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1. APRESENTAÇÃO DA COLETÂNEA

O projeto Prata da Casa, criado em 2016, organiza um ciclo anual de 04 encontros temáticos promovidos pelo 
Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (CBVE), direcionados às organizações e empresas, associadas 
ou não, interessadas em conhecer e aprofundar-se nos temas afeitos ao desenvolvimento e aprimoramento do 
voluntariado corporativo.

A iniciativa contribui diretamente para a consecução de um dos quatro objetivos de atuação do Conselho 
Brasileiro de Voluntariado Empresarial, que é promover o intercâmbio de experiências e práticas entre os 
associados, trazendo em perspectiva cases com potencial de replicação e escalonamento por outras instituições.

Para perenizar as aprendizagens e inovações advindas do lidar cotidiano das associadas com os seus programas 
de voluntariado corporativo, além dos artigos que consolidam o conteúdo dos debates ocorridos ao longo dos 
encontros, anualmente o CBVE publica uma coletânea dos cases trabalhados no Prata da Casa, trazendo 
informações detalhadas sobre a concepção, operação e resultados alcançados por cada iniciativa destacada.

A publicação “Voluntariado Empresarial em Foco: Cases Prata da Casa do Conselho Brasileiro de Voluntariado 
Empresarial - Edição 2020” traz em destaque as experiências de quatro empresas associadas – Bradesco, 
Instituto Camargo Corrêa, Wilson Sons e Fundação Telefônica Vivo, apresentando diferentes experiências de 
governança e construção de parcerias locais na construção e aplicação dos seus programas de voluntariado.

Os conteúdos reunidos pela equipe da Secretaria executiva do CBVE para a sistematização da publicação têm 
como fonte de consulta primária diferentes canais institucionais, gestores e fontes documentais dos referidos 
programas e, nesse sentido, consolidam uma criação coletiva e polifônica destas experiências e dos principais 
conhecimentos que produziram. 

O time CBVE fica a sua disposição por este link e desde já deseja a você uma excelente leitura!

“Prata da Casa: locução substantiva que designa os melhores 
recursos materiais ou humanos que são próprios do lugar ou 

das instituições a quem pertencem.”
(fonte: wikcionário). 

http://www.cbve.org.br/?cat=142
http://www.cbve.org.br/?cat=142
http://www.cbve.org.br/?cat=148
http://cbve@cbve.org.br
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2. CBVE

O CBVE acredita 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 transformar 
pontos de sinergias em redes de colaboração.

Articulado ele próprio como como uma rede plural, independente e apartidária, o Conselho converge grandes 
empresas, confederações, institutos e fundações empresariais visando a promoção e o desenvolvimento do 
voluntariado corporativo, dentro e fora do país.

Para a operacionalização de seus objetivos, o CBVE conta com uma Secretaria Executiva, atualmente a cargo 
do CIEDS que, além da representação jurídica, atua como mediador e suporte técnico operacional das ações e 
conhecimentos gerados e disseminados pela rede de empresas associadas.

Produção e disseminação de conhecimento

Intercâmbio de experiências e práticas

Fomento ao voluntariado estratégico

Atuação em advocacy

03 pesquisas realizadas
17 publicações organizadas
15 cases de sucesso sistematizados

04 fóruns ampliados/ano
04 encontros nacionais/ano 
01 matriz de indicadores de gestão estratégicas do voluntariado

26 mil voluntários em ação/ano
120 mil horas atuação voluntário/ano
20 milhões em investimentos/ano

Parceiro ONU, pela UN Volunteers
Alinhamento aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável
Proximidade a processos legais com relação a Lei 
do Voluntariado e outras questões relevantes

cbve.org.br

facebook.com/cbve.org.br

linkedin.com/company/cbve www.youtube.com/channel/UCF_
WKjfR-gOsVexTmmVwdGQ/featured

Conheça mais em: 

https://www.cieds.org.br/
https://www.cbve.org.br/
https://www.facebook.com/cbve.org.br/
https://www.linkedin.com/company/cbve/
https://www.youtube.com/channel/UCF_WKjfR-gOsVexTmmVwdGQ/featured


VOLUNTARIADO EMPRESARIAL EM FOCO CBVE 9

3. UNIBRAD SEMEAR: GERANDO VALOR ATRAVÉS DE 
PARCERIAS E CONSTRUÇÕES COLETIVAS

O Bradesco é um dos maiores grupos financeiros do Brasil, com sólida atuação voltada aos interesses de seus 
clientes desde 1943. Além da excelência em serviços, destaca-se por ser um dos melhores gestores de recursos 
do mercado, com resultados construídos sobre bases sustentáveis.

