
 

 

 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  
ESCOLA DE ADMNISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

EDGAR ESCOBAR 

MIGUEL MENECHINI CAMARGO 

PEDRO TOMÁS DO CANTO BENEDETTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS PARA ARTICULAÇÃO E APOIO À GESTÃO DOS 
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS QUE POSSUAM TRABALHO DE 

VOLUNTÁRIOS NA PREFEITURA DE SÃO PAULO  
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2017 

 
 



 

 

 
 
 

EDGAR ESCOBAR 

MIGUEL MENECHINI CAMARGO 

PEDRO TOMAS DO CANTO BENEDETTI 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS PARA ARTICULAÇÃO E APOIO À GESTÃO DOS 
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS QUE POSSUAM TRABALHO DE 

VOLUNTÁRIOS NA PREFEITURA DE SÃO PAULO  
 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio 

Vargas, como requisito para obter o título de Mestre 

em Gestão e Políticas Públicas.  

Campo do Conhecimento: Gestão e Políticas 

Públicas  

Orientador: Prof. Dr. Marco Antonio Carvalho 

Teixeira. 

 

 

 

 
 

SÃO PAULO 
2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escobar, Edgar. 

     Características para articulação de apoio à gestão dos programas 
governamentais que possuam trabalho de voluntários na prefeitura de São Paulo / 
Edgar Escobar, Miguel Menechini Camargo, Pedro Tomás do Canto Benedetti. - 
2017. 

     74f. 

 

     Orientador: Marco Antonio Carvalho Teixeira 

     Dissertação (MPGPP) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 

 

     1. Voluntários - São Paulo (SP). 2. Políticas públicas. 3. São Paulo (SP) – Política 
social. 4. Terceiro setor. I. Camargo, Miguel Menechini. II. Benedetti, Pedro Tomás 
do Canto. III. Teixeira, Marco Antonio Carvalho. IV. Dissertação (MPGPP) - Escola 
de Administração de Empresas de São Paulo. V. Título. 

 

CDU 304(816.11) 

 

 

 



 

 

 

 

CARACTERISTICAS PARA ARTICULAÇÃO E APOIO À GESTÃO DOS 

PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS QUE POSSUAM TRABALHO DE 

VOLUNTÁRIOS NA PREFEITURA DE SÃO PAULO  

 
 

Campo do Conhecimento: Gestão e Políticas Públicas.  

Data de Aprovação: 11/10/2017 

 

 

Banca Examinadora:  

 
____________________________________  

Prof. Dr. Marco Antônio Carvalho Teixeira (orientador) 
FGV-EAESP  

 
  

____________________________________  
Prof. Dr. Gustavo Andrey de Almeida Lopes Fernandes 

FGV-EAESP 
 
 

____________________________________  
Dr. Fabio Pereira de Andrade 

Convidado 
 
 
 

____________________________________ 
M.a Tarcila Peres Santos 

Chefe de Gabinete da Secretaria de Governo do Município de São Paulo  
 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 
Edgar 
Agradeço, aos meus avós Antonio Amancio e Therezinha (“in memorian”), que 

sempre me ensinaram a importância do estudo; a minha família: a minha esposa 

Paula e aos meus filhos Edgar Jr e Eduardo Henrique por estarem na minha vida; 

aos companheiros Miguel e Pedro, que com o comprometimento e companheirismo 

fizeram este projeto acontecer; e ao nosso orientado Professor Dr. Marco Antonio 

Teixeira que sempre nos recebeu e nos mostrou o caminho para atingir o resultado 

deste trabalho. 

 
Miguel 
Agradeço, primeiramente a Deus pelo dom da vida e por ter me proporcionado 

chegar até aqui; aos meus Pais, Rogerio e Cristiane, e minha irmã Michelle, que me 

incentivaram em toda minha vida;  a minha noiva, Nathalia, qυе dе forma especial е 

carinhosa mе dеυ força е coragem; aos meus colegas neste trabalho, Edgar e 

Pedro, pelo comprometimento; ao nosso orientador, Prof. Dr. Marco Antonio 

Teixeira, por auxiliar a todo momento na execução deste trabalho; e por fim, dedico 

este trabalho a todos que direta ou indiretamente auxiliaram em minha formação 

acadêmica e profissional.  

 
Pedro 
Agradeço as minhas Marias (Clara, Eugênia e Luiza), pelo carinho, apoio constante 

e paciência; aos meus colegas neste trabalho, Edgar e Miguel, pelo companheirismo 

e comprometimento; ao nosso orientador, Prof. Dr. Marco Antonio Teixeira, por 

indicar o caminho adequado a ser seguido; e a Tarcila Peres e sua equipe, por 

possibilitar um trabalho instigante e desafiador. Por fim, dedico este trabalho ao meu 

pai, Francisco Benedetti Filho (“in memorian”), a quem devo a convicção de que a 

Democracia e as Políticas Públicas adequadamente elaboradas e implementadas, 

consistem no único caminho para um Brasil desenvolvido e socialmente justo.  

 
 
 



 

 

 
 

RESUMO 
 
 
 
 

O presente trabalho consiste no aprofundamento das questões que permeiam o 

voluntariado e sua aplicação enquanto um recurso de fundamental importância para 

a implementação e o desenvolvimento de políticas púbicas e programas 

governamentais, principalmente nas áreas sociais. Apesar da importância que há na 

criação das políticas e programas, cuja responsabilidade encontra-se nas áreas fim 

da estrutura estatal, foi estabelecido que o objetivo maior desta dissertação deve 

consistir na proposição de meios para melhor articulação e gestão dos programas de 

voluntariado da Prefeitura Municipal de São Paulo, com foco na atuação da 

Secretaria de Governo, enquanto articuladora central, de forma que haja geração, 

recebimento e tratamento adequados das informações gerenciais, para que essas 

possam ser utilizadas como ferramentas de avaliação por meio de métricas 

apropriadas. Isto posto, o que se pretende por derradeiro é maximizar e qualificar os 

programas que admitam os trabalhos voluntários nas secretarias fim, para estimular 

os cidadãos à participação na solução dos problemas da Cidade, fortalecendo elos 

de solidariedade, o sentimento de justiça social e o apoio efetivo ao Poder Público 

Municipal no cumprimento das suas atribuições perante a sociedade. 

 

 

Palavras chave: voluntário; voluntariado; São Paulo; políticas públicas; cidadania; 

terceiro setor 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 

 

 

The present work consists of deepening the issues that permeate volunteering and its 

application as a resource of fundamental importance for the implementation and 

development of public policies and governmental programs, mainly in the social areas. In 

spite of the importance of the creation of policies and programs, whose responsibility lies in 

the areas where the state structure is concerned, it was established that the main objective 

of this dissertation should be to propose ways of better articulating and managing the 

municipal government's volunteer programs of São Paulo, focusing on the work of the 

Government Secretariat, as a central articulator, so that there is adequate generation, 

reception and treatment of management information, so that these can be used as evaluation 

tools through appropriate metrics. That said, the ultimate aim is to maximize and qualify the 

programs that allow volunteer work in the secretariats to stimulate citizens to participate in 

solving the problems of the City, strengthening bonds of solidarity, a sense of social justice 

and support effective to the Municipal Public Power in the fulfillment of its attributions before 

the society. 
 

 

Keywords: volunteer; volunteering; Sao Paulo; public policy; citizenship; third sector 
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Introdução 

 

Desde o início do século XX e com consolidação após a grande depressão 

econômica da década de 1930, que a responsabilidade pela assistência social é tida 

como uma atribuição, mormente, das estruturas estatais. Essas, por seu lado, 

apesar de grandes investimentos, encontram sérias dificuldades em responder com 

efetividade às crescentes demandas, principalmente nos países pobres e em 

desenvolvimento.  

No Brasil não é diferente, os gastos públicos com as políticas de assistência 

aos mais necessitados são relevantes, entretanto, pouco eficientes. Daí a noção a 

ser desenvolvida doravante, no sentido de que o voluntariado deveria ter maior 

relevância na implementação e desenvolvimento das políticas públicas, 

principalmente as das áreas sociais. A percepção de que os voluntários são uma 

fonte abundante, barata e renovável de mão obra qualificada pode parecer 

excessivamente pragmática, entretanto, essa percepção, apesar de não constar dos 

manuais de voluntariado das instituições, é a realidade que se observa. 

Organizações de todo o mundo, inclusive aquelas ligadas a grandes grupos 

econômicos, utilizam o trabalho voluntário em práticas de assistência social, 

estimulando o caráter benemérito, mas tendo de forma muito consciente os aspectos 

citados acima. 

Evidentemente, a parte mais relevante do trabalho voluntário está na intenção 

daqueles que disponibilizam o seu tempo, trabalho e talento em prol das causas de 

interesse coletivo sem que, para tanto, recebam quaisquer benefícios além da 

satisfação pessoal em tê-lo feito. No mesmo viés, se faz  necessária a compreensão 

de que o voluntariado é hoje uma forma fundamental de apoio ao trabalho de 

implementação de ações práticas de atendimento social, seja por meio de 

instituições privadas, seja por meio de estruturas de Estado. 
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É de suma importância que o Poder Público assuma um papel de relevância 

na gestão das práticas de voluntariado e se organize em todas as esferas possíveis 

para utilizar-se desse recurso da maneira mais eficiente e eficaz, aplicando-o no 

atendimento às demandas populacionais em todas as áreas em que couber. Essa 

premissa é, aliás, o cerne do presente trabalho que abordará a questão com o 

aprofundamento do conhecimento conceitual e teórico sobre os trabalhos dos 

voluntários e aplicação em um caso concreto. 

 

  Objetivos e Métodos 

 

O desafio proposto para o presente trabalho consiste na perspectiva 

observada pela gestão da Cidade de São Paulo, cujo mandato teve início em janeiro 

do ano de 2017, quanto aos programas e políticas públicas executadas no âmbito 

das secretarias municipais e que, por suas características, comportam ou 

comportariam a atuação de cidadãos em trabalhos voluntários, conforme constou do 

respectivo Termo de Referência: 

“Antecedentes 

Pensar a Administração Pública contemporânea é 

resignificar as necessidades e traduzir em ações 

efetivas os serviços sociais do Estado. A promoção do 

engajamento cívico do cidadão, envolvendo-o no 

processo político e nas complexas questões da 

experiência urbana, as quais somente podem ser 

pensadas e enfrentadas em termos horizontais, 

dialéticos, de articulação e negociação do poder 

público com interlocutores da sociedade civil e grupos 

sociais envolvidos é urgente e necessária. Dentre as 

formas de participação do cidadão na comunidade, 

uma forma de participação e abertura de debate das 

questões públicas se dá por meio do voluntariado, 
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ações estas que estão ligadas à dificuldade do Estado 

de prover à sua população a totalidade das ações e 

serviços necessários, em especial às populações em 

situação de vulnerabilidade e áreas de difícil 

penetrabilidade do poder público. 

 

Situação Problema 

“Ausência de um programa coordenado para gestão 

das ações de voluntariado realizadas pelas secretarias 

municipais, o que promove, além da falta de 

informações e medidas gerenciais, a baixa taxa de 

engajamento social às respectivas ações.” 

 

Nesse viés, é primordial se estabelecer que a prioridade dada decorra não 

propriamente da criação de programas que abarquem voluntários em seus 

processos de execução, atividade inerente às secretarias fim, embora tal premissa 

também venha a ser abordada de alguma forma, mas sim, em relação à forma mais 

adequada de articulação da estrutura da Prefeitura para apoiar a gestão, tendo em 

vista as possibilidades de ferramentas para o acumulo e utilização das informações 

gerenciais obtidas, de forma que se alcance o máximo de eficiência e de eficácia na 

prática do voluntariado nas secretarias municipais de São Paulo. 

Cumpre destacar nessas observações iniciais que o voluntariado, não 

obstante o legítimo, envolvente e digno caráter de mérito daqueles que o praticam, é 

um importante recurso, abundante e renovável, à disposição do Poder Público que, 

por sua vez, deve ser capaz de apoiar e gerenciar sua utilização para atendimento 

das demandas sociais crescentes da sociedade. 

O presente trabalho abordará a situação problema mediante a utilização de 

técnicas de pesquisas bibliográficas, físicas e digitais; entrevistas; benchmarking 

nacional e internacional; e outras ferramentas que venham a possibilitar o resultado 

adequado ao objetivo pretendido. 
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1. Marcos Teóricos do Voluntariado 

 

Tratar de um tema tão importante e ao mesmo tempo ainda muito carente de 

ações práticas e conteúdo teórico no Brasil é um grande desafio. Por este motivo 

inclusive, é preciso enaltecer as discussões sobre o assunto, enfatizando sua 

importância não só para a sociedade brasileira como para todos os povos ao 

redor do mundo, uma vez que as ações do voluntariado enriquecem e fortalecem 

qualquer sociedade e apresenta uma vertente de certo modo esquecida por 

muitos, diante de um mundo tão voltado para as questões materiais, focado 

sempre em ganhos, lucros e competição. As ações voluntárias têm origens 

muitas vezes inesperadas, ou seja, não se sabe ao certo de onde surgem, como 

surgem e por quem elas serão representadas, afinal, o voluntariado nasce de um 

sentimento em querer ajudar algo ou alguém e de fato fazer a diferença em uma 

sociedade e por este motivo é delicado datar um nascimento exato sobre o 

voluntariado. “Parece plausível a afirmação de que o voluntariado brasileiro tem 

quase a mesma idade que o país. Não são poucas as fontes que localizam nas 

Santas Casas de Misericórdia, ainda no século XVI as primeiras ações 

voluntárias em terras brasileiras” (CUNHA, 2013, s/ n.p.). 

