DIA DO BEM FAZER
ODS, REFUGIADOS E
POTENCIALIZAÇÃO DE PARCERIAS

Dia do Bem Fazer: ODS, Refugiados e Potencialização de Parcerias

1. Conhecendo o Dia do Bem Fazer

Este case foi apresentado em encontro do CBVE – Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial,
denominado Prata da Casa, que contou com a participação de associados, empresas e consultores
interessados na temática do voluntariado empresarial.
O tema foi aberto por Kalil Farran, diretor do Instituto Camargo Corrêa, e desenvolvido com a
colaboração de Amadeu Martinelli e Caroline Abreu, voluntários do Dia do Bem Fazer, de Roseli
Barbosa, da Ong Espaço Urbano, e de Marcelo Haydu, do Instituto ADUS, parceiros do Instituto
Camargo Corrêa no case apresentado.

O Dia do Bem Fazer é um movimento criado em agosto de 2009, em comemoração ao aniversário de
70 anos do Grupo Camargo Corrêa, para contribuir na transformação das comunidades do entorno das
atividades da empresa através da ação voluntária de cada profissional. Criado como um evento pontual,
o Dia do Bem Fazer se tornou um compromisso anual fixo no extenso calendário de atividades e projetos
do Instituto, e tem por objetivos: despertar o interesse para ação voluntária dos profissionais e de seus
familiares; a articulação entre setor público, privado e sociedade civil; contribuir para transformação de uma
realidade; e celebrar as ações voluntárias.
Para sua realização, durante cerca de três meses os profissionais da Camargo Corrêa, junto com amigos
e familiares que conseguem mobilizar, preparam ações voluntárias em prol das comunidades, que se
materializam no 3° domingo do mês de agosto, mês do Dia Nacional do Voluntariado. Para o Instituto
Camargo Corrêa, o Dia do Bem-Fazer é mais um multiplicador da cultura de integridade, sustentabilidade e
responsabilidade social que a empresa preserva e perpetua em seus valores.

Em pauta, o debate sobre como o voluntariado vem se tornando uma dimensão de negócio coorporativo elevando
o envolvimento a condição de estratégia para gerar um tipo de valor que sobrepõe o financeiro.
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As atividades são previamente estruturadas e planejadas a partir da realização de estudos diagnósticos
que revelam as demandas de cada local de operação. Neste levantamento articulam-se os 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU às análises socioambientais produzidas do Infra-GIS,
Sistema de Inteligência Geográfica, da própria Camargo Corrêa Infra, de forma a possibilitar o conhecimento
antecipado sobre riscos, oportunidades, vulnerabilidades, e potencialidades socioambientais das áreas dos
projetos e seus entornos, e sua aderência às ações de voluntariado.
O Dia do Bem Fazer de 2018 foi a primeira vez em que as informações extraídas do InfraGiz foram
alinhadas com a agenda da ONU que tem como objetivo articular governos, instituições, sociedade
civil e empresas no atingimento dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Para o seu
desenvolvimento, o Instituto trabalhou nas geografias de atuação da construtora, aplicando a cada
território ações relacionadas aos 17 ODS e respectivas metas de desenvolvimento mais próximas das
demandas e das condicionantes de vulnerabilidades identificadas localmente. A edição também contou com
a participação do Grupo Sotreq, através da filial de Jaguaré, que engajou 10 voluntários em uma ação de
revitalização de um espaço público na comunidade Vila Nova Jaguaré.

O slogan da campanha do Dia do Bem Fazer 2018 “Ações
que transformam e resultados que emocionam”, criado
pelos próprios voluntários, através de votação, traduz os
resultados das ações que aconteceram em cinco cidades
no Brasil e em Medellín na Colômbia, envolvendo centenas
de voluntários entre profissionais, amigos e familiares, do
Corporativo e das obras, unidos para promover o bem.
Como a atuação em rede é um dos direcionamentos
que o ICC vem colocando em prática em todos os
seus projetos, na edição de 2018, além do Grupo
Sotreq, o Instituto de Integração de Refugiados –
Adus, e a Espaço Urbano, foram organizações sociais
integradas a este trabalho, constituído por uma rede
de ações alinhadas aos ODS e articuladas em um
projeto estruturado e multiterritorial.
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Para o município de São Paulo, exemplo em tela, a análise socioambiental do InfraGIS, identificou os
seguintes temas críticos:
•