A sua estratégia de sustentabilidade está centrada na gestão de riscos e em oportunidades de negócios 
inclusivos e alinhados à economia verde; no fortalecimento da governança e da conduta ética; na geração de 
valor compartilhado para funcionários, fornecedores, clientes e acionistas, e no investimento socioambiental para 
a transformação social e preservação do meio ambiente.

Por meio do investimento social privado, apoia organizações da sociedade civil na promoção de ações educativas, 
culturais, artísticas e esportivas, evidenciando que os benefícios para a sociedade vão além do impacto positivo 
dos negócios na economia.

Apresentado por: Ednei Fialho Lopes
Analista de Educação Corporativa SR do Bradesco

Contribuir para a realização das pessoas e para o desenvolvimento sustentável, mediante a oferta de 
soluções, produtos e serviços financeiros e de seguros, amplamente diversificados e acessíveis.

•  Cliente como razão da existência da Organização

• Ética em todas as atividades e relacionamentos

• Transparência nas informações necessárias às partes interessadas

• Crença no valor e na capacidade de desenvolvimento das pessoas

• Respeito à dignidade e à diversidade do ser humano

• Responsabilidade socioambiental, com incentivo de ações para o 
desenvolvimento sustentável

Missão da Organização Bradesco

Valores da Organização Bradesco:
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3.2. PORTAL VOLUNTÁRIOS BRADESCO

Plataforma oficial do Programa, na qual os funcionários podem conhecer e se inscrever nas oportunidades de 
voluntariado corporativas e também publicar suas próprias ações.

3.1. O PROGRAMA VOLUNTÁRIOS BRADESCO

O Programa Voluntários Bradesco foi 
criado em 2007 por um Grupo de Trabalho 
formado por funcionários de Departamentos 
do Bradesco, da Fundação Bradesco e de 
empresas ligadas à Organização. Desde 
então, estimula o exercício da cidadania, 
oferecendo ações próprias e apoiando 
iniciativas organizadas pelos funcionários 
em todo o Brasil.

Através de manuais de orientação, 
cartilhas, oficinas de capacitação presencial 
e e-learning, o Programa incentiva o 

voluntariado na Organização. Práticas de reconhecimento e mensuração de resultados são adotadas para 
valorizar e engajar os voluntários e as atividades são organizadas e realizadas das mais diversas formas e 
frentes de atuação.

Atualmente, o programa é composto por uma equipe de quatro funcionários, que contam com o apoio de 
facilitadores voluntários espalhados por todo o Brasil, com o desafio de orientar e engajar os funcionários 
de toda a Organização.
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As ações de voluntariado são organizadas das seguintes formas:

• Ações Corporativas: organizadas pelo Programa e divulgadas na seção “Ações”

• Ações Sob Medida: desenhadas de forma personalizada para uma área, 
regional ou dependência, com o apoio técnico do Programa

• Ações Independentes: organizadas pelos voluntários e publicadas no Portal 
Voluntários Bradesco, com o objetivo de divulgar e buscar apoio de outros 
voluntários. (náo computadas para os resultados anuais do Programa)

3.3. O PROJETO UNIBRAD SEMEAR

Refletindo sobre a necessidade de fortalecer o relacionamento da Organização Bradesco com a comunidade, 
especialmente com crianças e jovens estudantes de escolas públicas, assim como de conectar o seu papel 
bancário de educador financeiro, nasceu o Projeto Unibrad Semear.

O case objeto deste artigo nasceu da 
comunhão de esforços do Programa 
Voluntários Bradesco, da Universidade 
Corporativa Bradesco (Unibrad) e de 
parceiros externos, num verdadeiro 
exercício de construção coletiva de um 
projeto piloto de educação financeira, 
referenciado na convergência de 
múltiplas expertises. Alinhado às 
diretrizes de Responsabilidade Social do 
Banco, às competências socioemocionais 
da BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular) e aos ODS (Objetivos de  Desenvolvimento Sustentável) da ONU, o Projeto capacitou funcionários 
para que aplicassem aulas voltadas a temas como projeto de vida, comportamento, consumo consciente, 
ciclo econômico, planejamento, orçamento pessoal e familiar, importância de poupar, crédito, taxa de juros, 
empreendedorismo, currículo e mercado de trabalho.
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Com o apoio do Programa de Voluntários Bradesco e da Unibrad, os funcionários foram incentivados a 
compartilhar sua experiência em sala de aula, levando educação financeira para a comunidade organizada 
como um projeto piloto para o qual foram abertas 20 vagas internas para os voluntários. O planejamento dos 
conteúdos foi construído em parceria com os voluntários, apoiados por consultoria externa (Carlotas), e utilizou os 
temas definidos pelo MEC e BNCC para orientar o andamento das aulas. 