Sobre o conceito do voluntariado, Calderón, et al. (2011, p.5) dissertam: 

 

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 
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como separação do lixo, explicadores escolares, 

palestras, etc. 

A ação do trabalho voluntário é de fato espontânea, sem visar um interesse 

financeiro ou material, tendo como único objetivo se ligar a uma causa na qual o 

indivíduo voluntário se identifica e se sensibiliza em ajudar doando o que ele tem de 

melhor para dar: seu tempo, sua lealdade e o esforço de seu trabalho diante de suas 

habilidades e experiências intrínsecas.  

O trabalho de voluntariado pode surgir de um ato isolado / individual, de modo 

informal e pessoal, pelo simples fato que uma pessoa pode apresentar em ajudar ao 

próximo e assim sentir-se bem e útil, como pode ser originado de uma vontade ou 

esforço coletivo, de um grupo de pessoas, sejam essas pessoas autônomas ou 

representantes de grandes corporações ou instituições que sentem a necessidade e 

até mesmo uma certa tendência inevitável em ajudar em alguma causa social 

importante. 

Entende-se que o trabalho de voluntariado é uma ação não remunerada 

financeiramente expondo. A remuneração do trabalho voluntário está na satisfação 

do voluntário em demonstrar sua utilidade quanto indivíduo em auxiliar outras 

pessoas ou outras causas de maneira positiva e satisfatória. Os objetivos deste tipo 

de ação podem variar de acordo com o interesse do voluntário ou da instituição que 

normalmente se engaja ao projeto, a fim de organizar, motivar as pessoas e 

formalizar a causa apoiada. Esses objetivos podem ser educacionais, cívicos, 

recreativos, entre outros. 

O trabalho voluntário está inserido no terceiro setor da economia, que 

segundo Fernandes (2006), pode ser conceituado como um conjunto de 

organizações sem fins lucrativos, originadas e mantidas pelo destaque do trabalho 

voluntário, em um ambiente não governamental, dando sequência às práticas 

contidas em Constituição no que se refere à caridade, amplificando a sua acepção 

para outras áreas, graças, principalmente à incorporação do significado da palavra 

cidadania (e suas práticas) e de suas inúmeras manifestações em sociedade. 
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O terceiro setor no Brasil emerge como um espaço 

para a articulação da sociedade através do exercício 

da cidadania. Cabe, portanto, às organizações do 

Terceiro Setor agirem como meios para que a 

sociedade civil se fortaleça e participe ativamente na 

conquista e garantia de seus direitos, no combate à 

pobreza e à cultura, bem como na prevenção do 

meio ambiente. Nesse sentido, atender às 

necessidades urgentes de grupos e comunidades 

isoladas é uma finalidade que deve caminhar lado a 

lado com a criação de condições para o 

desenvolvimento social (BARRETO, 2010, p.27). 

A responsabilidade do Terceiro Setor é fazer com que a sociedade se una e 

se torne mais forte e preparada para os grandes desafios e dificuldades vividos no 

dia a dia de muitos indivíduos que sofrem com a pobreza, a miséria, a falta de 

acesso à cultura e educação básica, sem contar outras questões essenciais à vida 

digna, como moradia, saúde pública, segurança e infraestrutura.  

De acordo com Andion (2001, apud BARRETO, 2010, p.29): 

 

[...] as organizações voluntárias estão inseridas 

dentro do campo de atuação, onde considera como 

organizações de economia solidária e comporta 

organizações que realizam atividades econômicas 

marcadas pela predominância do princípio de 

reciprocidade, contrariamente à economia de 

mercado, na qual predomina o intercâmbio 

comercial. Essas organizações são criadas a partir 

da mobilização da sociedade civil compreendendo 

associações civis de caráter público, organizações 

comunitárias, organizações voluntárias e as ONGs 

de atuação social direta. 
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O trabalho voluntário pressupõe renúncia ao 

benefício próprio, em favor do interesse, do bem-

estar e do progresso do outro e de coletividades. Os 

motivos que levam indivíduos à atuação voluntária 

são diferentes daqueles que os impulsionam à 

atividade remunerada, por se tratar de doar e 

receber contatos humanos, convivendo com outras 

pessoas sob contrato social espontâneo o que 

resulta em novas oportunidades de conhecimento 

pessoal. 

 

O trabalho voluntário, como já elencado, caminha na contramão da economia 

de mercado atual, baseada fortemente na filosofia capitalista, onde a principal 

diretriz está nos ganhos, lucros, isto é, na troca comercial. No voluntariado, a troca 

está sobre valores abstratos, cuidados básicos com o ser humano, que, a médio e 

longo prazo resultam em uma sociedade mais digna de se viver. 

As motivações do indivíduo ou da organização que presta esse tipo de 

trabalho, portanto, é também diferenciada daquelas que movem o trabalhador na 

empresa convencional, na qual todos os meses ele é recompensado com um salário 

(valor monetário em troca de seu esforço e tempo). O contato humano ao trabalho 

voluntário é a maior motivação, trocar conhecimento, cuidados, atenção, receber e 

dar afeto, melhorar a vida de pessoas, desenvolver uma melhoria interior em si 

próprio e no outro, até para uma evolução em outras áreas, inclusive a profissional 

convencional, são os principais motivos do indivíduo que abraça essa causa. Sobre 

a questão da motivação dos funcionários em determinada atividade, esses desejam 

projetos e atividades desafiadoras, que os agregue conhecimentos e novas 

habilidades, e, quando isso não ocorre, como no caso do trabalho formal 

convencional, nota-se um esvaziamento na motivação que, muitas vezes, pode ser 

compensada com o trabalho voluntário.  
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Complementando sobre a busca do trabalhador voluntário, Teodósio (2007, 

apud BARRETO, 2010, p.36) cita: 

 

[...] será um equívoco considerar que pessoas em 

condição de voluntariedade não buscam uma 

recompensa. Voluntários buscam remuneração não 

material, seja ela espiritual, afetiva, política, 

ideológica ou mesmo de realização profissional e 

muitas pessoas buscam instituições sociais com o 

propósito de realizar sonhos profissionais que não 

puderam efetivar em suas carreiras profissionais, em 

razão de vários fatores. 

 

Confirma-se que a essência do trabalho voluntariado está em uma 

recompensa que trará um benefício muito grande ao bem-estar, valorização e ego 

do próprio indivíduo que a pratica, reconhecendo que a essência do ser humano 

está em se ajudar mutuamente, cada um em suas condições e possibilidades, sem 

uma cobrança contínua e programada como no trabalho convencional, mas sim uma 

cobrança de consciência, sentimentos, baseado em uma simples palavra 

denominada “empatia”. Acredita-se que esta pequena palavra faça a grande 

diferença no trabalho junto à sociedade, identificar pessoas com habilidades 

diferenciadas e principalmente uma essência voltada à “empatia”.  

O voluntário deseja neste tipo de ação tudo aquilo que dificilmente encontrará 

no trabalho convencional, de primeiro ou segundo setor, ele busca satisfação 

interior, através de uma ideologia e de valores intrínsecos que o motiva a realizar 

todo e qualquer esforço em benefício de uma causa, este é o verdadeiro trabalho 

voluntário, seja no Brasil ou em qualquer outro país do mundo. 

O conceito de motivação (XAVIER, 2006, p.89) está diretamente ligado aos 

motivos, algo que faz a pessoa caminhar adiante, realizando suas metas. Quando se 

tem motivos, a pessoa se vê em busca da realização desse desejo, se tornando 

cada vez mais competitiva, e, a partir disso pode evoluir com o desempenho, a 
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vontade de executar mais tarefas, pois a motivação é a força que move o ser 

humano em busca de algo. 

 

Para realizar de modo mais aberto essa motivação e distinção entre o 

trabalho voluntário e os demais setores da economia, pode-se utilizar como exemplo 

a alta rotatividade que há hoje em dia nas empresas principalmente do segundo 

setor, conhecido como índice de turnover, nomenclatura utilizada pelas empresas, a 

fim de medir o grau de rotatividade. 

 Caxito (2008, p.104) discorre sobre as complicações dos índices de 

turnouver nas empresas: 

 

Índices de turnover altos podem significar perda de 

produtividade, além de altos custos de recrutamento 

e seleção. Isso acontece porque cada pessoa que 

se desliga da empresa leva consigo um 

conhecimento tácito que dificilmente será reposto. 

Esse conhecimento inclui o capital intelectual, o 

entendimento dos processos das empresas, 

informações e contatos de clientes. A alta 

rotatividade também impacta na motivação e no 

comprometimento dos demais funcionários. 

A rotatividade se tornou um problema sério nas organizações. Nos últimos 

tempos, os funcionários passaram a perceber que suas habilidades não estão sendo 

bem aproveitadas, ou que não são remunerados como deveriam (ao que compete 

suas expectativas e capacidade em se doar), e, assim, percebem que outras 

empresas podem oferecer maiores oportunidades (mais desafiadoras e 

agregadoras) do que nas que se encontram. 

As empresas, que oferecem subsídios ao seu colaborador, possuem equipes 

mais qualificadas e preparadas para responder às exigências demandadas pelo 

mercado. Vale ressaltar que entre esses subsídios e oportunidades inovadoras está, 

inclusive o engajamento da empresa e de seus funcionários em algum tipo de 

trabalho voluntário, criando um vínculo de solidariedade e cidadania que gera 
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satisfação e admiração de todo grupo, facilitando as relações humanas e 

melhorando consideravelmente o dia a dia de trabalho, oferecendo mais motivação e 

sentido nas atividades diárias de todo público interno da empresa. 

Por outro lado, além de providências em prol das causas voluntárias vindas 

por parte da empresa, é preciso compreender que cada colaborador e/ou 

profissional deve possuir habilidades e pré-requisitos básicos que também, entre 

outras questões, envolvem essa disposição ao trabalho voluntário, muito valorizado 

entre as empresas e seus gestores nos dias atuais, isto é, as exigências e 

expectativas funcionam no ambiente corporativo entre empregador e empregado, 

como uma faca de dois gumes. Borges-Andrade, et al. (2007, p.95) confirmam que: 

 

[...] a presença de profissionais dotados das novas 

competências requeridas, porém insatisfeitos com a 

defasagem entre o que lhes é exigido e as 

contrapartidas em termos de suporte organizacional, 

possa resultar em pressões por mudanças, capazes 

de conduzir as organizações a uma real 

modernidade de suas políticas e práticas de gestão, 

as quais assegurem um efetivo desenvolvimento e 

retenção desses talentos. Afinal, tanto a 

modernidade organizacional constitui importante 

suporte para o desenvolvimento de competências 

individuais quanto as competências podem ser 

fundamentais para a construção de uma 

organização realmente moderna. 

 

O trabalho de voluntariado desperta verdadeiramente esse interesse mútuo e uma 

supervalorização da imagem de ambos (empresa e profissionais) junto ao mercado 

tornando-os mais competitivos e preparados para qualquer desafio que possa surgir.  

Siqueira (2010, apud SANCTUS, 2016, p.15) completa: 
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São duas razões principais do envolvimento 

crescente das organizações no voluntariado 

solidário: tempo e dinheiro. Primeiramente, porque 

comprometem o tempo disponível de seus quadros 

profissionais no exercício de atividades de alta 

relevância social. Em segundo lugar, porque essas 

atividades funcionam como excelentes estratégias 

de marketing institucional às empresas. 

 

No que diz respeito à ética e cidadania será dedicar parte desse trabalho a 

seguir, uma vez que de alguns anos para cá, percebeu-se que a valorização de 

ambas as práticas tomou uma proporção e valorização significativa nas sociedades 

do mundo, que percebendo a importância para sociedade do resgate de valores tão 

importantes como esses, começaram a se mobilizar inclusive no que se diz respeito 

às práticas do trabalho de voluntariado. 

Bernardo Kliksberg,  lista sete teorias para explicar melhor o voluntariado na 

América Latina : 

 

“’Primeira Teoria: O voluntariado é um grande 

produtor de bens e serviços sociais – uma pesquisa 

da Universidade norte-americana Johns Hopkins em 

35 países mostrou que as ONGS envolvem 

aproximadamente 20% da população adulta e geram 

cerca de 5% do PIB desses países..... ; 

Segunda Teoria: O voluntariado é o capital social em 

ação: ... Nasce de valores éticos positivos, do 

associativismo e da maturidade cívica. As 

organizações voluntárias se apóiam na confiança 

mútua entre seus integrantes e na confiança que a 

sociedade deposita nelas.A experiência voluntária 

fortalece o civismo. Estudos mostram que quando os 
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jovens participam de atividades voluntárias ou têm 

pais que o fazem, aumentam consideravelmente as 

possibilidades de que eles venham a se transformar 

em adultos socialmente responsáveis. 

