ambiente a curto, médio e longo prazo. Esse 

novo viés do trabalho voluntário englobou causas voltadas à educação, ao lazer, à 

cultura e ao desenvolvimento da cidadania de um modo geral. 

No Brasil, a intensificação e destaque do trabalho voluntário, iniciou-se a partir 

da década de 90 do século XX, e foi oficializado através da Lei 9.608/98, como uma 

atividade sem remuneração prestada por uma pessoa física a uma instituição 

pública de qualquer segmento ou também a uma empresa privada de fins não-

lucrativos que tenha entre sua visão e seus valores causas voltadas à assistência 

social, educação, cultura, entre outras. De acordo com esta Lei, o serviço voluntário 

não se caracteriza com o vínculo empregatício nem obrigações trabalhistas formais, 

como no mercado de emprego tradicional do Primeiro ou Segundo Setor (SZAZI, 

2006). 

Conforme o ponto de vista de Pereira (2003, apud FAGUNDES, 2006), 

 
A revalorização do voluntariado integrou uma proposta de proteção social, 
em que prevaleceria a perspectiva de uma “sociedade de bem-estar”, em 
vez de um Estado de Bem-Estar. Para que essa sociedade fosse efetivada, 
era necessário mobilizar simultaneamente vários atores e recursos (Estado, 
mercado, organizações voluntárias e caritativas, redes de parentesco, 
vizinhança, grupos de amigos), sendo a soma dessas partes o bem-estar 
total da sociedade; nenhuma delas assumiria uma posição privilegiada, 
cabendo a cada uma delas executar as funções das outras partes em caso 
da necessidade. 
 
 

 

Nesta nova roupagem do voluntariado, quanto mais causas sociais forem 

englobadas em ações que envolvam um benefício mais macro para sociedade como 

um todo, melhor e mais eficiente ela será, alcançando resultados mais sólidos e 

duradouros. A intenção desse trabalho voluntariado contemporâneo está em 

proporcionar o bem-estar à sociedade, envolvendo muitos personagens de 
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diferentes áreas no Brasil, desde um cidadão simples, disposto a ajudar e doar parte 

do seu tempo por um causa social, até o grande empresário bem sucedido e 

disposto a mudar a imagem de sua empresa associando-a a uma causa social e, 

consequentemente transformando este trabalho voluntário em uma via de mão 

dupla, onde os ganhos serão recíprocos (para a sua empresa e para a sociedade). 

Dentre as datas marcantes ao voluntariado brasileiro, o Centro de 

Voluntariado de São Paulo1, em sua página na internet, descreve a década de 1950 

pela fundação da AACD, que teve como foco de sua existência e criação a 

excelência da reabilitação física no Brasil, na década seguinte o surgimento da 

APAE, no incentivo à assistência aos portadores de deficiência mental e o projeto 

Rondon que leva os universitários voluntários ao interior do país, em 1983 a criação 

da Pastoral da Criança que tem como principal objetivo treinar líderes comunitários 

no combate à desnutrição e a mortalidade infantil.  

Ainda com base informativa no Centro de Voluntariado de São Paulo, surge 

então a década de 90, como a mais marcante ao trabalho de voluntariado no Brasil, 

onde sua valorização entre as empresas começa a se alastrar. Em 1993 Herbert de 

Souza, o sociólogo mais conhecido como “Betinho”, cria a Ação da Cidadania Contra 

a Fome e a Miséria e pela Vida e organiza a sociedade com o objetivo de acabar 

com a situação de fome no país. Em 1997 são criados os primeiros Centros de 

Voluntariado do Brasil e, felizmente em 1998, foi promulgada a Lei do Voluntariado, 

de número 9.608, que dispões sobre as condições do exercício do serviço voluntário 

e estabelece um termo de adesão. No século XXI, o destaque ficou por conta da 

participação do Brasil no Ano Internacional do Voluntário em 2001, criado pela ONU, 

neste ano a Pastoral da Criança é indicada ao Prêmio Nobel da Paz, pelo trabalho 

realizado por seus 150 mil voluntários. 

Vale ressaltar e expor os 3 primeiros artigos da Lei do Voluntariado de 1998: 

 
Art. 1° - Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não 
remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza, ou a Instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos 
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência 
social, inclusive mutualidade. 
Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem 
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

																																																													
1 Centro de Voluntariado de São Paulo – Disponível em: 
http://www.voluntariado.org.br/default.php?p=texto.php&c=linha_tempo – Acesso em: 14 agosto/2017 
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Art. 2° - O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de Termo 
de Adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço 
voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. 
Art. 3° - O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas 
despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades 
voluntárias. 
Parágrafo ~´único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar 
expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço 
voluntário. 
 
 
 

Todos esses projetos descritos anteriormente em prol de diferentes causas 

sociais importantes, como ao portador de deficiência física e/ou mental, o auxílio à 

população em estado de miséria e afastadas das regiões urbanas, o auxílio à 

informação e educação e principalmente as causas do combate à fome, certamente 

fizeram com que a Lei do Voluntariado fosse criada no Brasil, no intuito de formalizar 

todas as ações voluntários e organizar suas diretrizes (direitos, deveres e demais 

esclarecimentos). 

Na trajetória do voluntariado no Brasil nas últimas décadas, as causas 

voltadas à preservação do meio ambiente também passaram a conquistar destaque 

como compromisso social, não somente por sua importância perante a legislação 

interna, como também pela mobilização que ocorria no mundo em relação a essa 

causa, simbolizada principalmente pelo Protocolo de Quioto (LIMA e BARELI, 2011). 

Sem dúvida, as causas ambientais nas últimas décadas começaram a 

preocupar notoriamente toda sociedade, principalmente às empresas dos mais 

diversos setores, uma vez que se sabe que os recursos naturais são escassos 

necessitando de um cuidado especial para a sua preservação. Sem a natureza não 

há vida, também não há como criar e nem gerar negócios às empresas. A partir de 

então, as empresas abraçaram essa causa realizando também a sua parte em 

benefício de todos. 