O projeto definiu como objetivo contribuir com a educação dos jovens e impactar o ambiente no qual o estudante 
está inserido, comunidades locais, pais, professores e gestores das escolas, investindo na preparação das futuras 
gerações para desenvolver as competências e habilidades necessárias para lidar com decisões financeiras 
ao longo da vida. Por outro lado, também contribuiu para a construção e o desenvolvimento de habilidades 
socioemocionais dos voluntários, dos educadores, e da comunidade da Escola Estadual Sólon Borges dos Reis, 
localizada na zona oeste da Cidade de São Paulo, público-alvo da iniciativa.
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O projeto Unibrad Semear, também impressiona com os números. Foram 3 encontros de capacitação, 27 
encontros de aplicação de conteúdo, 1 de avaliação, 20 voluntários envolvidos, e 1050 pessoas beneficiadas, 
das quais 26 eram multiplicadores da Secretaria de Educação do Município de São Paulo, compromissados em 
disseminar os conteúdos apreendidos entre os professores da rede municipal. 

Na apuração de resultados, foram ouvidos todos os grupos participantes do projeto: alunos, professores, gestores 
e comunidade, neste caso representada pela turma de Ensino de Jovens e Adultos, abrangida pelo projeto com 
a realização de dois encontros. Os depoimentos e informações coletadas permitiram inferir tanto os níveis de 
engajamento alcançados quanto às aprendizagens consolidadas.

 “Adorei tudo. Hoje sou mais consciente, estou colocando em 
prática orçamento pessoal e familiar queria agradecer por tudo!”

Segundo os Jovens:

• 91% dos participantes responderam que o projeto será útil para a vida deles;

• 91,7% dos participantes acreditam que os assuntos tratados serão úteis para a vida;

• 72,2% passarão a investir em sua formação;

• 71,2% manifestaram interesse em passar a controlar o orçamento pessoal ou familiar.
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“Os alunos esperavam os encontros ansiosos, vinham me perguntar quando 
seria com a turma deles, alguns queriam assistir mais de uma vez. E 

mesmo os resistentes em sala de aula com as disciplinas, se envolveram 
e eram envolvidos. Agradeço a todos que construíram esse Projeto e 

disponibilizaram tempo, recursos para nossos adolescentes, pois muitos 
sofrem tanto e merecem uma oportunidade de dar a volta por cima.” 

Segundo os Professores:

• 100% afirmaram que os assuntos tratados farão diferença na formação  
integral dos alunos;

• 98% relataram que os alunos tiveram alto engajamento no Projeto;

• 97% afirmaram que o Projeto foi relevante para a própria vida.

“Foi muito legal, tenho certeza que renovarei minha vida. 
Adorei. Aguardando o próximo encontro!”

• 98% afirmaram que os assuntos tratados nos encontros serão úteis 
para a vida;

• 82,6% responderam que o Projeto os fez pensar sobre as próprias 
tomadas de decisão;

• 83,6% disseram que o encontro complementou o que já fazem sobre 
Educação Financeira.

Segundo a Comunidade

(coordenadora pedagógica da escola)
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Instituto Camargo Corrêa

4. Dia do Bem-Fazer - ODS, Refugiados e Potencialização de Parcerias

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.  

A empresa, que teve origem na Construtora Camargo Corrêa, estrutura e executa projetos de infraestrutura 
de grande porte, com alta complexidade técnica, integrando aos seus empreendimentos a sustentabilidade e 
a inovação como diferenciais. Ao longo de seus 80 anos executou mais de 500 grandes obras nas áreas de 
energia, saneamento, mineração, óleo e gás, portos, aeroportos, rodovias, sistemas de transportes e construções 
industriais. Atualmente, a construtora está presente em sete países da América Latina e da África. 

Comprometida com o desenvolvimento socioeconômico dos países ou regiões onde atua, a construtora acredita 
que somente a partir do valor compartilhado com clientes, parceiros, governos, comunidades e demais públicos 
com os quais se relaciona é que as empresas tornam-se sustentáveis e, consequentemente, perenes. 

Com o objetivo de consolidar o foco no atendimento diferenciado às necessidades de cada cliente e na contínua 
melhoria de processos produtivos, a Camargo Corrêa dedica especial atenção à inovação. Para isso, atua na 
sistematização de novas técnicas e tecnologias e envolve também a formação e preparação de profissionais 
mais capacitados para trabalhar de forma integrada os conceitos de qualidade, segurança e sustentabilidade.