Segurança Hídrica – proteção dos mananciais que abastecem São Paulo; e

•

Aumento da concentração de refugiados e Imigrantes.
“Só em 2017, o Brasil recebeu mais de 33 mil refugiados e 52% deles estão em São Paulo. Esse
foi um dos motivos que nos levou a envolver esse público no Dia Do Bem-Fazer esse ano”
Kalil Farran, Diretor do Instituto Camargo Corrêa

Tomando estes tópicos como referência, os profissionais voluntários se dividiram em cinco grupos
para coordenar as atividades do Corporativo, utilizando suas experiências e habilidades técnicas no
desenvolvimento da ação que aconteceu no Parque Linear São José, localizado no extremo Sul de
São Paulo. Unidade de conservação, criada para evitar a ocupação irregular da Área de Preservação
Permanente (APP) da Represa de Guarapiranga, se tornou um espaço comunitário de convívio comunitário e
realização de atividades de educação ambiental e de lazer.

No dia do evento, voluntários do ICC e as organizações parceiras se dividiram em três frentes de atuação,
ficando as atividades designadas à revitalização do espaço à cargo dos colaboradores da empresa. O
Espaço Urbano levou as atividades do projeto Projeto Muda Jaguaré, que realizou diferentes oficinas
de construção de brinquedos com materiais recicláveis, apresentação de danças e lutas, e música. Já
o Instituto de Reintegração do Refugiado – ADUS, mobilizou seu público beneficiário (refugiados) para
participarem do evento, no qual a organização realizou oficinas demonstrativas dos cursos de idioma
oferecidas a este público.

O Projeto Muda Jaguaré nasceu depois do Dia Do Bem-Fazer 2015, que estimulou a estruturação
de um projeto de transformação social na comunidade do Jaguaré, bairro da Zona Oeste de
São Paulo. A partir dele, nasceram outras iniciativas para a região, sendo que três delas foram
apresentadas no Dia do Bem Fazer.
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2. Compartilhando Aprendizagens e Desafios – Encontro CBVE
Para fomentar a troca, os participantes do encontro Prata da Casa foram organizados em uma
grande roda para refletir e debater sobre quais seriam os pontos estruturantes para o desenho de
um fluxograma de trabalho para uma ação de voluntariado efetivamente capaz de gerar valor para a
empresa e para a sociedade.
Para impulsionar o debate, foram apresentadas as seguintes questões geradoras:

Quando pensamos no projeto
de voluntariado, qual a
importância das parcerias para
o benefício do negócio?
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Como pensar a ação do
voluntariado frente a um
cenário de mudança?

Quais as estratégias para
pensar o engajamento do
voluntariado na empresa?

É feito um diagnóstico
dentro da empresa (que
envolva os voluntários) sobre
habilidades que cada um
poderia usar na ação?

Como mapear possíveis
parceiros em torno da ação?
É possível (co)criar ações,
pensando na execução
compartilhada dos parceiros?

Como reforçar a parceria global para
o voluntariado, complementadas
por parcerias multissetoriais
que mobilizem e compartilhem
conhecimento, expertise, inovação,
tecnologia e recursos?
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Para o grupo, foram estes os pontos estruturantes identificados:

GERAR ENVOLVIMENTO: o envolvimento se
tornou uma estratégia para gerar um tipo de
valor que se sobrepõe ao valor exclusivamente
financeiro. Envolver o voluntário na proposta de
trabalho, motivá-lo a ser atuante na elaboração
da proposta de ação, torná-lo capaz de construir
uma relação dialógica entre a ação voluntária e as
normativas da empresa, são desafios importantes
com os quais as empresas ainda estão lidando e,
portanto, construindo respostas, entre as quais se
destaca a escuta dos atores envolvidos como uma
ferramenta comum às empresas que hoje estão
mais à frente nesta caminhada.
ERAR MUDANÇAS: muitas ações desenvolvidas no âmbito do voluntariado corporativo se tornaram
pontuais, apenas locais e sem desenvolvimento humano, não promovem mudança territorial e não têm
estratégia de sustentabilidade, reduzindo o envolvimento e a própria credibilidade da ação para quem
a executa, e também para quem a recebe. Em resposta, paulatinamente as empresas vêm buscando
maior proximidade com seus beneficiários, querendo escutar mais e melhor as organizações e territórios
destinatários de suas ações.

