COMO PENSAR O
VOLUNTARIADO EM REDE

Conhecendo o Programa Mentoria

A motivação para a criação do Programa de Mentoria partiu da Superintendência de
Desenvolvimento Humano que somou dois processos internos: o programa de voluntariado
corporativo (o Sistema Voluntário), e a seleção de jovens aprendizes visando o engajamento
das lideranças no programa de voluntariado corporativo e o aprimoramento da seleção e do
acompanhamento desses jovens.
No programa, cada jovem foi acompanhado por um gestor que atuava como mentor e como voluntário
para auxiliá-lo no processo. O Programa também contemplou trilhas de aprendizagens com temáticas
relacionadas a competências organizacionais e trabalho voluntário numa organização local.
Fechando o ciclo de cases Prata da Casa de 2018
a Confederação Nacional da Indústria trouxe em
perspectiva os desafios e oportunidades para
constituição de um programa de voluntariado
empresarial, tomando como ponto de partida
algumas reflexões estratégicas ensejadas pelo
Programa de Mentoria, criado para responder a
perguntas que inquietavam o Sistema Voluntário1,
e para se constituir como fonte de aprendizado
para toda empresa, articulando e unindo diferentes
áreas internas na realização de uma ação
transformadora para todos os envolvidos.

•

Como engajar as lideranças de uma empresa no voluntariado?
Qual a sinergia entre o conhecimento de líderes e as necessidades
dos programas de voluntariado?

•

Como colocar jovens em situação vulnerável em contato com o
mercado de trabalho cada vez mais competitivo?

Foram definidos como objetivos do Programa de Mentoria:

•

Criar uma experiência de aprendizado e desenvolvimento para
jovens do ensino médio sobre competências organizacionais e
inserção no mercado de trabalho;

•

Engajar a liderança da organização no programa de voluntariado
corporativo.

1 - Para conhecer mais acesse https://sistemavoluntario.v2v.net/pt-BR

Alguns dos objetivos específicos incluíram:

•

Iniciar a prática do voluntariado na juventude;

•

Realizar, por meio do programa, a seleção dos jovens aprendizes
para a CNI desenvolvendo previamente os jovens para que
estivessem melhor preparados para os desafios da organização;

•

Promover e fomentar o uso da plataforma Educação Livre; criar
um modelo de programa a ser replicado para outras empresas;

•

Desenvolver as competências organizacionais estabelecidas pela
Superintendência de Desenvolvimento Humano nos gestores que
participaram;

•

Apresentar aos jovens as etapas mais utilizadas em um processo
seletivo empresarial.

O processo de escolha dos participantes foi apoiado pela Véli Consultoria² e resultou na seleção de
25 jovens do Centro Educacional 619 de Samambaia, Distrito Federal. Simultaneamente à seleção dos
jovens foi deflagrado um processo de engajamento de gestores para atuarem como mentores, de tal
forma que cada jovem fosse designado para um mentor, de acordo com cada perfil.
Ao longo de três meses os jovens realizaram trilhas de aprendizagem no portal do Educação
Livre³ sobre competências importantes para o mercado de trabalho (ex. desenvolvimento pessoal,
relacionamento interpessoal, comunicação etc.). Quinzenalmente os jovens iam até a CNI para realizar
a sessão de mentoria com seu respectivo mentor, quando então podiam compartilhar experiências e
aprendizados referentes às temáticas das trilhas de aprendizado.
Com o intuito de realizar uma formação para
além do mercado de trabalho, e como parte das
atividades propostas pelo programa, os jovens
realizaram trabalho voluntário na Associação
Nossa Senhora Mãe dos Homens. Os participantes
foram alocados em atividades diversas, de
funções administrativas da creche a monitoria
em sala de aula com as crianças, de acordo com
suas preferências. O trabalho voluntário fez parte
do programa como uma forma de construção nos
jovens do valor do voluntariado e da formação de
rede na sua comunidade.