O Instituto Camargo Corrêa (ICC) é responsável pelas iniciativas de investimento social da Construtora Camargo 
Corrêa. O Instituto considera a diversidade das comunidades envolvidas pelas várias obras da empresa 
para traçar políticas que contribuam com o desenvolvimento dessas comunidades, alinhadas à estratégia de 
sustentabilidade da empresa. O Instituto compartilha a responsabilidade pelo desenvolvimento das comunidades, 
estimula que as áreas de negócio sejam protagonistas das ações de investimento social da Construtora. O 
mesmo ocorre com e nas comunidades: baseado no princípio de que os moradores são os mais preparados para 
sugerir soluções para o lugar onde vivem, o ICC atua como agente facilitador do empoderamento local

Apresentado por: Kalil Farran
Diretor do Instituto Camargo Corrêa
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Programa de Voluntariado

Programa de Voluntariado “O Ideal Voluntário” é um programa transversal, que atua de forma integrada aos 
demais programas do ICC: Infância Ideal, Escola Ideal e Futuro Ideal. Seu objetivo é criar oportunidades para que 
os profissionais da Construtora Camargo Corrêa contribuam para o desenvolvimento comunitário dos municípios 
em que estão inseridos, valorizando, reconhecendo, apoiando e criando oportunidades para o trabalho voluntário. 
O programa também prevê a participação dos familiares dos profissionais. 

Para o Instituto, o trabalho voluntário é um instrumento para o exercício da cidadania e uma oportunidade de 
crescimento e realização pessoal, pois existe entre os profissionais das empresas da Construtora um grande 
potencial e uma importante força a ser considerada na construção do desenvolvimento social. A cada obra 
da construtora, o ICC estimula a criação de Grupos de Ação Ideal Voluntário (GAIV), formado por voluntários 
que desejam implementar ações sociais organizadas. Esse grupo é responsável por desenvolver e articular 
atividades de cooperação com os demais programas que a unidade de negócio desenvolve. Além disso, os GAIVs 
contribuem para a formação de uma memória coletiva de experiências voluntárias por meio do registro de dados 
quantitativos e qualitativos. Com isso é possível conhecer o perfil dos voluntários e os indicadores das ações. 
Reconhecidos e valorizados pelo Prêmio Idealista, os GAIVs contam com a orientação e o acompanhamento 
do Programa Ideal Voluntário, que também pode apoiar com recursos para viabilizar o plano de atividades 
voluntárias. Anualmente o Programa Ideal Voluntário realiza o Dia do Bem-Fazer.

4.1. O QUE É O DIA DO BEM- FAZER

Também chamado carinhosamente de DBF, este é um movimento criado para contribuir na transformação 
das comunidades do entorno das atividades das empresas do Grupo Camargo Corrêa, através da ação 
voluntária de cada profissional.

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.

É uma grande mobilização, organizada por empresas, institutos empresariais e organizações sociais, que 
estimula o trabalho voluntário e inspira múltiplos objetivos para as empresas, comunidades e voluntários:

• Despertar o interesse para ação voluntária dos profissionais e de seus familiares;

• Articulação entre setor público, privado e sociedade civil;

• Contribuir para a transformação de uma realidade; e

• Celebração das ações voluntárias.
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4.1.1. HISTÓRICO

Beneficiados
77 mil

2013 2014 2015

110 mil 112 mil

O Dia do Bem Fazer teve início em agosto de 2009, em comemoração ao aniversário de 70 anos do Grupo 
Camargo Corrêa. A iniciativa ao longo dos anos vem ampliando o seu alcance, tanto no aumento do número 
de parceiros envolvidos, quanto no de voluntários engajados na ação, nos municípios impactados e no 
número de ações desenvolvidas.

Já no que tange aos beneficiários diretos 
destas ações o crescimento também se 
expressa de forma positiva, como se pode 
observar nos indicadores quantitativos 
referentes aos ciclos 2013, 2014 e 2015.
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Em 2015, a Instituto Reinventar apresentou uma proposta, para a equipe da Construtora Camargo Corrêa, 
quanto a realização do Dia do Bem-Fazer, que considerava a comunidade Nova Jaguaré, em São Paulo/SP 
como público alvo a ser trabalhado.  

Esta comunidade ocupava uma área de aproximadamente 166 mil m², que passou a ser invadida por 
construções irregulares a partir das décadas de 1950 e 60, como resultante da intensificação da migração 
para a cidade de São Paulo. Então com 8.653 moradores, esta comunidade passou por um processo de 
urbanização, patrocinada pelo Estado e pela Prefeitura, com a implantação de conjuntos habitacionais. 