 
Mesmo correndo o risco de o voluntariado ser confundido com oportunismo, 
notadamente quando empresas ou empresários investem bastante na 
divulgação das campanhas assistenciais que promovem. Não há dúvidas de 
que o incremento desse tipo de ação social tem crescido em proporções 
significativas e se revelado de fundamental importância para a sociedade. O 
outro risco sempre presente é de o trabalho social ser confundido com 
assistencialismo. 
A sociedade percebeu a necessidade de fazer a sua parte e não 
simplesmente esperar pelas entidades governamentais. A mídia em geral 
colabora muito para a conscientização das pessoas, ao divulgar os 
trabalhos realizados e os resultados alcançados. 
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Há certamente uma possibilidade de interpretações deturpadas ou ambíguas 

em relação às empresas que investem em causas voluntárias, por parecer um certo 

modo de se promoverem através de uma causa social somente pelo fato de se 

destacarem ante ao mercado consumidor e à concorrência. Por um lado, sabe-se 

que essa questão social solidária entre as empresas, sejam as públicas ou privadas, 

tem feito uma grande diferença não só na vida das pessoas ou causas necessitadas 

como também promovem a empresa positivamente, o que se torna um processo 

normal e decorrente da decisão e da ação dessas empresas. 

A questão mais importante é refletir em o quão decisiva e benéfica essa união 

do bem sobre as causas sociais solidárias têm proporcionado coisas boas à 

sociedade, pouco a pouco um progresso que ainda prematuro já colhe seus frutos 

na sociedade brasileira. 

As causas sociais, a solidariedade e a humanidade é uma causa que deve ser 

abraçada por todos em uma sociedade e não somente pelo Governo e as grandes 

autoridades. Felizmente, grande parte dos cidadãos tomaram conhecimento desse 

fato e estão a cada dia mais se mobilizando, ajudando e se integrando ao trabalho 

voluntário conforme suas possibilidades individuais. 

	

	

2.2 O Terceiro Setor 
	

O Terceiro Setor surge na economia do Brasil e de todo mundo como um 

setor diferenciado da economia, que chega com o intuito de agregar e auxiliar 

inclusive os demais setores beneficiando e melhorando as condições de vida em 

sociedade. 

Albuquerque (2006, p.21, 22) realiza um apanhado sobre a origem do 

Terceiro Setor no Brasil e no mundo: 

 
As organizações sociais que hoje compõem o terceiro setor não são uma 
criação dos séculos XX e XXI. Na Europa, na América do Norte e mesmo na 
América Latina, os movimentos associativos tiveram origem nos séculos 
XVI e XVII, inicialmente com caráter religioso ou político. 
[...] Essa situação variou pouco durante os séculos seguintes, mas a partir 
dos anos 1800 surgem as associações patronais e os sindicatos de 
trabalhadores (estes últimos criando posteriormente partidos políticos que 
defendessem seus interesses no âmbito da política pública do Estado). A 
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relação da sociedade civil e do setor privado com o Estado e com o governo 
intensificou-se e diversificou-se. 
[...]  A crise do Estado liberal após a Primeira Guerra Mundial altera essa 
situação: o pensamento liberal pressupõe um papel mais ativo do estado de 
Bem-Estar Social (Welfare State) nos âmbitos econômico, social e cultural, 
numa clara tentativa de reaproximação entre o Estado e a sociedade. Já o 
Estado socialista apresenta-se como poder da classe trabalhadora em forte 
oposição ao individualismo. 
 
 
 

Data-se de muitos séculos passados as práticas das organizações sociais 

conhecidas atualmente como Terceiro Setor. Em diversos continentes, incluindo a 

América Latina, esse tipo de movimento teve seu marco no século XVI, ainda que 

com uma linha voltada à religião e à política. 

Durante pelo menos os 2 próximos séculos que se seguiram poucas coisas 

mudaram em relação a essas práticas e movimentos de cunho social. Então, no 

século XIX, novas movimentações e transições relacionadas ao mesmo movimento 

começaram a acontecer de forma mais intensa e marcante na história do trabalho 

social, filantropia e/ou trabalho voluntário como é mais difundido no mundo 

contemporâneo. 

Surgiram inclusive criação de vários sindicatos dos trabalhadores que após 

alguns anos deram origem aos partidos políticos no intuito de defesa de seus 

interesses na política pública. 

Uma outra nova fase marcou também uma repaginação sobre conceitos e 

práticas do serviço social, que foi a crise do Estado após a Primeira Grande Guerra 

Mundial. Com o final desta Primeira Grande Guerra, a expectativa do momento era 

estreitar os laços, mantendo um relacionamento harmonioso e efetivo entre Estado e 

sociedade, através de uma filosofia em defesa do Bem-Estar Social em relação a 

uma evolução da economia e da cultura que beneficiaria e motivaria toda sociedade. 

Como não poderia deixar de ser, a Segunda Grande Guerra Mundial também 

marcou o serviço social com fortes mudanças como explica Albuquerque (2006, 

p.23): 

 
 
A partir da Segunda Guerra Mundial, profundas mudanças políticas, sociais 
e econômicas geraram mudanças nos centros de poder, revolução nos 
sistemas de comunicação e aumento da produtividade agrícola e industrial. 
Essa nova situação também propiciou aumento da pobreza, da violência, de 
doenças, da poluição ambiental e de conflitos religiosos, étnicos, sociais e 
políticos. O mundo se viu diante de problemas locais, regionais, nacionais e 
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mundiais que dependiam da articulação de um amplo espectro de agentes 
sociais. 
Nos anos de 1970, sobretudo na América Latina, as organizações da 
sociedade civil surgiram com expressivo caráter político, atuando fortemente 
na redemocratização dos países, com ações voltadas para uma política 
social de desenvolvimento comunitário e para a execução de atividades de 
assistência e serviços nos campos de consumo, educação de base e saúde, 
entre outros. 
 