2 - Para saber mais clique https://velirh.com.br/site/
3 - Uma iniciativa do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em parceria com a
Unesco, a Educação Livre é um ambiente colaborativo de aprendizagem que oferece ferramentas de desenvolvimento de habilidades
essenciais para o crescimento pessoal e profissional. Para saber mais acesse https://www.edulivre.org.br/

Para compartilhar o aprendizado vivenciado
ao longo do processo os jovens se reuniam
quinzenalmente, orientados por uma das
professoras da escola, para tratar a dimensão da
formação humana, experimentando um momento
de reflexão pessoal sobre o desenvolvimento de
cada um no projeto.
As sessões de mentoria eram realizadas
quinzenalmente com os alunos em contato
direto com os líderes. Nestes encontros
eram compartilhados conhecimentos sobre
desenvolvimento pessoal, relacionamento
interpessoal, trabalho em equipe, organização e
resolução de problemas.
Os resultados internos e externos do programa
superaram as expectativas dos mentores e jovens.
Dentre os 28 líderes voluntários na mentoria, 25
concluíram suas atividades totalizando 250 horas
de dedicação.
Dos 420 jovens inscritos no programa, 60 foram
pré-selecionados, restando 28 escolhidos.

Após duas desistências e um abandono, 25 adolescentes ingressaram no programa. Outra conquista
significativa foi a Gerência de Carreira e Performance da Superintendência de Desenvolvimento
Humano abrir seu processo de seleção de jovem aprendiz para o Programa de Mentoria, contratando
5 jovens participantes.

Compartilhando Aprendizagens e Desafios

Para fomentar o debate entre os presentes foram criados três grupos de trabalho, um para cada
desafio previamente apresentado. Como fruto das discussões os participantes deveriam construir
coletivamente um diagnóstico, identificando forças e fraquezas de um programa de voluntariado;
preparar um plano de ação para viabilizar o alcance dos desafios; identificar fontes de recursos e
parceiros necessários para execução do projeto; e criar indicadores ou instrumentos de controle que
permitiriam o monitoramento do alcance dos objetivos, de acordo com o quadro a seguir.

Desafios Apresentados para o Debate em Grupos

1

2

3

Rotatividade Elevada

Liderança

Desmotivação

Aumentar a retenção de
talentos sem aumentar o
investimento em treinamento
ou consultorias, que já é
alto. Existe grande turn over
de empregados em menos
de seis meses e a ausência
de profissionais já impacta
alguns projetos. Percebe-se
ainda a falta de identificação
da equipe com a cultura da
organização;

Diminuir a insatisfação
de colaboradores com
as lideranças de sua
organização, cuja média
ficou abaixo do esperado.
Por um lado, há alto
investimento na remuneração
e desenvolvimento das
lideranças. De outro,
demissões e conflitos entre
colaboradores e líderes. Em
algumas áreas, a insatisfação
é maior, gerando queda de
produtividade;

Aumentar a motivação
e produtividade dos
colaboradores, depois de
demissão de 15 colaboradores
da organização após perda
de contratos da empresa.
Demais empregados ficaram
abalados com a situação
e houve diminuição da
produtividade. A empresa
está sem recursos neste
momento para investir
na motivação destes
empregados.

Compartilhando Aprendizagens e Desafios
Para o CBVE os desafios sugeridos como deflagradores dos debates nos grupos representam
questões pertinentes e comuns às empresas que podem encontrar em programas de voluntariado
corporativo respostas estratégicas para superação de desafios organizacionais, especialmente
àqueles ligados ao engajamento e ao desenvolvimento de talentos, à melhoria do clima
organizacional e à designação de esforços compartilhados na busca por transformações sociais de
longo alcance que envolva as comunidades interessadas.
Os planos de ação construídos e apresentados na sequência são a síntese das muitas experiências
e perspectivas reunidas pelo seleto e significativo grupo de participantes do Prata da Casa e, sem
dúvida, representam uma fonte de inspiração e referência para outras empresas e profissionais que
desejem se debruçar sobre o tema do voluntariado corporativo.

GRUPO 1: Rotatividade Elevada

Desafio Proposto: aumentar a retenção de talentos, diminuir a rotatividade sem aumentar o investimento em
treinamentos ou consultorias.

Diagnóstico
• Alta rotatividade;
• Falta de identificação dos funcionários
com a cultura da empresa;
• Processo tradicional de seleção;

Objetivos
1. Retenção de talentos;
2. Engajamento.

• Alto investimento em treinamento;
• Ausência de profissionais com impacto
nos projetos.