Terceira Teoria: Colocar Estado e voluntariado em 

oposição é uma falácia: ... Os países líderes em 

trabalho voluntário têm governos que primam pela 

excelência como Noruega e Israel, entre outros. O 

trabalho voluntário não soluciona os problemas 

sociais em sua raiz, mas ajuda diariamente a salvar 

vidas. Cada um deles tem a máxima importância. É 

como prega a antiga sabedoria do Talmud: “Aquele 

que ajuda a salvar uma só vida é como aquele que 

salva todas as vidas do gênero humano.... 

Quarta Teoria: O voluntariado está movido pelo 

compromisso ético: ... Há grandes possibilidades de 

se desenvolver o voluntariado porque sua força 

propulsora está na natureza do ser humano, no 

sentimento profundo de que a solidariedade ativa e a 

transcendência são mais um privilégio que uma 

obrigação... 

Quinta Teoria: O voluntariado construtor da 

cidadania e de participação avança: ... O 

voluntariado de uma região está na linha de frente 

da luta por uma cidadania mais ampla. Tem 

avançado fortemente em sua ação em prol da 

necessidade de substituir o modelo tradicional, 

baseado na simples ajuda ao outro, no qual o 

voluntariado e a comunidade assistida montam uma 

relação igualitária e com objetivo comum de 

fortalecer a construção da cidadania. 
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Sexta Teoria: Enganos – Apesar de - : Na América 

Latina, o voluntariado acaba substituindo a política 

pública, a legislação é débil e quase que 

exclusivamente reguladora e a mídia não dá a 

devida atenção ao tema. Os avanços não têm sido 

fáceis. E ocorrem apesar das condições adversas. 

Estão embasados na força das pessoas e dos 

grupos comprometidos eticamente e no grande 

potencial de solidariedade e valores morais de sua 

população. 

 Sétima Teoria: O voluntariado, entretanto, nem 

sempre consegue fazer o que é preciso: Com o seu 

vigor, sua capacidade criativa e sua originalidade, o 

voluntariado latino-americano pode fazer aportes 

transcendentes na questão social. Mesmo assim é 

necessário criar uma política de Estado para 

respaldá-lo, hierarquizá-lo, ditar leis, educar 

sistematicamente e colocá-lo na grande agenda 

pública.” 

 

Analisando as sete teorias Kliksberg, é possível estabelecer que não obstante 

ao esforço por vezes hercúleo desenvolvido por muitos, é difícil se chegar a 

resultados satisfatórios em termos de atendimentos às demandas sociais somente 

com voluntários. A realidade de ausência de políticas públicas adequadas na 

América Latina se reflete em outras regiões pobres do mundo, sendo que a 

percepção de importância do “caminhar junto” entre entes estatais e voluntários é 

fundamental para que se possa alcançar àquilo que se espera em termos de 

assistência social aos mais necessitados. 

Voltando à análise mais conceitual, é relevante o que se estabelece por meio 

do Programa de Voluntários das Nações Unidas (PVNU), criado pela assembleia 

geral da ONU em 1970: 
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“O Voluntariado é universal – O voluntariado é uma 

expressão do envolvimento do individuo na sua 

comunidade. Participação, confiança, solidariedade 

e reciprocidade, baseado em um entendimento 

compartilhado e no senso das obrigações em 

comum, são valores que se reforçam mutuamente 

no coração do governo e da boa cidadania. O 

voluntariado não é um vestígio nostálgico do 

passado. É a nossa primeira linha de defesa contra 

a fragmentação social em um mundo globalizado. 

Hoje, talvez mais do que nunca, cuidar e 

compartilhar é uma necessidade, não um ato de 

caridade.” (VNU, Novembro, 2000). 

 

A Organização das Nações Unidas elaborou um estudo em 2011, focado em: 

voluntariado no mundo atual, novas faces do voluntariado e voluntariado e o 

paradigma de desenvolvimento.  No relatório é destacada a influência das culturas 

de cada país que influenciam no conceito e forma de praticar o voluntariado no 

mundo; neste segmento existe o envolvimento de crenças, valores e tradições de 

cada povo. 
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Para o PVNU, o voluntariado eficiente necessita ter um alinhamento entre 

governo, comunidade acadêmica e sociedade, para o desenvolvimento de ações 

estratégicas em prol das demandas das sociedades e da responsabilidade social.  

De acordo com o Voluntariado das Nações Unidas, há a necessidade de 

mensuração do voluntariado no mundo, através de estudos regionais, nacionais e 

mundial. É importante saber a qualidade, a dimensão, os impactos, os métodos e o 

valor econômico das ações de voluntariado.  

Desta mensuração foi realizado um diagnóstico de divergências e 

convergências das metodologias e ações em comum, buscando o aprendizado e 

desenvolvimento de novas metodologias eficazes e produtivas, além de documentar 

dados, para analises e estudos futuros, contribuindo para o desenvolvimento do 

voluntariado no mundo. Por exemplo, destes estudos, constatou-se que o Canadá 

teve um aumento de 5,7% de voluntários e um aumento de 4,2% em relação as 

horas doadas destes voluntários, entre os anos de 2004 a 2007. 

Os estudos do PVNU contaram com o apoio de algumas importantes 

instituições, como o Projeto Johns Hopkins e o Instituto Gallup, tendo grande 

abrangência geográfica com reuniões de consulta realizadas em toda a Europa, 

Ásia, África, Oriente Médio e Américas. 
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Foi demonstrado, ainda, que há no mundo um grande volume de voluntários, 

metodologias e iniciativas, porém, foi diagnosticada uma ausência de temas comuns 

entre os países estudados. Por outro lado, validou-se que as ações de voluntariado 

vão muito além das ações de campo e se renovam com as opções de levantamento 

de informações, planejamento, diagnósticos através das novas tecnologias e o 

complemento do voluntariado empresarial. 

A ONU entende que as ações de voluntariado pelo mundo têm como principal 

resultado a inclusão social desta demanda assistida, através de vários projetos 

governamentais e do terceiro setor. Sendo que essa inclusão é centrada em todas 

as faixas etárias, em pessoas com deficiências, migrantes, pessoas portadoras de 

doenças infecto-infecciosas, entre outras. 

Para o PVNU estes são os principais objetivos dos programas de voluntariados 

pelo mundo: 

• Bem estar individual 

• Bem estar coletivo 

• Bem estar político  

O PVNU concluiu que: “poucos países assumiram a tarefa de medir o 

voluntariado sistemática e periodicamente com intuito de incorporar os resultados na 

sua política” e que “há uma necessidade premente em comparar e referenciar o 

voluntariado a nível regional e global.” 

1.1. Ética e Cidadania aplicadas ao Voluntariado 

O trabalho voluntário resgata fortemente dois dos principais conceitos da vida 

em comunidade: a ética e a cidadania. Tanto os cidadãos quanto as empresas têm 

agregado de alguma forma práticas relacionadas a tais conceitos em suas rotinas, 

pois, não obstante sua importância teórica, há uma valorização significativa de 

ambos por parte da sociedade em geral. 

Vem de antes de Cristo os primeiros conceitos e pensamentos sobre a ética. 

De fato, a ética é um termo muito antigo e que se proliferou tomando suas formas e 

se adequando a cada época e a cada sociedade, sendo essencial à vida em 

comunidade. 
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Egg (2012, p.5, 6) cita o início da trajetória da ética: 

 

Na Grécia antiga, período que coincide com o século 

IV a.C., os filósofos gregos foram os primeiros a 

pensar o conceito de ética, associando a tal palavra 

a ideia de moral e cidadania. 

Precisavam de honestidade, fidelidade e harmonia 

entre seus cidadãos, porque suas cidades-Estado 

estavam em desenvolvimento. 

Sócrates, Platão e Aristóteles são os pensadores 

gregos mais estudados e citados no campo da ética. 

De um modo geral, afirmavam que a conduta do ser 

humano deveria ser pautada no equilíbrio, a fim de 

evitar a falta de ética. Pregavam a virtude, a 

estreiteza moral e outras atitudes voltadas para a 

ética. 

 

A Grécia foi o grande berço dos filósofos e pensadores de diversas áreas e 

termos utilizados até os dias atuais por inúmeras culturas. O mesmo aconteceu com 

o termo “ética”. No século IV, a.C., os gregos iniciaram os pensamentos sobre a 

ética baseados em suas necessidades e da vida em sociedade daquela época.  

A moral e a cidadania foram as primeiras palavras associadas à ética. 

Naquele momento em específico, os filósofos sentiam uma necessidade urgente em 

incorporar à sociedade questões importantes como a honestidade, fidelidade e a 

harmonia no convívio humano. Nesse mesmo período, suas cidades-Estado 

estavam em pleno desenvolvimento e careciam muito da definição e da prática 

desses conceitos para estabelecer de fato a evolução e o progresso naquele 

território. 

Como não é diferente em pleno século XXI, há muitos séculos passados, era 

preciso que as pessoas se organizassem e compartilhassem de ideias e 
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comportamentos comuns para atingir alguns resultados em meio ao processo de 

expansão. 

Percebe-se a forte ligação do trabalho voluntário exercido e liderado pelo 

Terceiro Setor com as questões éticas estabelecidas e exercidas em sociedade.  

A ética é um conceito antigo incorporado nas mais diversas culturas e 

sociedades. Ao longo do tempo, ela foi se modificando de acordo com as mudanças 

ocorridas no mundo e em cada cultura em particular. Porém, ela não deixou de ser 

mais ou menos importante em nenhuma de suas fases pois dela se extrai os valores 

e comportamento de uma sociedade ligados diretamente à moral humana. 

  Há inúmeras definições de diversos autores para conceituar a palavra 

“ética”. Dentre elas, levar-se-á em consideração a explicação de Mattos (2012, 

p.125) que diz que: 

 

[...] a ética é parte da filosofia que reflete sobre a 

moral, sobre as concepções de fundo acerca da vida 

do universo, do ser humano e de seu destino, institui 

princípios e valores que orientam pessoas e 

sociedades. É, também, uma reflexão sistemática 

sobre o comportamento moral que investiga, analisa 

e explica a moral de uma determinada sociedade, 

além de avaliar e refletir sobre os costumes 

considerados corretos. 

 

A ética realiza as reflexões sobre a moral de uma sociedade, bem como 

seus valores, a vida do ser humano e a sua direção, instituindo os princípios para 

esses indivíduos integrantes da sociedade e/ou de um grupo em específico. A ética 

também avalia criteriosamente as práticas tidas como certas e padronizadas em um 

determinado ambiente. 
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  A ética tem como objetivo adequar o ser humano dentro das normas e 

regras para que eles possam conviver dentro de uma mesma sociedade de uma 

maneira justa e correta. 

   Por se tratar de um conceito antigo que estuda os valores da conduta do ser 

humano, a ética vem através dos anos auxiliando e direcionando o ser humano e as 

organizações em como lidar de uma maneira correta e legal, dentro das normas da 

lei, a ter um convívio respeitoso e coerente de uma maneira padrão para todos sem 

fazer distinção de ninguém.  

Nos dias atuais, com o advento da globalização e dos avanços tecnológicos, 

por alguns instantes, se viu as questões éticas serem deixadas em um segundo 

plano quando na verdade não poderia. Mas, em pouco tempo, os grandes 

empresários e líderes se deram conta do quão importante e essencial seria retomar 

fortemente os conceitos da ética nas relações humanas e principalmente 

profissionais para assim alcançarem seus mais desejados resultados. 

Estudar a ética no mundo moderno, se tornou um assunto fundamental, uma 

vez que ela exerce uma importância essencial para o equilíbrio da sociedade e o 

aperfeiçoamento dos relacionamentos interpessoais (ALMEIDA, 2007). 

Segundo Almeida (2007, p.8): 

 

[...] o que se tem visto ultimamente são denúncias de 

roubos, fraudes, lutas, guerras e violência, deixando 

claro que a sociedade atual vem sofrendo uma forte 

crise ética. 

A preocupação com essa crise ética, com a inversão 

de valores, tem sido tema de vários estudiosos que 

tentam resgatar valores éticos universais como a 

solidariedade, a justiça, o respeito e a honestidade 

ou tentam entender o que leva milhões de cidadãos 

a agirem em nome da violência e do individualismo 

no contexto atual. 
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Exatamente essa crise de ética e dos valores e respeito ao próximo é que 

despertou nos indivíduos a necessidade ávida em unir forças e divulgar a 

importância de praticar-se de maneira intensa a cidadania, baseada nos princípios 

éticos em causas sociais realmente importantes, que agregue não só a pequenos 

grupos como para a sociedade em nível macro. 