 
 

A Segunda Guerra marcou inúmeras mudanças no mundo, nos mais diversos 

setores da economia, na política e consequentemente bruscas mudanças sociais 

relacionadas inclusive ao seu comportamento. Até mesmo a comunicação e o 

alcance à informação passaram por abruptas transições neste pós-Guerra. O 

funcionamento das atividades econômicas espalhadas pelo mundo, bem como a 

alternância do poder e das influências políticas e os seus reflexos na sociedade, 

trouxeram uma nova imagem do mundo e da realidade social, com exorbitantes 

números em elevação dos índices de violência, pobreza, degradação do meio 

ambiente, doenças, entre outros problemas sociais muito graves. 

O mundo começou a se dividir em blocos socioeconômicos, e a viver seus 

problemas locais provocados por esse novo comportamento da sociedade. Muitas 

vezes esses problemas e conflitos locais se tornavam nacionais e até mesmo 

mundiais. Foi nesse momento conturbado vivido em tantos países que ressurgiu 

uma ávida expectativa em amenizar essa situação, auxiliando com estratégias e 

ações que trouxessem de volta a paz e harmonia entre os povos e resolvessem a 

raiz de determinado problema, no caso através da influência dos agentes sociais e 

suas práticas de serviço social e trabalhos voluntários. 

Assim, na década de 70, viu-se na América Latina o surgimento das 

organizações da sociedade civil com forte atuação na redemocratização dos países, 

com foco nas ações da política social, desenvolvendo um serviço comunitário de 

muita seriedade, atuando em áreas variadas como por exemplo: educação, saúde e 

consumo. 

A real intenção do trabalho voluntário era (e ainda é) atingir todos os 

segmentos de uma economia, todos os indivíduos de certo modo necessitados da 

sociedade para combater tantos problemas sociais de difícil resolução como o 

combate à pobreza, a violência e a assistência à saúde (ao alcance de todos os 

brasileiros). 
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Nas últimas décadas, muito tem se falado sobre esse setor e o seu 

crescimento em âmbito mundial e com o Brasil também não foi diferente essa 

evolução e desenvolvimento das diversas atividades que o compõem.	 	

Sobre a história do Terceiro Setor no Brasil, Albuquerque (2006, p.18, 19) 

discorre,	
	
	
No Brasil e na América Latina, também se utiliza a expressão “sociedade 
civil”. Esse conceito tem origem no século XVIII. Na época designava um 
plano intermediário entre o Estado e a natureza pré-social, e inicialmente 
incluía as organizações particulares que interagiam na sociedade – inclusive 
as empresas e seus negócios – limitadas pelos sistemas legais nacionais. A 
sociedade civil também pode ser entendida como um conjunto de 
instituições que se distingue do Estado – embora promova direitos coletivos 
– e do mercado. 
 
 
 

O Terceiro Setor da economia no Brasil e também na América Latina, é 

chamado também de Sociedade Civil. Em meados do século XVIII, existia um plano 

que envolvia o Estado e a natureza da pré-sociedade que também faziam parte as 

organizações particulares que estabeleciam uma interação com a sociedade, isso 

inclui as empresas em seus diversos segmentos de negócios.  

O Terceiro Setor pode ser compreendido como um conjunto de instituições 

que se diferem do Estado ainda que promovam ações semelhantes, de direito 

coletivo tanto do Estado quanto das empresas de mercado (privadas). 

Segundo Albuquerque (2006, p.19) as principais características comuns das 

organizações do Terceiro Setor, quanto aos seus programas e projetos de atuação, 

são: 

 
• Fazem contraponto às ações do governo: os bens e serviços 

públicos resultam da atuação do Estado e também da multiplicação 
de várias iniciativas particulares. 

• Fazem contraponto às ações do mercado: abrem o campo dos 
interesses coletivos para a iniciativa individual. 

• Dão maior dimensão aos elementos que as compõem: realçam o 
valor tanto político quanto econômico das ações voluntárias sem 
fins lucrativos. 

• Projetam uma visão integradora da vida pública: enfatizam a 
complementação entre as ações públicas e privadas. 

 
 
 

Dentre os objetivos das instituições do Terceiro Setor, a questão de contrapor 

tanto as ações do governo quanto as ações de mercado (públicas e privadas) é a 
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principal delas. Isso porque existe a necessidade de expandir e multiplicar as ações 

e projetos que envolvem ambos os setores, incentivando e disseminando cada vez 

mais todos eles. Toda e qualquer iniciativa que beneficie a sociedade e o país 

podem e devem ser apoiadas pelas empresas do Terceiro Setor. 

O Terceiro Setor também serve para destacar e positivar o valor político e 

também econômico existentes em qualquer ação voluntária sem fins lucrativos. 

Elevar progressivamente a importância do trabalho voluntário e das causas 

solidárias à sociedade é algo de extremo valor para que tais ações sejam uma 

prática cada vez mais desenvolvida em sociedade, isto é, quanto mais indivíduos 

envolvidos em trabalhos voluntários, ajudando empresas e pessoas, maior será o 

retorno para política e para economia apoiando e realizando melhorias para a 

cultura, educação, infraestrutura, saúde, segurança entre outras questões sociais 

deficientes no Brasil. 
 
	 	

	

2.3 A Responsabilidade Social no Brasil e no mundo contemporâneo 
	

Sabe-se da importância que a Responsabilidade Social exerce atualmente no 

Brasil e em todo mundo. Muito sobre esse tema se difunde em sociedade, seja entre 

grupos mais isolados e enxutos, seja em grandes grupos com os mais diferentes 

objetivos, estratégias e ações. O fato que menos importa nas causas de 

responsabilidade social é a identificação dessas pequenas diferenças, pois a real 

importância fica por conta dos gestos solidários, na disponibilidade das pessoas em 

ajudar na evolução da sociedade civil doando uma parte de seu tempo, dedicação, 

preocupação e carinho.  