O Plano Diretor Estratégico liberou esta área para sua requalificação, prevendo ali grandes projetos como 
o Shopping Jaguaré e a realocação do CEAGESP para posterior construção de grandes empreendimentos 
imobiliários. Este processo de requalificação necessitava também de obras de infraestrutura municipal. 

Portanto, para 2015, a proposta do Dia do Bem-Fazer foi a revitalização do Espaço Público, com ações 
emergenciais e vitais para que a praça retomasse o seu conceito inicial, trazendo um marco importante a 
este projeto.
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4.1.2. DIA DO BEM-FAZER 2018 - ALINHAMENTO AOS ODS

O Dia do Bem-Fazer de 2018 
trouxe como diferencial o 
alinhamento deste programa a 
agenda da ONU que tem como 
objetivo cumprir as metas 
definidas para o governos, 
instituições, sociedade civil e 
empresas ao atingimento dos 17 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), considerando 
a estratégia de trabalhar nas 
geografias de atuação da 
construtora, aplicando a cada 
território ações relacionadas 
aos 17 ODS que cumpram as 
metas de desenvolvimento 
mais próximas as demandas e 
vulnerabilidades sociais locais.

https://nacoesunidas.org/pos2015/
https://nacoesunidas.org/pos2015/
https://nacoesunidas.org/pos2015/
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Esta 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.

6 ações em 3 diferentes estados

• BRT Salvador
• Administração central
• Saneamento Billings 

São Bernados do Campo
• Metro Morumbi
• Corredor Bileo Soares 

Americana

BA

SP

SC
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Para o desenvolvimento desta estratégia, fez-se uso da ferramenta de Análise Socioambiental - InfraGIS, 
que é um Sistema de Inteligência Geográfica que possibilita  mapear base de dados secundários oficiais 
que contribuem para:

E neste sentido, para 2018 foram identificados os seguintes temas críticos a serem trabalhados no 
munícipio de São Paulo:

• Definição das reais demandas socioambientais;

• Diagnóstico Socioambiental; e

• Planejamento de Projetos.

Segurança Hídrica
Proteção dos Mananciais 
que abastecem a Capital

Aumento da concentração 
de Refugiados e Imigrantes

Até 2030 o planeta pode enfrentar 
déficit de água de até 40%, alerta 

relatório da ONU. As grandes 
metrópoles mundiais sofrerão 
antecipadamente este ônus.

Fonte: Organização das Nações Unidas

Somente em 2017 o Brasil recebeu 
33,8 mil solicitações de refúgio. A 

maior concentração está no município 
de São Paulo com 52% acolhidos.

Fonte: ACNUR- Agência da ONU
 para Refugiados 

Análise Socioambiental - InfraGIS
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Proposta de atuação 2018

Considerando as referências mencionadas desenvolveu-se a proposta de atuação do DBF para 2018 - 
um Projeto Estruturado Multiterritorial: uma rede de ações alinhadas aos ODS.
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Coordenação Geral das Oficinas

Refugiados Parque Oficinas Jaguaré

Plano Comercial de Aulas de Inglês, 
Francês e Espanhol

Montagem da estrutura da 
Placa do Parque

Construção de Brinquedos a
 partir de Recicláveis

Tenda para Exposição de Aulas
Reparos nas quadras do Parque 

(Pintura, colocação de rede 
nas traves, etc)

Alimentação Saudável com
Reaproveitamento de Alimentos

Construção de Placas Informativas 
para o Parque em 4 idiomas

Montagem da estrutura do Espaço 
de Educação Ambiental

Hip Hop, Capoeira, Lutas, 
Poesia e Danças de Rua

Reparos no viveiro de mudas

Plantio de Árvores e preparo de mudas

Peças de comunicação
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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. 

No dia do evento, voluntários do ICC e as organizações parceiras se dividiram em três frentes de atuação, 
ficando as atividades destinadas à revitalização do espaço à cargo dos colaboradores da empresa. 
O Espaço Urbano levou as atividades do projeto Muda Jaguaré (detalhes no capítulo 5.1.1), 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.

Instituto de Reintegração do Refugiado - ADUS

Para o desenvolvimento do tema crítico “aumento da concentração de Refugiados e Imigrantes”, buscou-
se uma instituição especializada na temática e o Instituto de Reintegração do Refugiado - ADUS foi a 
organização social escolhida.

Fundado em 2010, o Instituto de Reintegração do Refugiado (mais conhecido como ADUS) é uma 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 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.