Plano de Ação
Incluir no processo de seleção
“Ações de Voluntariado”;
Incluir a temática do voluntariado
no processo de integração;
Atuar em parceria com RH para
repensar a cultura organizacional;

Recursos
Recursos já usados
para treinamento;
Executivos e Empresas Parceiras/
Fornecedores

Criar em conjunto ações de voluntariado que valorizem habilidades e competências dos funcionários;
Disponibilizar cronograma de ações mensais de voluntariado para que funcionários possam participar;
Ter reconhecimento/importância de alta direção.

Controle: Diminuição do turn over; Aumento do número de funcionários engajados no Programa de
Voluntariado; Pesquisa de satisfação “Orgulho de Pertencer”.

GRUPO 2: Liderança
Desafio Proposto: diminuir a insatisfação de colaboradores com as lideranças de sua organização
• Diagnóstico
• Problema: Colaboradores se sentem
desmotivados com líderes;
• Fraqueza: Estamos investindo no desenvolvimento
das competências corretas?
• Oportunidade: Identificar exatamente quais
competências devem ser desenvolvidas.
Objetivos
1. Retenção de talentos para
aumento da produtividade;
2. Geração de empatia e conexão
entre os times e líderes da empresa, por meio de engajamento e
estímulo ao sentimento de pertencimento à empresa.

• Força: Já é feita a pesquisa
e desenvolvimento;
• Ameaça: Baixa retenção de
colaboradores e baixa produtividade.

Recursos
Plano de Ação
Parceiros: Recursos Humanos,
Criação de Team Building Solidário,
gestores de voluntariado, OSC;
em duas fases. Sendo a primeira
Recurso: Trade off da verba atualapenas entre os líderes e a segunmente dedicada a desenvolvimento
da entre líderes e suas equipes.
de competências.

Controle: Pesquisa de clima em duas fases, sendo a primeira realizada apenas entre os líderes e a segunda
fase entre líderes e suas equipes; feedback com participantes após a ação; Avaliação 360°
(comparar antes e depois);

GRUPO 3: Desmotivação
Desafio Proposto: reverter a desmotivação dos colaboradores com foco na redução do turnover.

• Diagnóstico:
• Turn over;
• Ameaça;

1. Definir objetivos e anseios
dos voluntários;
2. Realizar ações que agradem
aos voluntários

• Insegurança.

Plano de Ação
Desenvolver ações que gerem
engajamento entre unidades;
Criação de ações de compartilhamento de saberes e de
empoderamento da equipe.

Recursos
Buscar parceiros: fornecedores, clientes, instituições, comunidades, etc.
Solicitar orçamento
enxuto, mas viável.

Controle: Quantidade de participantes; Quantidade de ações;
Quantidade de horas de voluntariado geradas; Depoimentos; Sentimento gerado; Pesquisa final.

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:

•

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;

•

Atuar numa perspectiva de advocacy
para a causa.

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

A Confederação Nacional da Indústria administra o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o
Serviço Social da Indústria (SESI) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Juntas, federações estaduais e sindicatos
patronais da indústria formam o Sistema Indústria, uma rede nacional de caráter privado responsável por
iniciativas de apoio ao setor industrial brasileiro.
A partir das demandas identificadas nas empresas pelas federações e sindicatos industriais, o Sistema
oferece educação básica, formação profissional, capacitação empresarial e soluções técnicas e tecnológicas
às indústrias. Também desenvolve programas socioeducativos que contribuem de maneira efetiva para
melhorar as condições de segurança e de saúde no ambiente de trabalho.

Quer saber mais?
www.portaldaindustria.com.br/cni/institucional/sistema-industria
Portal do programa de voluntariado corporativo: sistemavoluntario.v2v.net/pt-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 63º do mundo pelo prêmio TOP 500 NGOs, do NGO Advisor. Atualmente realiza a
gestão, representação jurídica e apoia o CBVE por meio de uma Secretaria Executiva.

Quer saber mais?
www.cieds.org.br

Com 19 anos de existência, a V2V atua em âmbito internacional apoiando desde empresas locais até
grandes organizações com programas globais de engajamento social, conectando voluntários em
mais de 25 países.

Quer saber mais?
www.v2v.net/consultoria

Empresa brasileira formada por pessoas que adoram desenvolver soluções para apoiar outras pessoas.
Uma empresa leve, dinâmica, criativa e apaixonada, com abrangência nacional e sotaque regional.

Quer saber mais?
velirh.com.br