Sobre a cidadania e o voluntariado no Brasil, Resende (2001, p.48, 49) 

explica: 

 

[...] o povo brasileiro já tem dado demonstrações de 

cansaço com a sequência intermináveis de crises, 

com o abuso de partes das elites dominantes e com 

os constantes insucessos dos governos. Ele já 

começa a movimentar-se para participar de 

movimentos em que possa envolver-se de alguma 

forma com as soluções, para oferecer contribuições. 

A cidadania e o voluntariado estão em franco 

desenvolvimento no Brasil. O povo começa a 

desconfiar que lhe cabe fazer algo, de sua parte, 

para melhorar a sociedade e o país. A sociedade já 

mostra predisposição para colaborar com a solução 

dos problemas. [...] sua grande energia empregada 

nos movimentos de voluntariado e cidadania está 

mais canalizada para suprir deficiências dos 

governos do que para melhorar os governos.  

A cidadania, fortalecida pelo voluntariado, necessita 

ser direcionada para promover mudanças 

importantes e urgentes para o desenvolvimento do 

país. É preciso melhorar a organização e dar mais 

objetividade às ações da cidadania. Estão faltando 

melhor entrosamento e união da sociedade civil 
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organizada para que venham a ocorrer saltos de 

progresso nesse nosso país ainda difícil de ser 

governado, tão manipulado por oportunistas e 

saqueado por corruptos.  

 

Há um bom tempo os cidadãos brasileiros vêm percebendo e se 

sensibilizando mais sobre as crises recorrentes no país, como a violência, a 

corrupção, falta de comprometimento dos políticos, principalmente em relação à 

população mais carente. A partir dessa percepção, os cidadãos iniciaram a sua 

participação em muitas causas sociais na busca de soluções aos problemas sociais 

que o governo, por si só, não consegue solucionar como deveria. Tais ações 

exercitam sem dúvida, práticas de solidariedade e cidadania, que, a cada dia tomam 

uma grande proporção e valorização para toda sociedade brasileira. 

 

2. Benchmarking Nacional:  

Considerando o objeto do presente trabalho, os dois casos que mais se 

aproximam da necessidade estabelecida pela Secretaria do Governo Municipal de 

São Paulo, são: o Programa de Apoio ao Voluntariado no Estado de São Paulo - 

Programa SP Voluntário; e o Portal do Voluntariado, do Programa Brasília Cidadã, 

do Governo do Distrito Federal. 

2.1. Governo do Estado de São Paulo: 

O primeiro caso citado foi criado pelo Decreto 58.870/2013 e é uma parceria 

entre o Governo do Estado de São Paulo e o Programa de Voluntariado das Nações 

Unidas  e instituiu uma ferramenta tecnológica (portal na internet) na qual todos os 

programas governamentais com a atuação de voluntários devem ser cadastrados, 

assim como todos os voluntários que atuam ou que desejam atuar nos referidos 

programas. Consta do portal que: 
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“Para promover o exercício solidário da cidadania o 

Programa de Apoio ao Voluntariado no Estado de 

São Paulo (Programa SP VOLUNTÁRIO) será um 

canal de comunicação permanente entre o governo 

do Estado de São Paulo, representado pela 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 

os diversos grupos de voluntariado que atuam nas 

entidades da administração direta e indireta do 

Estado. 

Com a evolução do cadastramento dos projetos de 

voluntariado, voluntários, associações e fundações 

que atuam em iniciativas dessa natureza o Programa 

SP VOLUNTÁRIO contará com o mapeamento da 

atuação voluntária nas entidades públicas em todo o 

Estado, identificando sinergias entre os programas 

cadastrados. 

Dessa forma, o Governo do Estado potencializa seus 

esforços no desenvolvimento social e em suas 

políticas públicas.”  

(http://www.spvoluntario.sp.gov.br/o-programa)  

 

Atualmente, cento e noventa projetos estão cadastrados no portal do 

“Programa SP Voluntário”, sendo que o interessado pode conhecer detalhes dos 

mesmos ao ser direcionado para o site específico. O voluntário efetua o 

cadastramento prestando informações pessoais básicas, como: nome, endereço, 

escolaridade, e-mail, telefone, profissão e disponibilidade. Também preenche um 

campo onde especifica suas habilidades e o público com o qual tem mais afinidade 

de atuação.  

No Portal há a informação de que em breve os gestores públicos de 

voluntários terão à disposição um curso “on line” de capacitação não especificando, 

http://www.spvoluntario.sp.gov.br/o-programa
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no entanto, se será apenas sobre a ferramenta tecnológica ou abrangerá, também, 

as questões de gestão dos voluntários.  

 

2.2. Governo do Distrito Federal:  

 

O outro caso citado e que possui conexão com o desafio do Município de São 

Paulo desenvolvido a partir desse trabalho é o Programa Brasília Cidadã, que, 

segundo consta do portal na internet: 

“É uma iniciativa que fomenta a integração de 

políticas públicas, ações voluntárias, mecanismos de 

participação e controle social, tendo o cidadão como 

protagonista no desenvolvimento da cidade, com 

sustentabilidade, qualidade de vida e redução de 

desigualdades. 

O programa conecta governo, organizações da 

sociedade civil e cidadãos em redes solidárias, 

inclusivas e colaborativas, e diferentes canais e 

instâncias de participação popular, controle social e 

cidadania. 

 O objetivo é fortalecer a cultura de solidariedade, 

cidadania, paz social e de pertencimento à 

identidade, à memória e ao patrimônio público” 1 

O portal funciona como “uma plataforma interativa que funciona como uma 

rede social conectando perfis de interesse com oportunidades de serviços 

voluntários. O portal proporciona o encontro entre voluntários, organizações da 

                                                           
1 (http://www.portaldovoluntariado.df.gov.br/)  

 

http://www.portaldovoluntariado.df.gov.br/
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sociedade civil (OSC) e governo para trocarem experiências, divulgarem suas ações 

e participem de projetos ofertados neste ambiente virtual.”  

O Programa Brasília Cidadã foi criado em junho de 2016, mas somente no 

último dia 27 de julho o Governador do Distrito Federal assinou o Decreto que 

regulamenta a matéria.  

Ao contrário do portal paulista que trata do voluntariado apenas no âmbito dos 

programas das secretarias de estado, o programa do Distrito Federal cadastra o 

voluntário, instituições e órgãos públicos, fazendo, assim, uma interface mais 

abrangente entre a pessoa física e o trabalho que essa virá a desempenhar. 

Após se cadastrar e elencar suas qualificações, áreas de interesse e 

disponibilidade, o voluntário recebe via e-mail uma relação de projetos e instituições 

(governamentais ou não) e informa em qual (ou quais) gostaria de atuar. A seleção 

que o voluntário fará deve ser pelo eixo temático, público alvo ou instituição, sempre 

dentre as possibilidades geradas pela ferramenta em razão das características por 

ele informadas. 

O portal também possui outras características, como, por exemplo, a relação 

de campanhas de doação do governo local ou das instituições parceiras; a descrição 

dos colegiados de políticas públicas, com o nome dos conselhos e dos conselheiros 

responsáveis, o valor das remunerações e os e-mails de contato; um link para a 

página do GDF no Facebook, onde consta a agenda de eventos públicos do Distrito 

Federal; e um outro link remete ao Programa Qualifica Brasília, cujo objetivo é a 

qualificação profissional gratuita, seja de voluntários, de servidores público ou outros 

cidadãos interessados. 

 

3. Benchmarking Internacional: 

 

A disseminação da prática do voluntariado encontra abrigo em todo o mundo, 

no entanto, é em países com maior grau de desenvolvimento que ela ocorre a mais 

tempo e em maior quantidade. Para se ter ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, 

este tipo de ação teve inicio no período em que o país ainda era colônia Inglesa.  



 

34 

 

Com objetivo de identificar cidades no mundo que possuam programas 

eficientes de voluntariado de forma a contribuir com a problemática apresentada 

neste trabalho, será utilizado o benchmarking internacional, enquanto ferramenta de 

análise e comparação. 

Foram utilizados como parâmetro para escolha das cidades algumas 

características que, de certa forma, as aproximassem de São Paulo, como: 

população, produto interno bruto, área, programas de voluntariado de sucesso, entre 

outros. Foram escolhidos os seguintes casos: Nova York (Estados Unidos), Londres 

(Inglaterra) e Vancouver (Canadá).  

 

3.1. Nova York: 

 

O programa Municipal para voluntariado da cidade de Nova York surgiu, em 

abril de 2009 como uma resposta ao “Convite Nacional do Presidente Barack Obama 

para o Voluntariado”. Este convite tinha por objetivo engajar mais de 100 milhões de 

americanos no serviço voluntário. O programa nova iorquino foi pioneiro nos Estados 

Unidos e denominado “City of Service”. Desde o seu lançamento, seis anos atrás, 

mais de 200 cidades norte americanas já se juntaram na rede, “Cities of Service”, 

engajando mais de 55 milhões de cidadãos.  

Esta “rede” é uma organização nacional sem fins lucrativos que apoia os 

prefeitos e os principais lideres da cidade em seus esforços para envolver 

comunidades locais e residentes, identificar desafios e resolver problemas juntos, 

através do voluntariado.  

A coalizão trabalha com objetivo de construir iniciativas lideradas por cidades 

e de cidadania, que visem necessidades específicas, obtenham resultados a longo 

prazo e mensuráveis, melhorem a qualidade de vida dos residentes e construam 

cidades mais fortes. 
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Para criação do Programa de Nova Iorque, o Prefeito Michael Bloomberg 

criou um grupo de trabalho dentro do Departamento de Serviços Sociais, que foi 

responsável por mapear os outros departamentos que possuíam voluntários 

atuando, assim como a coleta de dados sobre os programas já existentes.. Para 

enriquecer o grupo, posteriormente, foram incluídos indivíduos dos diversos 

departamentos da cidade, além de representantes do empresariado, ong´s, 

associações temáticas e representantes de organizações nacionais, tal como a 

“Cities of Service”. 

Durante três meses, esse grupo trabalhou na coleta dos dados com 

representantes locais e organizações que utilizam voluntários, a fim de entender 

quais as reais necessidade das comunidades e  também quais as barreiras ao 

voluntariado. Com isso foi possível avaliar o nível de utilização, capacidade de uso e 

recrutamento nas comunidades nova iorquinas. Ao todo foram contatadas 700 

organizações (234 respostas), 27 universidades (18 respostas) e  1.500 escolas 

públicas (199 respostas).  

Após questionário, chegou-se à conclusão de que: 

• Mais mulheres (60% de todas as mulheres) do que homens (42% de 

todos os homens) se voluntariam formalmente em Nova York; 

• 25% dos voluntários nova-iorquinos, se voluntariam formalmente uma 

vez por semana; 

• 18% dos voluntários atuam somente em eventos especiais ao longo do 

ano; e 

• 54% dos voluntários utilizam suas habilidades profissionais para 

voluntariar. 
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MOTIVOS PARA VOLUNTARIAR 

 

     Fonte: NYC Service- Blueprint, 2009 

 

BARREIRAS PARA VOLUNTARIADO 

 

Fonte: NYC Service- Blueprint, 2009 

Diante dos dados coletados, o Departamento de Serviços Sociais dividiu as 

metas e estratégia em cinco categorias: 
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• Ajudar os Nova Iorquinos a se conectarem com os serviços de forma 

mais simples e rápida; 

• Criar ou aumentar as oportunidades de voluntariado, endereçado as 

principais urgências da Cidade; 

• Dar apoio a Ong´s e agências governamentais no uso de voluntários, 

de forma eficiente e estratégica; 

• Promover o Serviço Social como núcleo do significado de ser cidadão 

em Nova York; e 

• Medir o progresso, através metas claras; Criar uma “prestação de 

contas” para os resultados. 

Para cada uma das metas e estratégias, foram elaboradas atividades, 

contendo descritivo, responsável, parceiro, métrica e prazo.  

Atualmente a cada dois anos, é realizado um planejamento estratégico, com 

intuito de reavaliar pontos críticos e melhorar as oportunidades oferecidas. Assim, 

dentro de cada meta, são sempre revisadas as estratégias. Ademais, anualmente é 

elaborado um relatório com os números do programa, conforme exemplo de 2016: 

GRÁFICO DE VOLUNTARIOS NYC 2016 

 

Fonte: NYC Service- Annual report, 2016 

TOTAL DE VULUNTÁRIOS: 978,044 
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Para além dos programas e ações municipais, a cidade de Nova York conta 

com diversas organizações e entidades sociais que trabalham para conectar as 

necessidades do município e os voluntários.  

A organização New York Cares, fundada em 1987, atua em três grandes 

problemas da cidade, educação, necessidades imediatas (saúde e erradicação da 

fome) e zeladoria em espaços públicos.  Atualmente são 1350 escolas e ongs 

parceiras da organização, servindo mais de 400,000 nova iorquinos necessitados. 