Para colocar em prática sua missão, o Adus oferece aulas de português, cursos de qualificação 
profissional, apoio psicológico, inserção no mercado de trabalho, instrução e preparação em 
empreendedorismo e ações culturais. Possui também uma escola de idiomas (projeto Conectadus), na 
qual refugiados ministram aulas de inglês, francês e espanhol, e um projeto de gastronomia (denominado 
sabores & lembranças), no qual eles realizam workshops de gastronomia e realizam serviço de catering.

Atende cerca de 500 pessoas por mês. São refugiados provenientes de mais de 50 nacionalidades, 
sobretudo da Síria, do Congo, da Palestina, de Angola e da Colômbia.

Solicitações de abrigo para Refugiados no Brasil (2017) – Fonte: Polícia Federal

https://www.espacourbano.org.br/
http://www.adus.org.br/?gclid=CjwKCAjw8df2BRA3EiwAvfZWaNiHwzOyfo13XkGJs5cQLrw-k5CGumhiU4Ce6o_KSlIzWRdAb38aCRoCKFAQAvD_BwE
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Segurança Hídrica

Para o desenvolvimento do 2º tema crítico “Segurança Hídrica – Proteção dos Mananciais que abastecem 
a Capital”, elegeu-se como ponto de trabalho o Parque São José, que garante a contenção social da Área 
de Preservação Permanente da Represa de Guarapiranga.

Criado para evitar a ocupação irregular da Área de Preservação Permanente da Represa de 
Guarapiranga ele se tornou um espaço comunitário para educação ambiental, práticas de lazer, esporte e 
interação social. Este parque tem papel fundamental na conscientização ambiental das novas gerações, 
sendo um centro de referência para atividades escolares locais.
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5. Impacto Coletivo - o voluntariado corporativo em rede no setor de Óleo e Gás

A Wilson Sons é o maior operador integrado de logística portuária e marítima do Brasil. Com mais de 180 anos 
de experiência, a companhia possui sólida abrangência nacional e oferece soluções completas para apoiar as 
atividades de comércio doméstico e internacional, bem como à indústria de óleo e gás, conectando as melhores 
soluções aos resultados esperados pelos seus clientes.

Sempre atentos às transformações do mercado, a empresa investe constantemente no sentido de conquistar 
mais eficiência, segurança e desenvolver processos inovadores para suas operações, mantendo o alto nível de 
excelência operacional. 

A gestão adequada da agenda de Saúde Ocupacional, Meio Ambiente, Segurança e Sustentabilidade é 
estratégica para a Wilson Sons, e, por isso, a Companhia é a maior vencedora do Prêmio DuPont em Gestão de 
Saúde e Segurança do Trabalhador. Além disso, a Wilson Sons apoia, via leis de incentivo, projetos esportivos e 
culturais no entorno de seus ativos em todo o país. Conheça os projetos apoiados aqui.

Apresentado por: Comitê Gestor - Programa de Voluntariado da Wilson Sons
Programa de Voluntariado da Wilson Sons

Missão

Visão de Futuro - 2027

Desenvolver e prover soluções de alto valor percebido por nossos clientes nas atividades portuária, marítima e 
de logística, de forma sustentável e inovadora, valorizando o desenvolvimento dos nossos colaboradores.

Crescer com base nas competências e/ou ativos existentes, fortalecendo negócios atuais e buscando novas 
oportunidades, com foco no Brasil e na América Latina. 

Nos segmentos em que atuamos, ser a primeira escolha dos colaboradores, clientes e investidores, 
crescendo de forma arrojada, sinérgica e sustentável. 

• Zelamos pela segurança das pessoas, pela preservação do meio ambiente e pelas  
comunidades em que estamos presentes.

• Temos relações duradouras e significativas com nossos clientes.
• Temos sentimento de dono.
• Agimos de forma ética.
• Colocamos nossos colaboradores em primeiro lugar.

Estratégia

Valores

https://www.wilsonsons.com.br/pt/grupo/conteudo/patrocinios
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Empresa associada e cofundadora do Conselho Brasileiro de Voluntariado Social (CBVE)

Integrante da Comissão de Responsabilidade Social do Instituto Brasileiro de Petróleo 

Signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU)

Signatária da Carta  Empresarial pelos Direitos Humanos e Promoção do Trabalho Decente

Publicação voluntária do Inventário Corporativo de Emissões de Gases do Efeito Estufa

Uma rede de empresas, institutos e fundações empresariais que desenvolvem ou pretendem desenvolver 
programas de voluntariado empresarial. 

A Comissão de Responsabilidade Social Corporativa tem a missão de fomentar a implantação e a melhoria 
dos processos de Responsabilidade Social no setor de petróleo e gás.