De acordo com o site do Centro de Voluntariado de São Paulo2, a 

Responsabilidade Social é a nova postura das empresas na gestão dos seus 

negócios, comprometida com a ética e o desenvolvimento sustentável, e que traz 

impactos positivos para todos os seus públicos. A responsabilidade social 

empresarial é um diferencial competitivo, traz a fidelização de funcionários e clientes 

e a melhoria da qualidade de vida das comunidades.Ainda na mesma página do site 

																																																													
2 Centro de Voluntariado de São Paulo – Disponível em: 
http://www.voluntariado.org.br/default.php?p=texto.php&c=linha_tempo – Acesso em: 14 agosto/2017. 
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referido, há uma definição realizada sobre o Instituto Ethos de Responsabilidade 

Social em que enfatiza, 

 
A empresa socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de 
ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, funcionários, 
prestadores de serviços, fornecedores, consumidores, comunidade, governo 
e meio ambiente) e consegue incorporá-los no planejamento de suas 
atividades, buscando atender às demandas de todos e não apenas dos 
acionistas ou proprietários. 
 
 

Para se obter êxito inserido ao modelo de negócios contemporâneo, é preciso 

(além de outros fatores) que as empresas, sejam elas públicas ou privadas, estejam 

engajadas em alguma causa social, tal iniciativa proporciona uma releitura moderna, 

competitiva, ética e sustentável na visão e interpretação de seu público-alvo, de 

seus concorrentes e demais parceiros comerciais, se tornando desta maneira um 

diferencial competitivo de mercado. Tal ação auxiliam comunidades necessitadas e 

fortalece progressivamente a estrutura das empresas, uma vez que os resultados 

sobre a fidelização de seus públicos se tornam muito mais efetivos. 

A empresa que se intitula como socialmente responsável, tem como maior 

característica uma visão holística, com forte traço de empatia, isto é, está sempre 

pronta para ouvir todo e qualquer lado envolvido no processo, flexibilizando 

situações e acordos se necessário, incorporando ideias e desejos dos funcionários, 

dos sócios, dos consumidores, da comunidade, de seus fornecedores, do meio 

ambiente e do governo em seu planejamento de atividades, fazendo o possível para 

atender às expectativas de todos e não somente da alta hierarquia empresarial 

(proprietários/acionistas), até mesmo porque uma empresa sustentável em nada 

deve se assemelhar a uma empresa vertical, com objetivos voltados apenas aos 

seus próprios ganhos, onde a opinião e desejo de uma minoria tem o poder nas 

tomadas de decisões.  

Em um mundo tão conturbado, repleto de questões a resolver, é necessário 

que forças diferentes se unam a fim de minimizar ao máximo os problemas vividos 

em sociedade e que causam tantos danos muitas vezes irreversíveis. 

 
Nos últimos 10 ou 20 anos, o mundo viu crescer a importância de um 
espaço social difuso entre o Estado e o mercado. Não me refiro aquià 
“economia informal”, que muitas vezes não passa de um mercado ilegal e 
brutalizado. Ao contrário, o terceiro setor é composto da união de inúmeros 
agrupamentos voluntários, destinados a conter a miséria social e barrar a 
destruição ecológica. A maioria desses grupos dá grande valor à 
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administração autônoma. No campo prático, eles avançam no terreno 
abandonado pelo mercado em virtude da baixa rentabilidade ou da falta de 
recursos financeiros (TENÓRIO apud KURZ, 1997, p. 152). 
 
 

Na transição entre os séculos XX e XXI, o mundo assistiu a inúmeras e 

velozes mudanças políticas, econômicas e sociais, que influenciaram e motivaram 

fortemente muitos resultados positivos e outros resultados e acontecimentos 

desastrosos. Tornou-se indispensável a preocupação com o bem-estar do próximo 

em um mundo totalmente dinâmico, capitalista e focado somente nos resultados 

para que muitos valores intrínsecos e intangíveis não caíssem em desuso entre os 

seres humanos como muito se assistiu entre os séculos XIX e XX e ainda se assiste 

mesmo com a intensificação da Responsabilidade Social e seus principais objetivos. 

Dessa transição assistida em diversas sociedades, surge o Terceiro Setor e a 

importância da Responsabilidade Social e de seus projetos atrelados ao Estado 

(primeiro setor) e ao mercado (segundo setor). Diante da necessidade de combate à 

miséria, à violência e à destruição ao meio ambiente (com a forte demanda de 

produção das indústrias para o consumo) a união de pessoas servindo como 

voluntários cresceu significativamente também no Brasil através de vários 

empreendimentos sociais. 

Para explicar de maneira clara sobre os empreendimentos sociais, (Ashoka e 

McKinsey & Company, 2001, p.17, 18) dissertam: 
 

 

Os empreendimentos sociais têm um ciclo de vida próprio, com diferentes 
fases de desenvolvimento, que, por sua vez, requerem diferentes 
instrumentos e ferramentas para que sejam completadas com sucesso. 
Em geral, o empreendimento se inicia com a percepção de um problema 
social e a busca de soluções – inovadoras ou já conhecidas - , seguindo-se 
uma fase de teste da solução e sua implementação no público beneficiário 
ou na comunidade. 
[...] O adequado planejamento para a consolidação de uma inovação ou 
projeto social e sua multiplicação é um fator fundamental para a “saúde” do 
empreendimento social e para assegurar os resultados esperados. Nessa 
etapa, é provável que o empreendimento demande da organização outros 
investimentos – técnicos, humanos e financeiros – e mais uma vez a 
sustentabilidade deve ser cuidadosamente planejada para garantir o 
crescimento. 
 