Como um dos grandes problemas da cidade, a educação, especialmente do 

ensino fundamental, vem sendo um dos focos de atuação da entidade. Como 

voluntário, o cidadão tem a possibilidade de participar de projetos com o objetivo de 

oferecer suporte em momentos delicados na vida dos alunos. Por exemplo, o 

programa de “habilidades de segundo grau” melhora as habilidades de alfabetização 

e matemática enquanto prepara os alunos para os testes rigorosos e as demandas 

do primeiro ano do ensino médio.  

A cidade de Nova York, de acordo com o relatório anual de SAT- “Scholastic 

Aptitude Test”, esta 1312 pontos abaixo da média nacional para o exame de 

nivelamento do ensino fundamental. Com isso em mente, a New York Cares, possui 

um curso gratuito, com professores voluntários para preparação dos alunos, visando 

aumentar suas pontuações e melhor preparados para o ensino médio.  

 

3.2. Londres 

 

Para atender a demanda dos Jogos Olímpicos de 2012, o então Prefeito de 

Londres, Boris Johnson, lançou o Programa “Team London” para cadastrar 

voluntários para trabalhar durante o evento, no entanto, devido à alta demanda 

advinda principalmente do terceiro setor e o sucesso do programa, o mesmo foi 

reestruturado para se tornar uma iniciativa permanente. 

                                                           
2 SAT Report 2016- https://reports.collegeboard.org/pdf/total-group-2016.pdf  

https://reports.collegeboard.org/pdf/total-group-2016.pdf
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O Programa Team London encoraja todos os londrinos a doar parte do seu 

tempo para tornar Londres uma cidade melhor. Para isso, a Team London está 

construindo a próxima geração de voluntários, conectando Jovens com suas 

comunidades e dando-lhes as habilidades, redes e experiências que eles precisam 

encontrar trabalho, conforme exposto em seu relatório inicial de trabalho.  

Assim como trabalhar a consciência dos jovens, o voluntariado é trabalhado 

também com empresários e o terceiro setor, aumentando assim o impacto em toda 

capital inglesa. O Team London foi pensado para atuar nestas três frentes, de 

acordo com o próprio website do programa. 

O programa, dentro da vertente de inspiração para nova geração, possui três 

pilares: integração social, engajamento comunitário e mobilidade social. Cada um 

destes pilares é destrinchado em ações. A título de exemplo, no que cerne 

integração social, a prefeitura de Londres lançou a ação intitulada Jovens 

Embaixadores, que consiste em encorajar crianças, do ensino primário e 

fundamental, a desenvolver projetos de cunho social em suas comunidades. 

Equipes de jovens em toda capital já ajudaram a melhorar suas escolas ou 

entorno, através de diversas ações, focando os temas de pobreza, fome e bullying, 

assim trazendo a realidade das crianças temas pertinentes a todos e incentivando-as 

a buscar soluções. 

As escolas recebem workshops, palestras para inspiração e cúpula de jovens 

(evento voltado para reunir jovens voluntários). São fornecidos aos jovens, manuais 

de voluntariado, Kits de campanha e ajuda de adultos voluntários.  

Para reconhecer e incentivar ainda mais estes jovens embaixadores da 

cidade, suas conquistas são reconhecido de algumas formas: a chance de participar 

do WE Day (uma celebração global de jovens que buscam fazer a “diferença” em 

suas comunidades), o Prêmio Duque de Edimburgo e o Prêmio do Prefeito de 

Londres.  

Ademais, a empresa Unilever, como forma de engajamento e reconhecimento 

ao programa de jovens embaixadores, apoia doze escolas, com financiamento de 

até £ 1.000 para criação de projetos que tenham como alvo as comunidades locais.  
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Até o ano de 2016, o programa de jovens embaixadores já alcançará os 

seguintes números: 

• Voluntariado: mais de 300.000 jovens. 

• Inspirando outras 74.000 pessoas a voluntariar. 

• Levantado mais de £ 60.000 para causas locais. 

• Atuado em 1.500 escolas. 

Para o ano de 2017, a prefeitura esta trabalhando para atuar em 2.500 

escolas. 

Como resultado das ações de jovens embaixadores, a prefeitura de Londres 

realizou um questionário e recebeu o seguinte feedback: 

• 79% dos jovens envolvidos apresentaram grande entusiasmo em 

aprender com voluntariado 

• 87% demonstrou aumento de lideranças para com seus pares 

• 76% estão mais otimistas com seus futuros 

• 93% dos professores demonstraram aumento na conexão entre escola 

e comunidade.  

O Team London ao longo dos anos fortaleceu o movimento voluntário da 

capital inglesa e não poderia ter feito isso sem a ajuda do setor empresarial. Muitas 

organizações em Londres tem feito um trabalho importante com suas respectivas 

comunidades.  

 

“À medida que crescemos no Reino Unido, 

reconhecemos a importância de investir em nossa 

comunidade local e nas organizações inovadoras 

que alimentam mudanças sociais e tornando 

Londres um lugar melhor para viver e trabalhar. 

Nossa parceria com o Team London tem sido 

inestimável ao fazer isso acontecer”. Chris Jackson 
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Vice-presidente Executivo e Chefe de Produto 

Internacional, Natixis Global Asset Management” 

 

Apenas como exemplo de ações junto ao setor empresarial, em 2014, o então 

Prefeito de Londres lançou o compromisso empresarial, o qual reconhece as 

empresas que possuem papel social, seja no desenvolvimento de seus funcionários, 

seja na contratação de jovem aprendiz. Este compromisso enaltece o trabalho de 

organizações que, já possuem estas ações ou que almejam desenvolve-las. Ao 

assinarem este compromisso, estas empresas recebem certificado municipal, 

orientação sobre qual a melhor forma de integrar o voluntariado em seus negócios e 

a oportunidade de se juntar uma rede de empresas de mentalidade social. 

 

Em contrapartida, as empresas comprometem-se a: 

• Reconhecer o papel do funcionário voluntário 

• Reconhecer o valor do voluntariado na formação de jovens 

• Disponibilizar aos funcionários, ao menos um dia no ano, para se 

dedicarem ao voluntariado.  

Atualmente, mais de 100 empresas, desde pequenas startups até empresas 

listadas na bolsa londrina assinaram o compromisso empresarial para o 

voluntariado.  

O Team London trabalha em estreita colaboração com pequenas instituições 

de caridade e empresas sociais de Londres. Nos últimos anos, o setor enfrentou 

uma demanda cada vez maior por seus serviços contra os tempos econômicos 

desafiadores e, no entanto, eles ainda ofereceram um apoio notável às comunidades 

londrinas. 

Com objetivo de ajudar estas instituições e oferecer uma variedade de 

serviços gratuitos, a Prefeitura desenvolveu uma plataforma, incluindo microsites e 

aplicativos para ajudá-lo a recrutar voluntários, financiar fundos e treinamento de alta 
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qualidade para funcionários e curadores. Apenas no ano de 2016, foram distribuídos 

a estas entidades, como subsídios, £ 100,000. 

Outra ajuda do governo para o terceiro setor é o a facilitação em conectar as 

instituições de caridade com as empresas, sempre visando os interesses similares, 

criando assim, voluntários qualificados, aumento nos recursos e diminuição nos 

custos. Por considerar os interesses de cada uma das partes, ao final, ambas são 

beneficiadas.  

 O programa Team London, tem como prioridade tornar rápido e fácil para os 

londrinos o acesso as oportunidades, para tanto, possui duas formas de acesso a 

oportunidades de voluntariado, o próprio site do Team London e a “voluntariado 

rápido”. Neste primeiro o voluntário encontra oportunidades em todas as áreas da 

cidade, e conta com cerca de 150 mil voluntários cadastrados, 50 mil oportunidades 

cadastradas. No total, durantes estes anos do programa, cerca de 550 mil pessoas 

já buscaram atividades de voluntariado via site.3 

A segunda plataforma de oportunidades da prefeitura de Londres, 

“voluntariado rápido”, têm centenas de oportunidades de voluntariado curtas e 

únicas, ou seja, fáceis de serem adequadas aos compromissos.4 

Esta plataforma oferece oportunidades de voluntariado, permitindo que os 

jovens se ofereçam de forma rápida e fácil, por até seis horas. A ferramenta permite 

ainda, que pequenas organizações criem comunidades de voluntários online, que 

poderão comentar e recomendar oportunidades para seus amigos através do 

Facebook.  

O voluntariado rápido conecta as pessoas a oportunidades de voluntariado 

relevantes, locais, que envolvem pouca burocracia, ou seja, verificações ou 

processos de registro que consomem muito tempo. As atividades são de curta 

duração, podendo ser concluídas em poucas horas e os voluntários podem, 

                                                           
3 Team London Impact Report, 2016-  https://www.london.gov.uk/what-we-do/volunteering/team-london-
impact-report  
4 Speed Volunteering Service - https://speedvolunteer.london.gov.uk/about  

https://www.london.gov.uk/what-we-do/volunteering/team-london-impact-report
https://www.london.gov.uk/what-we-do/volunteering/team-london-impact-report
https://speedvolunteer.london.gov.uk/about
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dependendo de sua disponibilidade, sem comprometer em longo prazo. As 

oportunidades podem incluir de tudo, desde limpeza de ruas e jardinagem até apoio 

a pessoas mais velhas. Eles variam em comprimento, mas todos podem ser 

concluídos em menos de seis horas como uma sessão única ou, por exemplo, uma 

hora por semana durante seis semanas. O Team London espera que a plataforma 

estimule o pensamento inovador de instituições de caridade, grupos comunitários e 

empresas sociais sobre como eles podem aproveitar ao máximo o tempo dos 

cidadãos.  

Com intuito de aprimorar a plataforma e acompanhar os trabalhos, a 

prefeitura disponibilizou um aplicativo de celular para o “voluntariado rápido”, sendo 

assim, voluntários poderão confirmar entrada e saída do seu trabalho voluntário 

usando seus celulares, além de receberem alertas e lembretes, inclusive através de 

mensagens de texto. 

O site de menor burocracia, já fora utilizado, desde sua criação em 2015, por 

mais de 65 mil voluntários, com uma taxa de satisfação que beira os 90%. 

Como forma de recompensa a todo esforço da Prefeitura de Londres, em 

2016, a capital londrina foi eleita “Capital europeia do voluntariado”. Competindo 

contra 10 outras cidades, Londres ganhou por sua inovação e a continuação do 

Legado de voluntariado, criado a partir do 2012, nos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos.5 

De acordo com o relatório anual do programa Team London, para os 

próximos anos a capital europeia de Voluntariado buscará continuar colaboração 

com os cidadãos visando inspirar e engajar, ainda mais, todos no voluntariado, 

através da continuidade e expansão dos programas: 

• Buscar com que todas as escolas de Londres possuam informações da 

iniciativa “jovens embaixadores” 

                                                           
5 Team London Impact Report, 2016-  https://www.london.gov.uk/what-we-do/volunteering/team-london-
impact-report 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/volunteering/team-london-impact-report
https://www.london.gov.uk/what-we-do/volunteering/team-london-impact-report
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• “Lançamento do programa veterano: voluntariado para emprego”. 

Consiste em auxiliar os veteranos a utilizar o voluntariado como 

caminho para o emprego. 

• Convocação da conferência de Prefeitos para o voluntariado. 

• Ampliação do trabalho com estudantes, no que diz respeito à utilização 

do banco de dados de 75 mil alunos, conectando-os aos grandes 

eventos municipais, para que possam se voluntariar.  

Para além das oportunidades de voluntariado oferecidas, e com apoio, da 

prefeitura de Londres, diversas organizações sociais e entidades sem fins lucrativos, 

veem se destacando no apoio este tipo de ação.  

A título de exemplo, a entidade sem fins lucrativos “Hands on London- HOL” 

atua, desde 2010, no intermédio entre organizações sem fins lucrativos, instituições 

de caridade, grupos comunitários e voluntários. Esta organização utiliza como 

modelo de voluntariado, aquele que é aplicado em mais de 30 países, que consiste 

em ferramentas que facilitam o contato de voluntários com as comunidades e outras 

entidades. Considerado uma das principias facilidades, a flexibilidade, é tratada pela 

“hands on London” como crucial para o sucesso das ações voluntarias, pois por se 

tratar de uma Cidade de negócios, a maioria dos cidadãos estão sempre ocupados e 

sem tempo de comprometerem um tempo para estas ações. No entanto as 

oportunidades oferecidas por esta organização, não há compromisso em longo 

prazo e os voluntários podem se registrar e se inscrever para atividades on-line 

através do site da HOL. 

 

3.3. Vancouver 

 

 Assim como no programa Team London, o programa municipal de 

voluntariado para cidade de Vancouver foi fruto de jogos olímpicos, porém neste 

caso, jogos olímpicos de inverno de 2010. 
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 Após o sucesso nos jogos de inverno, a prefeitura de Vancouver remodelou o 

programa, de acordo com as necessidades e objetivos da cidade, sendo que, após 

dois anos de planejamento, fosse lançado o programa de voluntariado- “Programa 

Vancouver Voluntary Corps”. 