A Wilson Sons foi a primeira empresa do seu segmento a se tornar signatária do Pacto Global da 
Organização das Nações Unidas (ONU), articulação internacional que mobiliza a comunidade empresarial 
para a adoção de políticas de responsabilidade social, tendo como ponto de partida dez princípios nas áreas 
de direitos humanos, direitos do trabalho, proteção ambiental e combate à corrupção. 

A Wilson Sons participa do Grupo de Trabalho Empresas e Direitos Humanos do Instituto ETHOS que tem como 
missão contribuir na construção de uma agenda positiva na garantia dos direitos humanos e da promoção do 
trabalho decente, com o aprimoramento das práticas empresariais, políticas públicas e ações governamentais.

Prática contínua que estimula a transparência de informações através da publicação do Registro Público de 
Emissões, plataforma do Programa Brasileiro GHG Protocol. Desde 2014, o inventário da Companhia tem sido 
qualificado com selo prata em virtude da maior completude dos dados. A prática contínua de quantificar as 
emissões destes gases estimula cada vez mais a cultura de reporte e transparência. 

5.1. RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Entendendo a relevância dos temas socioambientais para sua maneira de fazer negócio, a Wilson Sons 
definiu um modelo de atuação que visa gerar e proteger valor, conectando a gestão de sustentabilidade com 
seus objetivos estratégicos. Dessa forma, torna-se concreta e legítima a perspectiva de reduzir impactos e 
criar oportunidades de negócio cada vez mais benéficas à sociedade e ao meio ambiente. Nesse sentido, a 
Wilson Sons participa das seguintes iniciativas e redes de articulação:

http://www.cbve.org.br
http://www.ibp.org.br/
http://www.pactoglobal.org.br
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5.2. CRIANDO LAÇOS: O PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DA WILSON SONS

5.3. CONHECENDO OS PARCEIROS DO PROJETO TRILHA EMPREENDEDORA

Há mais de 20 anos, a Wilson Sons promove ações de voluntariado corporativo com os seus colaboradores, 
estruturado em 2007, o programa Criando Laços se organiza para fomentar e apoiar ações sociais 
voluntárias nos ativos da Wilson Sons em todo o país.

São diversos os parceiros que se encontram no propósito de desenvolver esta atividade de voluntariado 
corporativo que tem produzido um impacto coletivo. Neste estudo destacamos duas parceiras fundamentais: 
o Instituto Brasileiro de Petróleo - IBP e a Junior Achievement - JA.

O programa nasceu da inspiração emanada pelo engajamento de alguns colaboradores em atuações 
voluntárias, concomitantemente à evolução de um processo crescente de envolvimento do Grupo Wilson 
Sons com a sociedade que o cerca e acolhe. Como grupo empresarial atuante no cenário econômico nacional, 
a Wilson Sons prima por atuar em consonância com as atuais práticas de mercado, buscando alinhar e 
convergir os esforços para uma atuação responsável e comprometida, capaz de disseminar boas práticas 
entre seus stakeholders. 

É neste contexto que tem origem o Programa de Voluntariado Empresarial do Grupo Wilson Sons, 
denominado “Criando Laços” – Programa de Voluntariado Wilson Sons, que tem por objetivo estimular e 
apoiar a atuação voluntária por parte dos seus colaboradores, realizando ações dirigidas a instituições e 
projetos sociais que atendam públicos-alvo diversificados de nossa sociedade.

Como Programa Corporativo, o Criando Laços dá as diretrizes gerais para o planejamento e a gestão de 
iniciativas a serem desenvolvidas e apoiadas pelo Grupo em suas Empresas e Unidades de Negócio. A 
gestão é realizada pelo Comitê Gestor (CG), unidade composta por colaboradores de diversas áreas. 
Nas filiais as ações são coordenadas pelos Grupos de Trabalho Voluntário – GVT, constituídos por 
colaboradores locais, que planejam e executam suas atividades de acordo com as diretrizes estabelecidas 
no Programa Corporativo, contando para tanto, com uma designação orçamentária anual.

Os voluntários podem realizar ações em projetos desenvolvidos pelos colaboradores, campanhas e projetos 
apoiados pela Wilson Sons nos municípios das principais unidades de negócios. Em 2019, foram mobilizados 
305 voluntários, em ações que alcançaram diretamente a 1050 pessoas.
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5.3.1. INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO - IBP:  A REDE PARCEIRA

São diversos os parceiros que se encontram no propósito de desenvolver esta atividade de voluntariado 
corporativo que tem produzido um impacto coletivo. Neste estudo destacamos duas parceiras fundamentais: 
o Instituto Brasileiro de Petróleo - IBP e a Junior Achievement - JA.