 

Todo empreendimento social surge através de uma necessidade e problema 

social, procurando a melhor resolução àquela questão pendente e de certo modo 

danosa. Esta resolução pode ser algo totalmente novo ou também alguma ideia com 
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solução já conhecida e testada em outro caso de conflito social. O empreendimento 

social, assim como qualquer projeto, passa por uma fase de testes antes mesmo de 

sua implementação na comunidade que será a beneficiada com a ação. 

O segredo do sucesso de qualquer empreendimento social está na seriedade 

e adequação do planejamento, para que se atinja a inovação do projeto social, no 

intuito de sua propagação que consequentemente se multiplicará em níveis 

regionais, nacionais e até mesmo internacionais, alcançando seu ápice de amplitude 

e unindo diferentes povos em prol de uma causa social e solidária comum. 

2.4 O atual cenário do Voluntariado no Brasil Pós Globalização e Revolução 
Tecnológica 
	

Observou-se ao longo desse trabalho que as práticas do voluntariado bem 

como sua formalização em forma de normas e Lei, se concretizaram todas entre o 

final do século XX e início do século XXI, o que permite dizer que a grande força do 

trabalho voluntário e a valorização da responsabilidade social ocorreu há pouco 

tempo. 

A visão das empresas, proprietários, seus gestores, funcionários mudou muito 

nessas últimas décadas, com o cidadão comum também não foi diferente. Todos 

perceberam que era necessário unir forças para o combate de tantas situações 

precárias existentes no Brasil e no mundo, seja com populações afastadas das 

grandes metrópoles, seja em relação à violência nas grandes capitais, a melhoria na 

assistência à saúde e certamente as causas ambientais. 

A percepção de que aguardar todo tipo de providência e melhorias das mais 

diversas áreas sociais somente do Governo, despertou em muitos a vontade de 

participar de tantas causas sociais nobres, dividindo e compartilhando aquilo que 

cada um tem de mais valioso (seja valores materiais, sentimentais, etc.) com o 

próximo. 

Como complemento a esta força voluntária contemporânea que teve início na 

década de 90 do século passado, Pinsky (2012, p. s/n.) cita que, 

 
Em meados dos anos 90, surgem os Centros de Voluntariado, que aos 
poucos foram trazendo um novo padrão de voluntariado. O ano de 2001 
marca o Ano Internacional do Voluntário – e a palavra “voluntário”, que 
antes ecoava de maneira modesta, transformou-se hoje em sinônimo de 
cidadania ativa de inclusão, expressando o sentimento de fazer parte e pôr 
a mão na massa. Em 2001, quando o Faça Parte – Instituto Brasil 
Voluntário, coordenou o Comitê para o ano Internacional do Voluntário, o 
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apoio da mídia revelou-se fundamental. O interesse e o número de 
voluntários no Brasil quase dobrou, e a ONU deu ao Brasil o destaque 
dentre os 123 países participantes do Ano Internacional do Voluntário. O 
Faça Parte ganhou novo fôlego para prosseguir em sua missão de 
promover uma cultura duradoura de voluntariado no Brasil. 
Atualmente é amplamente aceito o conceito de que o voluntário é o cidadão 
que, motivado pelos valores de participação e solidariedade, doa seu 
tempo, trabalho e talento, de maneira espontânea e não remunerada, para 
causas de interesse social e comunitário. O voluntariado atual é baseado na 
escolha e na motivação pessoal de cada cidadão, preocupado em promover 
a cidadania, formas de inclusão social e a construção de uma sociedade 
mais justa, responsável e solidária, visando a transformação da 
comunidade. 
 
 
 

Muitos Centros de Voluntariado surgiram a partir da década de 90 e com eles 

surgiram novas maneiras de desenvolver as práticas de voluntariado. Porém, a data 

que mais marcou o trabalho voluntário para o Brasil e abriu sua visão e valorização 

para o mundo, foi no ano de 2001, Ano Internacional do Voluntariado, que chegou 

com a ideia de crescimento do significado do voluntariado, alcançando um patamar 

de inclusão social, com muita seriedade e comprometimento, promovendo ações 

cada vez mais constantes e ativas junto a sociedade. 

Forças de diferentes segmentos se uniram para fazer crescer os mais 

diversos projetos voluntários, e a influência da comunicação em massa, isto é, a 

divulgação e incentivo da mídia nas causas voluntárias se tornou essencial para o 

seu progresso e exponencial valorização. Com isso, os interessados em colaborar 

com sua dedicação e seu tempo em causas voluntárias no Brasil se duplicou, e a 

ONU, diante de todo esse esforço, presenteou o Brasil o destaque entre os 123 

países que participaram do Ano Internacional do Voluntariado. 

Atualmente, ficou totalmente compreendido que, o voluntário e o trabalho de 

voluntariado existem para a melhoria das causas sócias de uma maneira 

espontânea, motivada pela ação que se baseia principalmente na ajuda e na 

solidariedade a causas nobres, onde cada indivíduo doa o tempo que tem disponível 

de coração aberto, sem esperar uma remuneração financeira e nenhum outro tipo de 

direito que lembre o vínculo empregatício formal, esta é a verdadeira essência do 

trabalho voluntário contemporâneo. 
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2.5 A Responsabilidade Social nas empresas do Primeiro e Segundo Setor no 
Brasil 
	 	 	

Diante da grande repercussão do trabalho voluntário no Brasil, naturalmente e 

gradativamente as empresas e organizações começaram também a se engajar em 

projetos voluntários a fim de se tornarem mais sustentáveis, mais inclusas na 

sociedade nas quais estão estabelecidas e, por fim, competitivas ao mercado uma 

vez que a imagem da instituição quando envolvida em causas sociais e voluntárias 

muda significativamente para melhor. Assim, as empresas do Primeiro e do 

Segundo Setor começaram a se engajar em importantes causas de cunho social, na 

melhoria das condições de vida dos cidadãos e até mesmo para a saúde e 

prosperidade de seus negócios. 