"Ao estabelecer o Corpo de Voluntários de Vancouver, esperamos reavivar o 

espírito de participação da comunidade que foi vividamente demonstrado pelos 

nossos voluntários olímpicos e canalizar essa energia para o benefício de nossa 

cidade"6. Conforme enfatizado pelo prefeito Gregor Robertson, durante o discurso de 

lançamento do programa, a cidade já havia demonstrado enorme potencial 

voluntário, porém nunca explorado.  

Seguindo os conselhos do procurador municipal, Douglas Keefe, para 

convidar e encorajar os cidadãos a participar ativamente na cidade, através de 

programas de voluntariado, assim como em grandes eventos da cidade, a Prefeitura 

lançou então seu programa de voluntariado.  

Para além de voluntariado em ações de zeladoria da cidade, a administração 

municipal aproveitou programas, pré-existentes, voltados a situações emergenciais, 

como os serviços sociais de emergência, que visa ajuda as pessoas a serem 

evacuadas de suas casas em emergências para encontrar abrigo; a Organização de 

Telecomunicações da Comunidade de Emergência de Vancouver, operadores de 

rádio amadores treinados que auxiliam durante os momentos de emergência; o 

“Snow Angels”, que ajudam os vizinhos a retomarem a vida após uma forte nevasca; 

E o Programa de Preparação para Emergências de Vizinhança, que oferece oficinas 

que treinam pessoas para se prepararem para desastres, como terremotos.  

Além destes programas, foi criada também a equipe de resposta à 

emergência de Vancouver (VERT), um grupo seleto de voluntários que receberam 

treinamento avançado em resposta comunitária, primeiros socorros básicos, 

avaliação de estrutura, configuração de centro de recepção e comunicações de rádio 

para auxiliar serviços de emergência em caso de desastre.  

                                                           
6 http://vancouver.ca/news-calendar/city-launches-vancouver-volunteer-corps-program.aspx 

http://vancouver.ca/news-calendar/city-launches-vancouver-volunteer-corps-program.aspx
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Todos os programas acima listados foram acompanhados de perto pela 

equipe de serviços de incêndio e resgate de Vancouver, que iniciou o processo de 

treinamento com os voluntários. 

O Vancouver Volunteers Corps tem como premissas que os cidadãos 

busquem o engajamento através do compartilhamento de habilidades e 

conhecimento capazes de melhorar sua comunidade, novas amizades com pessoas 

que possuam os mesmos interesses, e o ganho de experiência ou aprenda novas 

habilidades que você pode usar em um trabalho posteriormente. 

O Vancouver Volunteers Corps é gerido conjuntamente pelo serviço 

bombeiros de Vancouver e pelo escritório de gestão de emergência da Cidade, que 

fornece treinamento formal aos membros para ajudar em eventos públicos 

importantes. 

Para além das ações mencionadas, o município possui oportunidades de 

zeladoria urbana, visando manter a cidade mais limpa e mais bela, estando 

disponível para cidadãos, empresas e organizações do terceiro setor. Estes movimentos 

de zeladoria são convocados pela prefeitura, sem periodicidade e requerem cadastro 

prévio. Entretanto, os cidadãos possuem um aplicativo em que é possível reportar 

problemas de zeladoria, tais como lixeiras cheias, poste de iluminação queimado, sujeira 

nas ruas, entre outros.  

Ainda referente à zeladoria urbana, a Prefeitura de Vancouver possui 

oportunidade de “adoção de um quarteirão” por cidadãos, empresas e organizações do 

terceiro setor. Esta adoção tem duração de dois anos, ao ajudar a manter um quarteirão 

limpo, o cidadão ajuda a garantir que seu bairro possa ser um espaço limpo, seguro e 

saudável. A prefeitura fornece suprimentos de limpeza para esta ação. 

Por último, porem não menos importante, o município oferece a oportunidade de 

“evento para limpeza da vizinhança” a ser liderado por um voluntário, com objetivo de 

reunir os moradores e demais voluntários para limpar um determinado quarteirão. Neste 

caso, a prefeitura fornece sacos de lixo, luvas e demais ferramentas para limpeza, além 

de coleta do lixo retirado das ruas. Dentro os benefícios de capitanear uma ação de 

limpeza, vale enaltecer: 
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• Melhor a sensação de comunidade e seu propósito 

• Reduzir a poluição no escoamento das águas pluviais, evitando 

enchentes. 

• Ajudar os bairros a se sentir vibrante e seguro 

• Proteger valores das propriedades 

• Proteger empresas locais 

 Estão disponíveis também, oportunidades em outras secretarias e 

departamentos municipais, assim como nas organizações do terceiro setor, 

parceiras do município.  

4. Voluntariado e Política Pública: 

 

Foi já no século XX, com a depressão econômica dos anos de 1930 e a crise do 

modelo liberal, que o Estado passou a intervir com maior intensidade nas ações de 

assistência social que, desde a era da Revolução Capitalista, eram tratadas por meio 

de iniciativas pessoais voluntárias e, principalmente, de instituições organizadas 

para tanto, como uma espécie de resposta social ao pouco ou nenhum envolvimento 

estatal em tais questões. 

Antonio Gaspareto Junior, explica que: 

 

“A partir da década de 1930, então, expandiu-se o 

modelo chamado de Estado de Bem-Estar Social, no 

qual o Estado é organizador da política e da 

economia, encarregando-se da promoção e defesa 

social. O Estado atua ao lado de sindicatos e 

empresas privadas, atendendo às características de 

cada país, com o intuito de garantir serviços públicos 

e proteção à população... 

O Estado de Bem-Estar Social ganhou ainda mais 

terreno com a inclusão do conceito de cidadania, 
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propagado após a queda dos regimes totalitários na 

Europa. Associou-se a ideia de que os indivíduos 

são dotados de direitos sociais. O modelo de 

organização estatal concede aos indivíduos bens e 

serviços públicos durante toda a vida. Os direitos 

sociais conferem serviços de educação, saúde, 

seguridade e lazer.” (Gaspareto, 2014) 

 

 

O modelo de Estado de Bem Estar Social ao qual Gaspareto se refere, entra 

em crise na década de 1960, em razão, principalmente, do esgotamento econômico 

provocado por processos inflacionários e pela limitada capacidade de arrecadação 

frente ao aumento constante das demandas da sociedade. Nesse momento, o 

movimento que tivera início nos anos de 1930 e se intensificara substancialmente 

após a Segunda Guerra, sofre o seu grande revés com a redução de recursos 

estatais alocados em políticas públicas de assistência social. 

Segundo Helenara Fagundes, professora da Universidade Católica de 

Pelotas: 

 

“O processo inflacionário, juntamente com a 

diminuição da capacidade de arrecadação, ocasiona 

a crise desse modelo. Caracterizado pela diminuição 

de recursos para custeio das políticas públicas na 

área social, houve, nesse período, o crescimento do 

fenômeno da financeirização, produzindo uma 

reestruturação do mundo da produção, 

principalmente, mediante a substituição do trabalho 

humano pelo trabalho das máquinas, dando início à 

chamada revolução tecnológica.” (Fagundes, 2006) 
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Nos anos de 1980 voltou a ganhar força as concepções liberais outrora 

enfraquecidas e surge o neoliberalismo, corrente que passou a dominar os estados 

ocidentais e que prega a redução de gastos nas áreas sociais, o estado mínimo e a 

transferência ao mercado de atividades econômicas que estavam sob a égide dos 

estados. 

O neoliberalismo, ao mesmo tempo em estimula a reconstituição dos poderes 

do mercado, transfere boa parte da responsabilidade pelo atendimento às demandas 

sociais para o chamado “terceiro setor”, incentivando a prática do voluntariado. 

Helenara Fagundes estabelece que: 

 

“A questão da articulação entre o Estado e a 

sociedade civil é um processo constitutivo da 

discussão sobre o voluntariado e a solidariedade, 

porque existe uma relação entre a ação voluntária e 

a solidariedade e a sociedade civil, representada 

nesta discussão pelas entidades identificadas como 

filantrópicas, pelo “terceiro setor”, por diversas 

organizações da sociedade civil.” (Fagundes, 2006) 

 

As teorias neoliberais constantemente confundem, aparentemente de forma 

proposital, a chamada “sociedade civil” com o “terceiro setor”, englobando as 

práticas de voluntariado. Estabelecer todos esses elementos como um só, 

certamente, facilita a atribuição das responsabilidades originariamente estatais. 

Cumpre aqui destacar que no contexto neoliberal a chamada “sociedade civil” 

passou a ser ou justificativa para as mais diversas ações e posicionamentos, seja no 

campo social, político ou econômico: 

 

“A sociedade civil serve para que se faça oposição 

ao capitalismo e para que se delineiem estratégias 

de convivência com o mercado, para que se 
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proponham programas democráticos radicais e para 

que se legitimem propostas de reforma gerencial no 

campo das políticas públicas. Busca-se apoio na 

idéia tanto para projetar um Estado efetivamente 

democrático como para se atacar todo e qualquer 

Estado. É em nome da sociedade civil que muitas 

pessoas questionam o excessivo poder 

governamental ou as interferências e 

regulamentações feitas pelo aparelho de Estado. 

Apela-se para a sociedade civil com o propósito de 

recompor as "virtudes cívicas" inerentes à tradição 

comunitária atormentada pelo mundo moderno, 

assim como é para ela que se remetem os que 

pregam o retorno dos bons modos e dos bons 

valores. ...Muitos governos falam de sociedade civil 

para legitimar programas de ajuste fiscal, tanto 

quanto para emprestar uma retórica modernizada 

para as mesmas políticas de sempre, assim como 

outros tantos governos progressistas buscam 

sintonizar suas decisões e sua retórica com as 

expectativas da sociedade civil. Em suma, o apelo a 

essa figura conceitual serve tanto para que se 

defenda a autonomia dos cidadãos e a 

recomposição do comunitarismo perdido, como para 

que se justifiquem programas de ajuste e 

desestatização, nos quais a sociedade civil é 

chamada para compartilhar encargos até então 

eminentemente estatais.” (Nogueira, 2003) 
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Por outro lado, é interessante perceber como essa amplitude dada ao 

conceito de sociedade civil também acaba por servir como um importante elemento 

de reação das pessoas aos efeitos mais nefastos do capitalismo neoliberal. Em 

geral, percebe-se que é em nome da sociedade civil e com forte crítica à inércia do 

Estado que as pessoas se mobilizam, se organizam e, voluntariamente, exercem as 

ações de assistência social.  

Como visto, por fazer parte do senso comum e figurar em tantos campos, não 

é possível estabelecer com precisão o conceito de sociedade civil, sendo que “o uso 

da terminologia na contemporaneidade, mais especificamente pelos neoliberais, tem 

sido confundido com terceiro setor, sendo a sociedade civil identificada com as 

organizações e iniciativas privadas que têm por finalidade prestar serviços públicos, 

substituindo o Estado principalmente no enfrentamento da questão social.” 

(Fagundes, 2006) 

 

É importante ressaltar que todos os movimentos históricos aqui descritos têm 

um âmbito global de aplicação, sendo mais visíveis em países pobres ou em 

desenvolvimento, logo, encontram-se fortemente estabelecidos na realidade 

brasileira. 

Aos olhos do mercado, o voluntariado nada mais é do que um recurso, 

abundante e renovável, que precisa ser estimulado para dar conta das demandas 

das áreas sociais, onde o lucro é praticamente inexistente, sendo, portanto, de baixo 

interesse. Na lógica Capitalista, os problemas sociais são algo com o qual se precisa 

conviver embora nada tenha a oferecer, logo, entregar isso ao Estado e exigir que 

resolva os problemas criados é, no mínimo, deveras conveniente. 

As estruturas estatais, por seu lado, se afastam ao máximo do mencionado 

“enfrentamento da questão social”, transferindo sempre que possível essa atribuição 

à sociedade civil. Nesse viés, os programas governamentais desenvolvidos no 

âmbito de políticas públicas de assistência social acabam por depender muito das 

ações voluntárias. É preciso ter claro que mesmo sendo do mercado o protagonismo 

econômico, o Estado é tido como peça fundamental e responsável pela problemática 

social, ou seja, não é possível simplesmente “lavar as mãos”. 
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Dada à realidade que se apresenta, independentemente de avaliá-la como ideal 

ou não, cumpre ao Poder Público se organizar da melhor maneira possível em 

termos de gestão e políticas públicas, a fim de apoiar ao máximo às instituições que 

executam os trabalhos sociais e aqueles que disponibilizam seu tempo, trabalho e 

talento para atuação em trabalhos voluntários. 

