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O que é responsabilidade social empresarial?

Segundo o Instituto Ethos de Responsabilidade Social, “a empresa socialmente
responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses das diferentes
partes (acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores,
comunidade, governo e meio ambiente) e consegue incorporá-los ao planejamento de
suas atividades, buscando atender às demandas de todos, e não apenas às dos
acionistas ou proprietários”.

É um modo adotado pelas empresas na forma de conduzir os seus negócios e que tem 
como um de seus objetivos, trazer impactos positivos para os seus públicos de 
interesse. 

Como resultado, a responsabilidade social influencia na competitividade e
sustentabilidade dos negócios, fomenta a fidelização de funcionários e clientes e casusa
impactos nas comunidades beneficiadas pelas ações sociais.

Responsabilidade social empresarial



O que é o Voluntariado Empresarial?

Conjunto de ações que empresas realizam com vistas a incentivar e apoiar 
o envolvimento de seus funcionários em atividades voluntárias na 
comunidade.

Para o sucesso do Programa é importante que essas ações articulem  
prioridades da empresa, interesses dos funcionários e necessidades da 
comunidade.

Voluntariado Empresarial



Ter um Programa de Voluntariado Empresarial significa ser responsável
socialmente?

O Voluntariado Empresarial ocupa posição estratégica dentro da política
de responsabilidade social, porém, a responsabilidade social empresarial é
mais ampla, por se tratar de uma postura das empresas na gestão global
dos negócios.

Ter um programa de voluntariado empresarial, portanto, não indica
necessariamente que a empresa é socialmente responsável.

Responsabilidade social empresarial



O que é voluntariado?

Voluntariado envolve exercício de cidadania, manifestação de solidariedade e 
realização pessoal. 

É o agir por vontade própria com vistas contribuir para uma transformação 
social; é buscar fazer a diferença. 

Quem é o voluntário?

É o cidadão que doa seu tempo, trabalho e talento/expertise, de maneira 
espontânea e não-remunerada, para causas de interesse social e comunitário.

Participar de PVE não pode ser obrigatório!

Conceitos



Lei 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 – dispõe sobre o serviço voluntário

Art. 1o Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade não 
remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos 
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à 
pessoa. (Redação dada pela Lei nº 13.297, de 2016)

Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem 
obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.

Art. 2º O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de 
adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço 
voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício.

Fundamento legal

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13297.htm


Lei 9608 de 18 de fevereiro de 1998 – dispõe sobre o serviço voluntário

Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas 
que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias.

Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar 
expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço 
voluntário.

Fundamento legal



Qual o objetivo da lei?

*Define em termos legais o que é o serviço voluntário. 

*Reconhece quem o realiza  

*Protege a organização social que recebe o voluntário, deixando clara a 
ausência de um vínculo trabalhista.

* A lei não trata de voluntariado empresarial - rege as relações entre os 
indivíduos (os voluntários) e as entidades públicas ou privadas sem fins 
lucrativos. 

Lei do Serviço Voluntário



Áreas de atuação

ÁREAS DE ATUAÇÃO EXEMPLOS 

Assistência social Crianças e jovens / adultos e
idosos

Cultura e artes Incluindo esportes e lazer

Cidadania Defesa de direitos

Educação Formal, informal e
profissionalizante

Meio ambiente Fauna e flora

Saúde Prevenção, atendimento e
necessidades especiais



Há diversas formas de atuar: individualmente, num pequeno grupo ou nas 
organizações sociais que oferecem inúmeras oportunidades de atuação voluntária.

Participar de campanhas

Ex: por um voto consciente, para a doação de sangue, a coleta de livros, brinquedos, 
agasalhos, reciclagem e outras.

Realizar ações individuais a partir da identificação de necessidades comunitárias ou 
individuais 

Ex: alfabetizar, dar aulas de reforço escolar, oferecer apoio e serviços específicos 
relacionados à sua profissão, organizar a reciclagem de lixo em condomínios.

Integrar grupos comunitários que atuem em prol de determinada causa 

Ex: formar um grupo de teatro para apresentar peças educativas em escolas e 
organizações sociais sobre temas ambientais.