A Responsabilidade Social nas empresas é um projeto recente, polêmico e 

com muito dinamismo, que envolve novos ganhos (lucros) aos empresários até a 

implementação das ações sociais no planejamento de negócios das empresas, em 

um enredo de alta complexidade em um alto alcance. Essa atuação social por parte 

das empresas teve seu marco no início do século XX através do filantropismo. Logo 

após o desgaste do modelo industrial surgiu o desenvolvimento da sociedade pós-

industrial, e, então, o conceito de Responsabilidade Social Empresarial transformou-

se de modo progressivo, incorporando os desejos e necessidades dos agentes 

sociais ao planejamento de negócios das corporações, e, deste modo, adicionado às 

práticas de filantropismo, outros conceitos foram estudados e postos em prática 

como por exemplo a cidadania corporativa, o voluntariado empresarial, a 

responsabilidade social corporativa e, por fim, o desenvolvimento sustentável 

(TENÓRIO, 2006). 

A Responsabilidade Social Empresarial foi dividida em dois períodos desde 

seu surgimento, o primeiro deles corresponde à primeira metade do século XX, até 

1950 e o segundo, após 1950 até os dias presentes.  

No primeiro período, aconteceu a transição da economia agrícola para a 

industrial, com a evolução da tecnologia e a aplicação da ciência na organização do 

trabalho, repaginando o processo produtivo. A ideologia econômica que 

predominava naquela fase era o liberalismo, que tinha como fundamento base a 

propriedade e a iniciativa privada, que influenciou o modo de atuação social das 
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corporações e ditou as principais responsabilidades da empresa para com seus 

agentes sociais naquela época (TENÓRIO, 2006). 

 
Pelo liberalismo, a interferência do Estado na economia seria um obstáculo 
à concorrência, elemento essencial ao desenvolvimento econômico e cujos 
benefícios seriam repartidos por toda sociedade. O Estado seria o 
responsável pelas ações sociais, pela promoção da concorrência e pela 
proteção da propriedade. Já as empresas deveriam buscar a maximização 
do lucro, a geração de empregos e o pagamento de impostos. Atuando 
dessa forma, as companhias exerceriam sua função social (TENÓRIO, 
2006, p.9). 
 
 

Nesta época, a visão liberalista ditava que cada setor exerceria uma função 

específica e bem distinta na sociedade e na economia, ficando o Estado com a 

responsabilidade das mais diversas ações sociais e as empresas privadas focariam 

na busca de seu crescimento de negócio e maximização de seu lucro, gerando cada 

vez mais empregos, pagando seus impostos e assim fazendo girar a economia do 

país. 

O segundo período da Responsabilidade Social Empresarial, foi definido da 

seguinte maneira por Tenório (2006, p.13): 

 
[...] a sociedade pós-industrial busca: o aumento da qualidade de vida; a 
valorização do ser humano; o respeito ao meio ambiente; a organização 
empresarial de múltiplos objetivos; e a valorização das ações sociais, tantos 
das empresas quanto dos indivíduos. 
[...] Nessa nova concepção do conceito, há o entendimento de que as 
companhias estão inseridas em ambiente complexo, onde suas atividades 
influenciam ou têm impacto sobre diversos agentes sociais, comunidade e 
sociedade. Consequentemente, a orientação do negócio visando atender 
apenas aos interesses dos acionistas torna-se insuficiente, sendo 
necessária a incorporação de objetivos sociais no plano de negócios, como 
forma de integrar as companhias à sociedade. 
 
 

Nessa segunda fase é possível perceber os quão reformulados foram os 

valores a visão das empresas em relação à responsabilidade social. Isso tudo 

porque a sociedade de maneira geral começou a valorizar e priorizar algumas coisas 

antes tidas como secundárias e até mesmo esquecidas, como é o caso do aumento 

da qualidade de vida, interagir e viver cada vez melhor com o seu próximo, 

valorizando-o, preservar e cuidar do meio ambiente, a valorização de causas 

solidárias junto às ações sociais e as empresas engajadas em muitos projetos e 

objetivando variadas questões no intuito de engradecer e fazer progredir toda a 

sociedade e não somente seus resultados financeiros (lucros). 
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O foco principal dessa segunda fase da responsabilidade social que se 

estende até hoje, é mesmo a atenção em uma visão mais holística socialmente 

falando, desfocando o negócio e suas ações das expectativas individuais dos 

acionistas e proprietários e transformando o negócio em realizações que agradem e 

satisfaçam a todos: clientes indiretos, consumidor final, proprietários das empresas e 

demais stakeholders. 

Para Tenório (2006) o voluntariado empresarial é o conjunto de diversas 

ações realizadas com o intuito de incentivar os colaboradores a praticar atividades 

voluntárias para a comunidade. Algumas empresas abdicam de algumas horas de 

trabalho de seus colaboradores em benefício da prática voluntária, isto é, o 

funcionário interessado no projeto pode realizar algum trabalho de voluntariado 

dentro de seu próprio horário formal de trabalho. 

Spers, Martinelli e Motta (2014), baseados na pesquisa realizada pelo 

Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (CBVE), aproximadamente 81% 

das empresas praticantes do voluntariado no Brasil são privadas, ou seja, pertencem 

ao Segundo Setor, sendo 57% atuantes do setor de serviços, 25% das indústrias e 

18% do comércio. 

Em consonância com outra pesquisa realizada pelo CBVE, apresentada por 

Spers, Martinelli e Motta (2014), os principais motivos pelos quais as empresas 

incentivam seus funcionários na prática das ações voluntárias são a de contribuir 

para o desenvolvimento social da comunidade nas redondezas da empresa, o 

fortalecimento da imagem institucional como socialmente responsável tanto com seu 

público interno quanto externo e uma positiva contribuição em benefício da cultura e 

cidadania. 