ESCUTAR OS ENVOLVIDOS: apesar de parecer muito obvia a necessidade do planejamento do voluntariado
corporativo demandar a escuta de todos os envolvidos, nem sempre este é um processo fácil, sendo
necessário ouvir cada funcionário interessado, desde a etapa da concepção, tornando-o um protagonista da
ação com função e responsabilidades.
FORMAR OS VOLUNTÁRIOS: a chave para transformar o voluntariado filantrópico em estratégico está na
concepção da ação voluntaria, que deve ser concebida como projeto, e não como atividade, de forma que
não se repitam experiências nas quais investem-se recursos significativos em ações que não permitem
a sustentabilidade do local ou projeto atendido. A experiência tem demonstrado que, com o voluntario
envolvido e apto a fazer este planejamento (projetos), as propostas ganham novos rumos.
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FORMAR OS RECEPTORES DO
VOLUNTARIADO: recursos se perdem
em projetos sociais que recebem ações
de voluntariado e não têm competência
instalada para gerenciar e perenizar aquilo
que foi oferecido. Falta formar os agentes
comunitários em sustentabilidade e captação
de recursos com visão de negócio social,
assim como contribuir para construção de
parceria com institutos e universidades
para assessoria neste campo. É necessário
formar pessoas aptas a desenvolver a
escrita, a divulgação e captação de recursos,
e engajar os voluntários como mentores de
todo o processo. Assim uma ação que seria
apenas pontual pode se tornar contribuinte
para promover mudanças reais em um
bairro inteiro, por exemplo.

3. Compartilhando Caminhos e Soluções

ATUAR EM REDE: empresas de grande porte e concorrentes no mercado estão se unindo para atuarem
sinergicamente em determinados territórios, construindo redes e compartilhando recursos e estratégias
localmente, envolvendo no seu campo de diálogo comerciantes, redes de saúde, escolas, ongs e,
eventualmente, até consumindo localmente como estratégia de fomento ao desenvolvimento local.
ESTAR ALINHADO ÀS ESTRATÉGIAS DO NEGÓCIO: ainda há gestores contrários a esta convergência,
defendendo o exato oposto, que acreditam que quanto mais distantes a ação social e o voluntariado
do “business” da empresa, melhor e mais legítimo o programa será. Por ouro lado, há que se medir os
resultados e as consequências dessa escolha porque quanto mais distante do negócio, das estratégias
ou da identidade da empresa, mais “marginal” o programa fica dos assuntos que possam efetivamente
contribuir para o desenvolvimento da organização. Dessa maneira, o programa enfraquece e não ganha
nem visibilidade e nem a importância interna necessária para o seu crescimento.

Considerado os diálogos deflagrados neste dia e o conhecimento advindo do Conselho o CBVE reafirma que
o Voluntariado Corporativo é uma ferramenta hiper potente para o desenvolvimento de pessoas, instituições,
comunidades e territórios que se potencializam tanto quanto são capazes de produzirem sinergia, a energia
formadora das redes de colaboração.
Redes de colaboração precisam de canais de escuta e resolução de demandas, em qualidade e
quantidade suficiente para que os laços de pertencimento se estabeleçam e perenizarem. Laborar em
conjunto, neste caso, é protagonizar e responsabilizar-se de forma equânime não só pelo processo, mas
também pelos resultados, que devem ser tangíveis e promover mudanças para um melhor viver das
pessoas e das comunidades.
Mudanças são precedidas de bons diagnósticos, e se dão a partir de planejamento e conjunção de
esforços. Além de boa vontade, é necessário dispor de ferramentas, que ajudem a construir as melhores
perguntas e, a partir delas, as respostas mais assertivas na direção da mudança almejada. Para tanto
é necessário investir em formação dos atores envolvidos nas ações voluntárias. É preciso qualificar e
instrumentalizar suas práticas.
Diagnósticos e planejamentos não são amarras, são referenciais que devem ser permanentemente
revisitados. É preciso confrontá-los com as demandas apresentadas pela rede, com as estratégias
da empresa, e manter um curso dialógico e aderente entre elas, mantendo o programa conectado às
expectativas e necessidades de todos os atores interessados
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4. Contatos