 

5. Legislação: 
 
 
No Brasil, durante muito tempo, o trabalho voluntário careceu de 

regulamentação, embora, diante das necessidades e carências da população, tal 

ausência não pareça ter sido impeditiva para a atuação daqueles que assim o 

desejassem. Exemplo disso é a criação da Pastoral da Criança, no ano de 1983, que 

mobilizou milhares de pessoas para as ações voluntárias lideradas pela Igreja 

Católica em prol do combate à desnutrição infantil – estima-se que 

aproximadamente 15% das crianças brasileiras com menos de 5 anos estivessem 

desnutridas no início da década de 1980 (fonte: Pastoral da Criança). A Pastoral 

afirma possuir um cadastro com o registro de mais de 240 mil voluntários inscritos 

em suas ações desde a fundação. 

No mesmo viés, no ano de 1993, liderados pelo sociólogo Herbert de Souza, o 

Betinho, um grupo de artistas e intelectuais criou a Ação da Cidadania Contra a 

Fome e a Miséria. Naquele ano se estimava em mais de 30 milhões o número de 

brasileiros abaixo da linha da pobreza. A iniciativa contou com o apoio da chamada 

grande mídia e mobilizou centena de milhares de pessoas voluntarias para as ações 

de doação de alimentos. 

Como visto pelos exemplos acima, os anos de 1980 e de 1990 foram 

especialmente marcantes para o voluntariado no Brasil e, provavelmente, decorreu 

daí a criação de duas normas regulamentadoras: a Lei Orgânica de Assistência 

Social nº 8.742, de 07/12/93, e a Lei do Voluntariado nº 9.608, de 19/02/1998. 

 

 



 

53 

 

5.1. A Lei Orgânica de Assistência Social -  LOAS (Lei Federal n. 
8.742/93): 

 

A Constituição Federal, de 1988, institui a Assistência Social como direito 

social não contributivo, ou seja, a situa forma inquestionável no campo das políticas 

públicas, conforme consta do artigo 203: 

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente de contribuição 

à seguridade social, e tem por objetivos: 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice; 

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III - a promoção da integração ao mercado de 

trabalho; 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; 

V - a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 

que comprovem não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei.” 

 

A Lei de 1993, portanto, vem a regulamentar esse dispositivo, fortalecendo o 

aspecto de responsabilidade do Estado perante o atendimento das garantias sociais 

estabelecidas. Para o voluntariado sua relevância situa-se no momento histórico de 

sua promulgação, já que a década de 1990 foi um período de vulnerabilidade das 

conquistas constitucionais por conta da conjuntura econômica e política, logo, o que 

se viu foi um claro movimento da sociedade civil em prol da proteção social disposta 
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na legislação, com grande ampliação e fortalecimento político dos programas de 

voluntariado coordenados pelo terceiro setor. 

 É inegável que a regulamentação do dispositivo constitucional é um marco 

importante, ou como afirma Helenara Fagundes: “uma nova matriz para a 

Assistência Social Brasileira, iniciando-se o processo de torná-la visível como 

política pública e direito dos que dela necessitarem.” (Fagundes, 2006) 

 

5.2. A Lei do Voluntariado (Lei Federal nº 9.608/98): 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas – ONU, voluntário é o “jovem ou 

o adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte 

do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, 

organizadas ou não, de bem estar social ou outros campos”. 

Não há um conceito único e global para a prática do voluntariado, ou seja, 

cumpre a cada país a definição pelo meio legislativo adequado, ou à cada 

instituição, como no caso do exemplo supracitado. Não se trata de um conceito que 

exija maiores esforços intelectuais para ser elaborado, entretanto, dependo da 

circunstância, estabelece-lo pode ser da maior importância. 

Como mencionado acima o Brasil, nos anos de 1980 e 1990, esteve diante de 

alguns programas de voluntariado de grande espectro, como a criação das pastorais 

da Igreja Católica e a Ação da Cidadania Contra a Fome e a Miséria. Não apenas 

para esses, mas para todo os projetos que envolvem voluntários, a conceituação 

realizada no âmbito da Lei Federal 9.608/98 foi de fundamental importância, tendo o 

legislador a nítida intensão de, além de estimular a prática, também, esclarecer a 

diferenciação entre o voluntário e o trabalhador remunerado, de forma a dar 

segurança jurídica para a relação entre a pessoa física e a instituição onde presta o 

serviço, evitando o ajuizamento de demandas junto à Justiça do Trabalho. 

Já em seu artigo 1º. a Lei define trabalho voluntário como “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, 
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educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social. Já o parágrafo único 

do citado artigo dispõe que: o serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem 

obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.” 

Para que seja afastado definitivamente a possibilidade de vínculo trabalhista, 

a Lei exige que o trabalho voluntário seja documentado na forma de um contrato 

formal entre as partes, ao qual denominou “termo de adesão”, sendo que sua não 

celebração pode ensejar o reconhecimento da relação de emprego, conforme define 

o artigo 2º da norma. 

Da definição estabelecida pelo artigo 1º e reproduzida acima é possível inferir 

que o trabalho voluntário possui as seguintes características: 

1) não remunerado ( a Lei autoriza o reembolso de despesas); 

2) prestado por pessoa física à entidade pública de qualquer natureza ou 

instituição privada sem fins lucrativos; e 

3) existência de termo escrito de adesão, onde conste o objeto e as 

condições do trabalho a ser realizado. 

A Lei n. 9.608/98 se constituiu em um avanço ao estabelecer o devido 

respaldo jurídico, de forma clara e precisa, para a relação entre o voluntário e a 

instituição para a qual presta serviço. No entanto, ela não adentrou em aspectos 

outros que poderiam servir de estímulo ao engajamento voluntário, como, por 

exemplo, o abono de dia trabalhado ou a redução de alíquotas de determinado 

imposto.  

É importante lembrar que a norma supra é lei geral, portanto, não havendo 

afronta aos seus dispositivos, possibilita, ainda, o exercício da competência 

legislativa dos estados e dos municípios sobre a matéria, como fez o Município de 

São Paulo com a edição do Decreto n. 48.696, de 05 de setembro de 2007. 
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5.3. O Decreto Municipal n. 48.696, de 2007: 

 

Em face da importância desta norma para o presente trabalho, a mesma será 

analisada de forma detalhada em seus principais dispositivos. O Decreto “institui o 

serviço voluntário no âmbito da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações do Município de São Paulo, disciplinando sua prestação nas condições 

que especifica.”  

Ao contrário da Lei Geral, que é formada por apenas cinco artigos e cujo 

objetivo foi conceituar e situar juridicamente a prestação do serviço voluntário, a 

norma municipal de São Paulo detalha em seus dezessete dispositivos as condições 

para que as secretarias, fundações e autarquias possam executar programas com o 

trabalho de voluntários. 

Em seu artigo 2º o Decreto situa quais as áreas da Prefeitura que poderão 

adotar programas de voluntariado, definindo-as como: “saúde, educação, esporte, 

lazer, cultura, recreação ou meio ambiente, bem como de assistência, promoção e 

defesa social”, ou seja, a prática esta expressamente limitada, sendo vedada a 

qualquer outra área que não as elencadas. Cumpre destacar que essa limitação 

parece inadequada em face do potencial para serviços voluntários existentes em 

uma cidade como São Paulo. Apenas para citar exemplos, não poderá a Secretaria 

de Transportes executar um programa com voluntários para sua área, o mesmo com 

relação à Secretaria de Segurança Urbana. 

Com relação ao afastamento do vínculo trabalhista entre a Prefeitura e os 

voluntários, o artigo 3º repete a Lei Geral: “Art. 3º. O serviço voluntário não gera 

vínculo funcional ou empregatício com a Administração Pública Municipal, nem 

qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.”  

Já o inciso I do artigo 4º veda o trabalho voluntário em substituição àquele 

desempenhado por servidor ou empregado público municipal e, nesse viés, o “caput” 

do artigo 5º exige que os programas de voluntariado sejam previamente avaliados 

pela Secretaria de Gestão para análise da correspondência ou não dos serviços que 

serão realizados pelos voluntários para com os de execução pelos agentes públicos.  
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O termo de adesão, conforme prevê a Lei Geral, esta regulamentado no artigo 

6º, onde estão postas as informações mínimas que deverão constar do respectivo 

documento, incluindo uma cláusula de responsabilidade por danos causados à 

Administração ou a terceiros, mesmo que estes decorram da interrupção da 

execução das atividades voluntárias sem prévio aviso. 

Os direitos e obrigações do voluntário devem ser ajustados conforme o 

programa governamental no qual estiver inserido, no entanto, os artigos 8º e 9º 

elencam um conjunto delas, dentre as quais: escolher uma atividade para a qual 

tenha afinidade; receber capacitação e/ou orientações para exercer adequadamente 

suas funções; manter comportamento compatível com sua atuação; ser assíduo no 

desempenho de suas atividades; e respeitar e cumprir as normas legais e 

regulamentares, bem como observar outras vedações que vierem a ser impostas 

pelo órgão no qual se encontrar prestando serviços voluntários. 

O Decreto n. 48.696 foi editado há dez anos e, considerando a possibilidade de 

implantação do modelo de gestão para os programas de voluntariado da Prefeitura 

de São Paulo, far-se-á necessário sua revisão para que os órgãos municipais e os 

voluntários adéquem-se à nova realidade. 

 

6. Voluntariado em São Paulo: 

 

Imaginava-se na escolha do tema, que a tarefa mais árdua do presente 

trabalho se daria na concepção de programas que pudessem abarcar as atividades 

de voluntários em suas execuções. Entretanto, logo na primeira reunião com a 

equipe da Secretaria de Governo, vislumbrou-se que a real necessidade não estava 

em criar os programas de voluntariado, algo que as secretarias fim se ocuparão de 

fazer, mas sim propiciar a esses programas o apoio adequado por meio de 

ferramentas de gestão com a articulação centralizada, para que possam 

efetivamente gerar resultados para a sociedade paulistana. 
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O desenvolvimento se deu por meio de entrevista com gestor da Secretaria 

de Saúde, pesquisas bibliográficas em parcos materiais de produção nacional e, 

também, os benchmarkings possíveis, já que o Brasil não é um país que tenha a 

cultura do trabalho voluntário e obras e experiências sobre o tema seja algo ainda 

muito restrito.  

Nesse viés, a análise da situação atual serviu como parâmetro para a 

compreensão de que, de fato, não é possível afirmar a existência de trabalho 

voluntário organizado na Prefeitura de São Paulo, considerando o que se se aferiu 

como práticas modernas e adequadas de voluntariado. O que hoje existe, são 

programas ainda embrionários e pendentes de aprimoramento, abaixo relatados 

6.1. Programa “O Serviço Voluntário na Secretaria Municipal da Saúde 
de São Paulo”: 

Como ação de voluntariado no município de São Paulo em estágio mais 

avançado, o programa de saúde tem por objetivo engajar os cidadãos a exercerem a 

cidadania desenvolvendo ações que contribuam para a melhoria da qualidade de 

vida dos usuários dos serviços públicos de saúde, através da humanização do 

serviço. Os cidadãos interessados devem procurar diretamente uma unidade de 

saúde e demonstrar interesse e apresentar documentação necessária: RG, CPF, 

atestado de saúde, carteira de vacinação, foto e termo de adesão.  

Com objetivo de facilitar a comunicação aos cidadãos interessados, a 

Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou um manual de voluntariado, contendo 

informações de como se voluntariar, quais exigências, documentação necessária, 

princípios, diretos e deveres do voluntário.  

A formalização do cidadão voluntário é por meio de um termo de adesão ao 

Serviço Voluntário / e ou termo aditivo (anexo I e anexo II). 

Quatro metodologias foram utilizadas para captação e engajamento social no 

programa de voluntariado na Secretaria Municipal de Saúde: 
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• Espontânea – o candidato a voluntariado procura uma das 

coordenadorias de Saúde, Hospitais Municipais, ou em visita pelo sitio 

da Prefeitura de São Paulo; a grande maioria destes candidatos foram 

usuários de um dos serviços de saúde / e ou algum familiar deste 

usuário; 

• Parcerias com ONGS e Entidades Filantrópicas – estas entidades 

participam através de convite ou manifestação de colaboração juntos 

as coordenadorias de Saúde / e ou diretamente à Secretaria Municipal 

de Saúde da Cidade de São Paulo. 

• Parceiras diretas com o CVSP (Centro de Voluntariado de São Paulo) – 

busca junto ao banco de dados de voluntários inscritos no sitio do 

CVSP -http://www.voluntariado.org.br/default.php?p=agenda.php/  e ou 

anúncios no mesmo sitio. 

• Anúncios no sitio da prefeitura da cidade de São Paulo - 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/voluntario_da_

saude/index.php?p=1910  

 

 

 O Programa coordenado pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas da 

Secretaria Municipal de Saúde utiliza basicamente duas plataformas de Gestão: 

FORMSUS 

É um serviço do DATASUS para a criação de formulários na WEB; serviço de 

uso público, com normas de utilização definidas, compatíveis com a legislação e 

com a Política de Informações e Informática do SUS. 