As empresas do setor privado certamente têm interesses diferenciados 

quando comparadas às do setor primário e terciário. Por serem voltadas com seus 

principais objetivos à geração de lucro e ao aumento e alcance efetivo da 

competitividade e dos altos índices de produtividade e aceitação junto ao mercado 

consumidor, elas exercem as ações voluntárias em prol da sociedade, mas também 

em prol de seus interesses individuais como empresa geradora de emprego e de 

lucro. 

Organizações do setor público ou primeiro setor, são aquelas pertencentes ao 

próprio Estado, com personalidade jurídica de direito público responsável pelas 

funções públicas básicas e indelegáveis ao poder particular. Essas organizações 
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também participam e principalmente apoiam fortemente as causas sociais e o 

trabalho voluntário, uma vez que o terceiro setor tomou como seu uma 

responsabilidade que em tempos passados seria somente da responsabilidade do 

primeiro setor, que não sendo capaz de corresponder a tantos problemas e 

expectativas, dividiu essas causas sociais com os demais setores da economia, o 

segundo e o terceiro. 

Tratando ainda sobre essa questão da divisão das responsabilidades e 

causas sociais do Governo aos demais setores, Rossiter (2007, p.25) explica, 

 
A justificação do Governo, entre outras, era de que as atividades não 
exclusivas de Estado (termos e conceitos tomados de uma proposta de 
governo e não da Lei) podem ser transferidas à iniciativa privada , sem fins 
lucrativos, sob o argumento de parceria e modernização do Estado, porque 
esta transferência resultaria em melhores serviços à comunidade; maior 
autonomia gerencial; maiores responsabilidades para os dirigentes desses 
serviços; aumento da eficiência e da qualidade dos serviços; melhor 
atendimento ao cidadão e menor custo. Além disso, o governo entendia que 
o Estado havia desviado de suas funções básicas para atuar no “setor 
produtivo”, o que teria gerado a deterioração dos serviços públicos e 
aumentado a inflação. 
 
 

 

O Governos justificava a transferência de algumas responsabilidades sociais 

até então de sua principal responsabilidade e assim interpretada pela população que 

as atividades que não são integralmente exclusivas do Estado, podem ser passadas 

para a iniciativa privada sem fins lucrativos alegando uma parceria entre eles 

(diferentes setores), alegando que essa transferência traria uma qualidade muito 

superior aos serviços sociais prestados às comunidades, além de uma maior 

autonomia gerencial e uma gestão mais direcionada a cada causa em particular a 

um custo menor. 
 

 

2.6  Gestão / Administração Pública no Brasil e sua participação no 
Voluntariado 
	

Entre os assuntos mais polêmicos e em pauta na sociedade brasileira atual 

está a questão da Administração Pública e em como todas as problemáticas 

econômicas, políticas e sociais vem sendo conduzidas pelos atuais governantes. 
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Antes mesmo de relacionar o trabalho do voluntariado com a gestão pública, 

faz-se necessário a compreensão sobre sua posição atual na sociedade e sua 

principal função: 

 
No Brasil, muito se fala sobre a ética e a eficiência na administração 
pública. Percebe-se que a população vem ficando cada vez mais atenta 
sobre como as coisas públicas estão sendo conduzidas. Tanto a ética 
quanto a eficiência na gestão pública estão diretamente relacionadas com a 
forma como as ações do Estado são direcionadas, e o que guia essas 
ações são os modelos de gestão. 
O país passou, ao longo dos anos, por modificações nos modelos de gestão 
pública. Cada um deles, seja o patrimonialista, o burocrático ou gerencial, 
retrata um período específico da história política do país e da visão dos 
governantes sobre a condução do Estado. O modelo gerencial trouxe 
consigo uma maior preocupação no que tange a eficiência. 
Com o passar do tempo, a busca pela ética e eficiência também vem 
fazendo surgir novas formas de controle para evitar a corrupção ou atos que 
comprometam o alcance da maior missão do Estado: garantir o bem estar 
da sociedade (BATISTA, 2015, p.1).  
 
 

A ética é uma questão vital a qualquer tipo de filosofia empresarial, seja ela 

uma ONG, uma empresa privada ou pública. No caso da empresa e/ou órgão 

público, a prática da ética e dos bons princípios é ainda mais cobrada e enfatizada 

pela sociedade. 

Nos dias atuais, com o fácil alcance à tecnologia, à informação e sobre 

qualquer outro tipo de consumo, a sociedade está cada vez mais antenada sobre 

como as atividades públicas vem sendo administradas e quais decisões estão sendo 

tomadas. Cobra-se uma alta eficiência de qualquer que seja o trabalho público, até 

mesmo pelo fato de que a cada dia mais a questão da qualidade em seus mais 

diversos aspectos é cada dia mais esperada pelo seu público. 

Significa afirmar que a eficiência dos projetos públicos deve acontecer em sua 

integralidade, entregando tudo aquilo que a população espera de seus líderes. 

Todas essas ações públicas são reflexo de um modelo eficiente (ou não) de gestão. 

Ao longo dos anos o Brasil passou por muitas transições em seu modelo de gestão 

pública, o que certamente não passou de um processo normal em relação a tantas 

adequações e mudanças que os países do mundo inteiro sofreram através dos 

novos modelos de negócios, do advento da tecnologia e da globalização, 

independentemente do setor e das atividades ocupadas pelas empresas. 

A constante busca pela eficiência e pela ética nas empresas públicas e em 

sua gestão tem sido a maior preocupação de seus gestores e administradores, pois 
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estes reconhecem as falhas do sistema e sabem que a cada dia mais essas 

mudanças de postura e ações efetivas vem sendo cobradas pela sociedade, que 

exigem principalmente o combate à corrupção e a garantia do bem-estar à 

população da forma mais igualitária possível. 

A partir desse enfoque da gestão pública na busca pelo bem-estar da 

sociedade é que entra a necessidade de apoio e de ações cada vez mais 

intensificadas às causas sociais, isto é, aos trabalhos voluntários e ao apoio direto e 

indireto, ao Terceiro Setor da Economia, que deu origem então às conhecidas 

Organizações Sociais e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP). 