Possibilidades de serviço voluntário



Participar de projetos públicos

Engajar-se em projetos para melhoria das condições de vida na cidade junto a 
secretarias estaduais ou municipais da Saúde, da Educação, de Desenvolvimento Social, 
dos Esportes, da Justiça, do Meio Ambiente, conselhos de direitos etc.

Ser voluntário em uma escola

Participar de Associação de Pais e Mestres, por exemplo, Escola da Família que 
funciona nos fins de semana em todo o Estado de São Paulo.

Integrar o corpo de voluntários de uma organização social

Participar do corpo de voluntários de alguma organização social com a qual se 
identifique, na área de atuação de sua escolha e com o público de sua preferência. 

Possibilidades de serviço voluntário



Quanto tempo é necessário dedicar a esse trabalho?

A lei não estabelece nenhum limite. O voluntário pode dedicar muito ou pouco 
tempo para a realização do serviço voluntário. 

O serviço voluntário deve se ajustar à sua vida, e estar de acordo com sua 
vontade e disponibilidade.

O compromisso não precisa ser constante, mas deve se responsabilizar por 
aquilo que assumir.

Onde se pode prestar o serviço voluntário?

Organizações públicas ou entidades privadas sem fins lucrativos podem 
receber o apoio de voluntários dentro do regime fixado na lei.

Interpretando a Lei 9.608 de 1998



Existe para a empresa o risco de o serviço voluntário ser caracterizado 
como  horas extras?

Funcionário que atua em benefício de uma entidade pública ou privada 
sem fins lucrativos a mando do empregador 

X

Elemento vontade/liberalidade

Não há serviço voluntário e, conseqüentemente, a atividade deve ser remunerada.

Se funcionário quis, de vontade própria, executar o serviço voluntário, mesmo que 
motivado por campanha interna da empresa, o tempo dedicado não configurará 
horas extras.

Interpretando a Lei 9.608 de 1998



Existe para a empresa o risco de o serviço voluntário ser caracterizado 
como  horas extras?

Muito importante!!!

a) Assinatura do Termo de Adesão, cf determina a Lei 9608/98

b) Criar regras para o programa

Nos programas de voluntariado empresarial devem ser estabelecidas regras de 
claras e expressas a respeito, por exemplo: 

 limites e procedimentos para abonar ausências do empregado para 
execução do serviço voluntário;

 local da sua execução; 

identificação da entidade que receberá o voluntário; 

quem pode realizá-lo (funcionários, terceirizados, familiares, fornecedores); 

 recursos materiais, humanos e financeiros; capacitação; comunicação e 
avaliação, entre outros.

Interpretando a Lei 9.608 de 1998



Termo de Adesão ao Trabalho 
Voluntário

LOGO DA ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL

Nome do voluntário:

Documento de Identidade: CPF:

Área de atividade:

Horário: Das 
________às____________

Dias da semana:

Local:



• O trabalho voluntário a ser desempenhado junto a (nome da organização social), de acordo com a 
Lei nº 9.608 de 18/02/98, transcrita no verso, é atividade não remunerada, e não gera vínculo 
empregatício nem funcional, ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins.        

• Compete ao voluntário participar das atividades acordadas e cumprir com empenho e interesse a 
atividade estabelecida.

• Qualquer dano ou prejuízo que o voluntário causar a (nome da organização social) será de inteira 
responsabilidade do voluntário, que se compromete a (regulamento da organização social) 
inclusive neste ato.

• O voluntário isenta plenamente a (nome da organização social) de qualquer responsabilidade 
referente a acidentes pessoais ou materiais que por ventura venha a ocorrer no desempenho de 
suas atividades.

• O desligamento do voluntário das atividades de (nome da organização social) poderá ocorrer a 
qualquer momento, independentemente de aviso prévio ou qualquer outro meio, bastando para 
isso apenas o desejo expresso de ambas as partes e a assinatura do Termo de Desligamento.

• As despesas a serem ressarcidas deverão antecipadamente ter autorização expressa.

O presente Termo de Adesão estará em vigor até o final do presente ano, quando deverá ser renovado, 
caso seja de interesse de ambas as partes.

Declaro estar ciente da legislação específica, do regimento interno e do código de ética e que aceito 
atuar como voluntário conforme este Termo de Adesão. 

São Paulo,          de                                 de  2017    

De acordo:

Condições Gerais

Assinatura do voluntário Assinatura do coordenador de voluntários



Obrigada!
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