O gestor acessa a plataforma e elabora a criação de formulários de 

pesquisas, de cadastros, e encaminha o link de preenchimento ao seu público fim 

(funcionários públicos, cidadãos, entidades públicas e privadas, entre outros). 

http://www.voluntariado.org.br/default.php?p=agenda.php/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/voluntario_da_saude/index.php?p=1910
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/voluntario_da_saude/index.php?p=1910
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À medida que estes formulários são preenchidos e validados pelo usuário fim, 

os dados são encaminhados ao gestor para fins de produção de dados e 

informações pertinentes ao seu projeto. 

No caso do Programa de Voluntários da Saúde, o FORMSUS é utilizado para 

captação de dados dos interessados em ser voluntários; com estes dados 

elaborados em planilhas e classificados por CEP, são encaminhados as 

Coordenadorias Regionais de Saúde, conforme demanda solicitada inicialmente 

para o preenchimento de vagas em suas unidades. 

SISVOL 

É uma plataforma da Prefeitura da cidade de São Paulo, utilizada para a 

manutenção e consulta de dados cadastrais dos voluntários inscritos (ativos ou não). 

Dados pessoais do voluntário, da atividade voluntariada exercida e dados do 

estabelecimento onde o voluntário está vinculado. 

Através da plataforma será possível: localizar o voluntário, saber a data de 

quando termina sua participação de voluntário na unidade, manifestando a 

necessidade do Gestor em solicitar renovação do voluntário ou chamamento de 

outros, devido a vacância; entre outras ações e relatórios.  

6.2. Programa Amigo do Esporte: 

 

O Programa de voluntariado da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 

nomeado AME – Amigo do Esporte, busca alternativas para entender e viver a 

cidade de uma maneira diferente, utilizando-se do esporte como alternativa, 

participando, de forma mais ativa, do processo social-esportivo, contribuindo para a 

cidadania e para a Cultura de Paz no município de são Paulo. Ademais, os 
participantes descobrem uma ferramenta de promoção de saúde, qualidade de vida 

e consciência comunitária. 
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O objetivo do AME é recrutar uma equipe de trabalho formada por pessoas 

com espírito de grupo e interessadas em atuar dentro das mais diversas áreas do 

conhecimento, junto aos principais projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal 

de Esportes. 

Os cidadãos interessados devem entrar em contato por telefone ou por e-

mail, para o cadastro no banco de  dados da Secretaria. Após esse primeiro contato 

o receberá o convite para participar do curso de capacitação de voluntários. Com a 

conclusão do curso o inscrito fica apto a participar como voluntário dos eventos da 

SEME que entram em contato com o AME.  

 

7. Recomendações: 

 

7.1. Os Programas de Voluntariado do Município São Paulo: 

Efetuada a análise situacional frente àquilo que se averiguou ao longo do 

presente trabalho, é possível concluir que a Prefeitura de São Paulo possui grande 

potencial para o desenvolvimento de programas e políticas públicas que se utilizam 

dos recursos oriundos do trabalho de voluntários.  

Ficou patente, também, que há na atual gestão municipal um esforço para 

melhor explorar esse potencial, uma vez que as ações com voluntariado de forma 

um pouco mais organizada estão reconhecidamente concentradas apenas em 

algumas áreas (na saúde, no esporte e na defesa civil), sendo que, por evidente, a 

prática poderia ser estimulada e disseminada em programas de tantas outras áreas 

importantes, como educação, assistência e desenvolvimento social, cultura, 

zeladoria e conservação, habitação, mobilidade e transportes, entre outras. 
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Além disso, foram verificadas algumas iniciativas isoladas que conclamam a 

população para execução de determinadas tarefas em atividades voluntárias, 

principalmente associadas às áreas e conservação e limpeza de ruas e prédios 

públicos, constantemente divulgados pela imprensa e com a participação do Chefe 

do Poder Executivo e membros do segundo escalão do Governo, entretanto, apesar 

de haver alguma habitualidade, não se trata de uma prática organizada nos moldes 

do que se pretende em termos de um voluntariado moderno e eficiente. 

O benchmarking internacional, mais precisamente o modelo nova iorquino, 

traz à tona a necessidade de mapeamento dos programas existentes. No modelo 

avaliado, cria-se um grupo de trabalho dedicado a esta tarefa para que apure em um 

lapso temporal a base inicial de dados com o que já é realizado; efetue entrevistas 

com os voluntários para apuração dos pontos fortes e fracos; conclua com a 

avaliação inicial e a realização dos ajustes de curto prazo. 

Diante do exposto conclui-se que não é suficiente o desenvolvimento de um 

modelo de gestão pelo qual os programas de voluntariado possam ter centralidade 

de articulação, até porque, para que o mesmo seja eficiente é preciso que haja 

programas para serem geridos. Daí a necessidade de, concomitantemente, ser dada 

orientação às secretarias responsáveis pelas chamadas “áreas fim”, ou seja, aquelas 

que atuam diretamente na execução de políticas públicas de atendimento às 

demandas da sociedade, no sentido de criar programas que possibilitem a inscrição 

e o trabalho de voluntários de forma coordenada. 

Nesse viés, a análise internacional também apresenta possibilidades: em 

Londres, o programa de voluntariado com atividades de curta duração (máximo de 

seis horas) é um grande sucesso e atrai considerável quantidade de pessoas; e em 

Vancouver a adoção da zeladoria de quarteirões inteiros por instituições ou 

empresas também é relevante.   

 Por fim, diante de todo o exposto, entendemos, ainda, ser primordial a 

revisão do disposto no Decreto n. 48.696, de 2007, no que tange a sua adaptação à 

nova realidade do Poder Municipal e às perspectivas da atual gestão, bem como que 
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seja estabelecida meta de curto, médio e longo prazo para cada uma das 

secretarias, em número de voluntários inscritos e atuantes, inicialmente em 

programas já existentes e que possibilitem esse tipo de mão de obra e, na 

sequência, pela criação de programas específicos e voltados para ações do 

voluntariado. 

 

7.2. O Portal do Voluntariado da Cidade de São Paulo: 

 

Este é o ponto central do modelo de gestão para que os programas de 

voluntariado da Prefeitura de São Paulo possam ter centralidade de articulação e 

com isso venham a cumprir seus objetivos com eficiência, eficácia e efetividade, no 

apoio ao desenvolvimento das políticas públicas para atendimento às demandas 

sociais. 

Os benchmarkings realizados, tanto o nacional quanto o internacional, 

evidenciaram a existência de experiências bem sucedidas em outros locais e que 

podem ser replicadas em São Paulo, total ou parcialmente, uma vez que estamos 

tratando de dispositivos estratégicos e ferramentas plenamente customizáveis e 

adaptáveis às realidades diversas. Cumpre, nesse caso, a Prefeitura de São Paulo 

definir as características daquilo que pretende implementar e estabelecer o modelo 

segundo a sua necessidade. 

Uma das alternativas é semelhante àquela utilizada pelo Governo do Estado 

de São Paulo, segundo a qual todos os programas governamentais que possuem o 

trabalho de voluntários são obrigatoriamente cadastrados pelas áreas fim em uma 

determinada plataforma tecnológica, a mesma em que se inscrevem os interessados 

em prestar serviços voluntários. O sistema cruza as informações entre as 

características dos programas e as competências e áreas de interesse dos 

voluntários inscritos, fornecendo as respectivas alternativas.  
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Fica patente que o objetivo principal da ferramenta é o de ser um elo entre os 

programas governamentais e os voluntários, inexistindo, por exemplo, mecanismos 

que possibilitem a geração e análise de indicadores qualitativos ou, ainda, campos 

específicos para a inclusão de informações gerenciais quanto aos serviços 

executados pelos voluntários. Diante disso, é questionável o aspecto de ferramenta 

de gestão do portal sob análise. 

É positivo no modelo paulista a preocupação demonstrada com a capacitação 

dos gestores públicos, seja quanto à utilização do sistema, seja quanto à formação 

na gestão dos voluntários. O portal “SP Voluntário” indica para tanto a utilização de 

ferramentas de educação à distância. 

Esse modelo foi construído a partir de uma parceria entre o Governo do 

Estado de São Paulo e o Programa de Voluntariado da ONU. A presença de um 

organismo internacional do porte e importância das Nações Unidas, no presente 

caso, parece algo mais associado à busca de credibilidade e não propriamente aos 

resultados, entretanto, considerando a decisão estratégica a ser tomada pela 

Prefeitura de São Paulo, a busca de uma relação semelhante ou até mesmo mais 

aprofundada, tende a ser de grande importância. 

Um modelo mais “completo” foi observado no benchmarking do Governo do 

Distrito Federal – GDF. Nesse caso, o portal é a ferramenta tecnológica de 

comunicação e gestão de um programa governamental (denominado “Brasília 

Cidadã”) mais amplo, que abrange, além dos trabalhos de voluntários, diversos 

projetos nas áreas de assistência social, capacitação profissional e exercício da 

cidadania.  

Um aspecto importante desse modelo quando comparado com o de São 

Paulo diz respeito à relevância coorporativa e política dada ao programa. Enquanto 

o modelo paulista tem a gestão concentrada na Secretaria de Estado de Assistência 

e Desenvolvimento Social, o Portal do Voluntariado do DF esta vinculado ao 

Gabinete do Governador. 
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Como já mencionado, a amplitude da ferramenta utilizada em Brasília é maior 

e tem como objetivo ser um instrumento de gestão não apenas para os órgãos da 

administração local, mas, também, para outras instituições que utilizam trabalho de 

voluntários em suas atividades, ou seja, o voluntário ao se cadastrar poderá escolher 

entre destinar o seu tempo a um programa governamental ou a uma instituição do 

terceiro setor, por exemplo. O portal, além de estabelecer a comunicação de forma 

ampliada entre voluntários e os programas governamentais ou não, também gera um 

conjunto de informações gerenciais que, após analisadas, servirão para avaliar os 

projetos e apoiar a tomada de decisões estratégicas com relação aos mesmos. 

A demanda específica da Prefeitura de São Paulo tende a ser atendida 

plenamente no âmbito de uma política pública mais abrangente, semelhante àquilo 

que se desenvolve no Distrito Federal, no entanto, em um primeiro momento, 

parece-nos mais adequado um modelo misto, ou seja, a utilização de uma 

ferramenta tecnológica que possibilite a centralidade de articulação e a coleta de 

informações gerenciais para tratamento dos dados e análises devolutivas às áreas 

fim, entretanto, com ação limitada aos programas da Prefeitura de São Paulo, sem 

abertura para a participação de instituições externas, o que poderá ser objeto de 

estudo posterior.  

Por fim, como já mencionado, parece-nos adequado, também, assim como 

fez o governo estadual, que a Prefeitura, pela sua importância enquanto gestora de 

uma das maiores cidades do Mundo estabeleça um canal de relacionamento com o 

a área das Nações Unidas responsável pelo voluntariado. Isso, além de fortalecer os 

elos entre a Cidade e a ONU, propiciará maior credibilidade institucional ao projeto. 

8. Considerações Finais: 

 Em uma cidade como São Paulo, onde os problemas sociais aparentam 

insolúveis, é de fundamental importância que o Poder Público local se estruture para 

trazer opções claras e precisas de atuação em trabalhos voluntários. São inúmeras 

as áreas em que programas podem ser criados, para utilização dessa mão obra 

qualificada, disponível e sem custo, a fim de impactar as demandas crescentes da 

população, principalmente daqueles mais carentes de recursos materiais. 
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Outrossim, é possível concluir pela necessidade de uma metodologia 

adequada para a gestão do voluntariado na Prefeitura de São Paulo. Essa 

metodologia deve ser expressa por meio de uma ferramenta tecnológica própria 

(portal) e desenvolvida – ou customizada - respeitando às características da Cidade. 

Por meio dela será possível extrair informações gerenciais sobre o funcionamento 

dos programas municipais que abarquem voluntários em suas fileiras, de forma a 

avaliá-los com vistas ao aprimoramento para maximização de utilização dos 

recursos. 

A implementação do modelo de gestão e a concomitante ampliação dos 

programas governamentais com trabalho voluntário, são ações que consolidarão a 

relação entre voluntariado e políticas públicas na Cidade. O cidadão paulistano 

voluntário que aderir aos programas da Prefeitura se sentirá devidamente acolhido 

pelo Poder Público, o quer dará segurança e estímulo para seguir adiante e repetir a 

experiência ou, até mesmo, mantê-la de forma continuada. 

São Paulo é cidade referência para os outros municípios do Brasil e da 

América do Sul, logo, a tendência de uma experiência bem sucedida na gestão dos 

programas de voluntariado servirá de exemplo e poderá ser replicada, ampliando a 

participação da sociedade no trabalho voluntário. 

 Considerando as dificuldades decorrentes do modelo do modelo sócio 

econômico em que vivemos, o exercício de atividades voluntárias tende a ser, cada 

vez mais, uma importante ferramenta do apoio à minoração dos efeitos das 

injustiças e das desigualdades sociais. A prática do voluntariado ainda é e 

continuará a ser muito tempo, uma forma eficiente de fazer o bem e, com isso, 

sentir-se bem. 
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Anexos: 

Anexo I- Termo de adesão 
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Anexo I- Termo de aditivo 
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