 
As Organizações Sociais (OSs) e Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP), foram concebidas no Brasil como instrumento de 
viabilização e implementação de Políticas Públicas, conforme entendidas no 
“Plano Diretor da Reforma do Estado”, editado pelo presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 
Naquele documento encaminhado ao Congresso Nacional, em 23 de agosto 
de 1995, o governo FHC partia do princípio de que as funções do Estado 
deveriam se coordenar e financiar às políticas públicas e não executá-las. 
Defendia que “nem tudo que é público é estatal”e afirmava que “devemos 
socializar com a iniciativa privada a responsabilidade de diminuir as 
mazelas provocadas pelo mercado”. Avaliava ainda, que “se o Estado não 
deixar de ser produtor de serviços, ainda que na área de políticas públicas 
sociais, para ser agente estimulador, coordenador e financiador, ele não irá 
recuperar a poupança pública”. Àquele modelo de gestão do Estado, 
chamou de “administração gerenciada” (ROSSITER, 2007, p. 21, 22). 
 
 

Na Gestão Pública brasileira, as grandes mudanças ocorreram no Governo de 

FHC, isso porque ele direcionou o serviço público e sua administração a uma nova 

versão estratégica a fim de interagir de modo mais intenso com os demais setores 

da economia, compartilhando experiências de modo a se ajudarem mutuamente a 

causas sociais comuns em benefício de todos.  

Quando o presidente afirmou que nem tudo que é público é estatal, de fato 

ele não estava errado, pois o que é público pode e deve ser de todos, 

independentemente da gestão ser ou não do Estado a participação pode ser de 

todos no que se refere aos deveres já que todos usufruem dos direitos e do mesmo 

espaço. 

No ponto de vista de Fernando Henrique Cardoso, o Estado deveria assumir 

uma postura de gestão voltada à coordenação, aos estímulos, distribuindo apoio 

para gerar a motivação necessária às mais diversas causas sociais carentes de 
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apoio no Brasil. Ele defendia que o Estado teria ainda como missão financiar os 

incentivos e serviços sociais e não ser o produtor desses serviços e que só tomando 

este tipo de ação o país poderia resgatar sua poupança pública, esse modelo de 

gestão ficou conhecido como Administração Gerenciada. 

Após essa mudança no modo de gerir e administrar o serviço público, 

surgiram ainda mais empresas privadas interessadas em engajar causas sociais 

importantes nas mais diferentes causas e as ONGs se alastraram pelo país, também 

defendendo muitas causas sociais essenciais à evolução humanitária. 

Vale citar algumas empresas (ONGs) de grande atuação no Brasil atuando já 

algumas décadas, como por exemplo: Fundação Bradesco, com sede em São Paulo 

(seu foco é na inclusão social por meio da educação), SOS Mata Atlântica, também 

em São Paulo (com foco na preservação da floresta da Mata Atlântica), o Instituto 

Ethos, em São Paulo (seu foco é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir 

seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras de uma 

sociedade sustentável e justa), a Fundação Abrinq, com sede em São Paulo (seu 

objetivo é a proteção à proteção dos direitos da criança e adolescente, fabricando 

brinquedos de qualidade em respeito à segurança do consumidor e suas ações se 

baseiam na educação, saúde e proteção) e a Inspetoria São João Bosco em Minas 

Gerais (seu principal objetivo é atuar nas áreas de incentivo à cultura e educação)3. 

Tantas outras organizações que antecederam ou surgiram após essas 

citadas, merecem o mesmo respeito e espaço em grandes feitos no serviço social 

através do trabalho voluntário no Brasil, que tem como meta a união progressiva de 

forças voluntárias para a melhoria na qualidade de vida de toda população, sendo 

assim possível compartilhar experiências em um mundo mais justo para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
3 Disponível em: https://inkinspira.com.br/maiores-ongs-brasil/. Acesso em 15 de agosto/2017.	
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
	

O voluntariado no Brasil vem transformando muitas ações sociais com o 

auxílio de muitas pessoas dispostas a ajudarem causas de necessidade extrema à 

população carente ou até mesmo a causas emergenciais como é o caso da 

preservação ao meio ambiente. 

Concluiu-se através deste trabalho que o trabalho voluntário só existe até hoje 

e só se manterá cada vez mais solidificado na sociedade se o seu incentivo for 

constantemente renovado pelas mais diversas autoridades e pessoas de grande 

influência política e econômica, como no caso do Governo / Estado, das empresas 

privadas e, obviamente das ONGs.  Não se pode esquecer da participação e 

importante iniciativa do cidadão comum, afinal, sem a sua disponibilidade e vontade 

em ajudar e se tornar um voluntário, de nada valeriam os grandes planejamentos 

que apoiam as causas sociais do país. 

Em suma, o trabalho voluntário é uma união de forças, que se fortalece 

quando incentivada, financiada e bem assistida pelo Poder Público e termina nas 

ações de todos aqueles dispostos e motivados em ajudar e doar um pouco do seu 

tempo e dedicação aos mais necessitados. Sem dúvida, não só o Brasil, mas o 

mundo precisa e precisará sempre de pessoas predispostas a exercitar o bem à 

humanidade. 

Assim, pode-se afirmar que o surgimento do Terceiro Setor da economia 

brasileira não se deu por acaso, e se ele foi criado é porque certamente há muito 

trabalho a ser executado, há muito o que melhorar quanto às causas sociais no país 

que envolvem questões complexas de saúde pública, infraestrutura, saneamento 

básico, a pobreza extrema e a fome, a violência, o desmatamento e agressão à 

natureza, entre tantas outros pontos críticos e tristes que podem ser melhorados e 

até mesmo desaparecerem da sociedade se for da vontade e da boa ação de todos. 

O voluntariado brasileiro espera por todos: Governo, Empresas e Cidadãos. 
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