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Introdução: Ser voluntário, em sua melhor definição, é dedicar tempo, sem quaisquer
remuneração, em atividades para ajudar o outro. É um gesto de cidadania em busca do
bem estar social e de uma sociedade mais justa. O Voluntariado Empresarial trata-se
do apoio formal das empresas na participação voluntária de seus empregados em
serviços para a comunidade, o que, além de beneficiar o público em questão, melhora a
imagem da empresa reforçando sua credibilidade e desenvolve o potencial dos
colaboradores, uma vez que evidencia talentos e lideranças. O Voluntariado
Empresarial é uma excelente ferramenta para divulgação das ações voluntárias de uma
organização. Objetivo: Escolher a ferramenta correta que estimule a participação bem
como a flexibilização de horários, disponibilização de recursos e reconhecimento do
trabalho solidário. Metodologia: Trata-se de pesquisa Exploratória. Os procedimentos
consistiram em num processo de recrutamento profissional, a captação de voluntários
deve seguir os seguintes passos: seleção, integração e orientação através de
procedimentos; estruturação de equipes, capacitação e avaliação em busca de
melhorias e reconhecimento visando a motivação dos participantes. Resultados: Um
exemplo da prática do Voluntariado Empresarial é o projeto de extensão Empreender
Social da Unileste. Além de recrutar alunos da graduação para o planejamento,
desenvolvimento e execução do projeto, estimula e incentiva a participação de
empresas com potencial social. Em 2014 o projeto priorizou a comunidade do bairro
Novo Tempo em Timóteo, foi apoiado por diversas empresas e associações da região e
desenvolveu atividades de cunho social e profissional: disponibilizou espaço recreativo
para todas as idades, exposição de artesanatos, prestação de serviço de informação
sobre saúde e segurança, educação ambiental, feira de ciências e biologia, curso de
capacitação para instalações elétricas residenciais, curso preparatório para gestantes,
orientação para elaboração de currículos e preparação para entrevista, exposição de
roupas e acessórios, espaço beleza e oficina de maquiagem, aconselhamento para
mulheres, capacitação de diarista e programação cultural (apresentações diversas). Não
é possível quantificar os resultados de uma ação voluntária como esta, mas é possível
qualificar o retorno obtido tanto pela comunidade quanto pelos próprios voluntários
que a cada ação crescem pessoal e profissionalmente. Um retorno também muito
considerável é o fortalecimento da imagem corporativa sustentável e a integração dos
colaboradores, o que reforça a cultura organizacional das empresas envolvidas. É
compensatório. Conclusão: Compreender o que motiva as pessoas a trabalharem pelo
outro, se comprometendo e exercendo o seu talento, dedicando seu esforço e tempo é o
ponto forte de um programa de Voluntariado Empresarial bem sucedido. Desenvolver
o espírito solidário muda atitudes e comportamentos, tornando uma empresa mais
cidadã e mais justa.
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