O CONSELHO BRASILEIRO DE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL - CBVE é uma rede que reúne empresas,
confederações, institutos e fundações empresariais. É independente, apartidário que, respeitando a
diversidade, dirige suas atividades para a promoção e o desenvolvimento do voluntariado empresarial. Tem
por propósito ser uma rede de promoção e desenvolvimento do voluntariado empresarial, tanto dentro
quanto fora do país, proporcionando um espaço de construção coletiva e diálogo para os seus associados.
A promoção e o desenvolvimento do voluntariado empresarial se concretizam em quatro pilares:

O Instituto Camargo Corrêa (ICC) é uma organização sem fins lucrativos responsável pelas iniciativas
de investimento social da Camargo Corrêa Infra com seus parceiros. Atuam como facilitadores para
o empoderamento das comunidades, em parceria com lideranças comunitárias, governos, clientes e
instituições não governamentais para promover o desenvolvimento socioeconômico e sustentável das
comunidades próximas às nossas obras.
A Camargo Corrêa Infra foi criada em outubro de 2017 sobre os pilares de Transparência, Excelência e
Inovação, dentro de conceitos de Integridade, Governança e Responsabilidade Socioambiental e nasce com
um legado de 80 anos de excelência em mais de 500 obras, incluindo operações de alta complexidade como
usinas hidrelétricas, sistemas metroviários, ferrovias e soluções urbanas de mobilidade, entre outras.

•

Produzir e disseminar conhecimentos relacionados à temática;

•

Promover o intercâmbio de experiências e práticas entre os associados, incluindo aspectos gerenciais;

•

Fomentar a adoção de práticas de voluntariado no meio empresarial;

Quer saber mais?

•

Atuar numa perspectiva de advocacy para a causa.

camargocorreainfra.com/instituto-camargo-correa-2

Quer saber mais?
www.cbve.org.br
(21) 3094-4555 (Secretaria Executiva do CBVE)
cbve@cbve.org.br

Organização especialista no desenvolvimento e execução de projetos multidisciplinares nas áreas
Ambiental, Educacional, Social, e Voluntariado Corporativo, que tem como proposta criar soluções criativas e
sustentáveis a situações atuais do meio ambiente urbano.

O Grupo Sotreq hoje congrega a Sotreq, Somov, MDPower, Soimpex, Sematech, SITECH, iSSO – Instituto
Social Sotreq, ON², Radix, De capital 100% nacional, o Grupo Sotreq, hoje se diferencia pelo suporte
especializado realizado por técnicos qualificados atendendo os segmentos de mercado de Construção,
Mineração, Energia, Petróleo & Marítimo e Movimentação de Materiais.

Quer saber mais?
espacourbano.org.br

Quer saber mais?
gruposotreq.com.br
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Fundado em 2010, o Instituto Adus de Reintegração do Refugiado é uma Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público (OSCIP), que atua junto aos refugiados e outros estrangeiros vítimas de migrações
forçadas na cidade de São Paulo, a fim de reduzir os obstáculos que enfrentam para sua efetiva
reintegração na sociedade.O Adus oferece para os refugiados aulas de português, inserção no mercado
de trabalho e orientação jurídica. O Instituto também conta com uma escola de idiomas, o projeto Mente
Aberta, na qual refugiados ministram aulas de inglês, francês e espanhol.

Quer saber mais?
adus.org.br

O Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS) é uma Instituição
Social Sem Fins Lucrativos, signatária do Pacto Global da ONU, com status de consultor especial do
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) e membro do grupo consultivo da Sociedade
Civil do Banco Interamericano de Desenvolvimento (ConSOC do BID). O CIEDS foi eleito, em 2019, a 3ª ONG
mais relevante do Brasil e a 58º do mundo pelo prêmio TOP 500 NGOs, do NGO Advisor. Atualmente realiza
a gestão, a representação jurídica e apoia o CBVE por meio de uma Secretaria Executiva.

Quer saber mais?
cieds.org.br
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