O instituto atua de forma abrangente em toda a cadeia de petróleo, gás e biocombustíveis, num ambiente 
aberto e democrático, guiado pelo respeito a opiniões divergentes e pela busca do equilíbrio de interesses, 
promovendo a cooperação entre os representantes da indústria e seus diferentes públicos e interlocutores.
A Instituição estabelece parcerias e o intercâmbio de informações e experiências com entidades nacionais e 
internacionais relacionadas aos temas ligados à responsabilidade social, com suporte da comissão formada 
por empresas do setor e funcionários do IBP.

Com apoio da Comissão de Responsabilidade Social, que é coordenada pela Wilson Sons, o IBP fomenta uma 
indústria de petróleo, gás, e biocombustíveis, ética e socialmente responsável. A referida Comissão é um 
órgão deliberativo vinculado à Diretoria Executiva e Secretaria Geral do Instituto, para proposição de políticas 
e diretrizes que promovam a inserção de conceitos, práticas e ferramentas de Responsabilidade Social no 
sistema de gestão de negócios das empresas do setor de petróleo, gás e biocombustíveis no Brasil.

O IBP contribui também para a definição, disseminação e implementação de iniciativas e ferramentas que 
permitam que as companhias associadas incorporem conceitos e práticas socialmente responsáveis em 
suas tomadas de decisão e gestão de seus negócios.

A prática da responsabilidade social tem reflexo no valor das ações das empresas. Ela compreende 
do patrocínio voluntário a projetos sociais ao engajamento com as comunidades em que os projetos 
da indústria são implantados. A comunicação transparente e o diálogo dão legitimidade às soluções 
implementadas pelas empresas para mitigar os impactos socioambientais de seus empreendimentos.

Representante institucional do setor de petróleo, gás e biocombustíveis há 
62 anos, o IBP atua em prol do desenvolvimento de uma indústria nacional 
competitiva, ética e socialmente responsável. Para tanto organiza seu 
trabalho de forma isenta, apartidária, transparente, construindo consenso 
entre os diversos atores da indústria, e gerando um grande valor para toda 
a cadeia de óleo e gás, órgãos reguladores e governo.

Visão da Comissão de Responsabilidade Social:

Mobilizar e apoiar as empresas de petróleo, gás e biocombustíveis, bem como sua cadeia, na construção 
e consolidação de uma gestão socialmente responsável, que equilibre viabilidade econômica com 
responsabilidade social e ambiental.

Ser referência na discussão da responsabilidade social no contexto da indústria de petróleo, gás e 
biocombustíveis no Brasil.

Missão da Comissão de Responsabilidade Social:

https://www.ibp.org.br/comissoes/
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5.3.2. JUNIOR ACHIEVEMENT: A ORGANIZAÇÃO EXECUTORA

Como funciona?

Fundada em 1919, nos Estados Unidos, a Junior Achievement é a maior e mais antiga organização de 
educação prática em negócios, economia e empreendedorismo do mundo. Atualmente está presente em 
120 países e, no Brasil, possui unidades em todos os Estados e no Distrito Federal. Sendo uma associação 
educativa sem fins lucrativos, a JA é mantida pela iniciativa privada e tem o objetivo de despertar o espírito 
empreendedor nos jovens, ainda na escola, estimulando o seu desenvolvimento pessoal, proporcionando 
uma visão clara do mundo dos negócios e facilitando o acesso ao mercado de trabalho.

No Rio de Janeiro, a Junior Achievement está há 20 
anos com centenas de jovens formados nos mais 
diversos programas, desde o ensino fundamental 
até o ensino médio, e com cerca de 80% dos jovens 
atendidos oriundos da rede pública de ensino. 
Nosso sucesso está no resultado da sinergia e da 
dedicação de todas as partes envolvidas: empresas, 
escolas e alunos, tendo como principal vínculo entre 
eles os voluntários.

Missão

Valores

Inspirar e preparar jovens, despertando seu espírito empreendedor para serem bem sucedidos na sociedade 
e em uma economia globalizada, transformando-os em cidadãos qualificados e realizados, que possam 
contribuir positivamente para o desenvolvimento sustentável do Brasil.

Integridade, Ética, Perseverança, Coragem, Sensibilidade, Sustentabilidade, Criatividade, Pertencimento, Paixão.
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5.4. ESCOPO E FUNCIONAMENTO DA TRILHA EMPREENDEDORA

Fundada em 1919, nos Estados Unidos, a Junior Achievement é a maior e mais antiga organização de 
educação prática em negócios, economia e empreendedorismo do mundo. Atualmente está presente em 
120 países e, no Brasil, possui unidades em todos os Estados e no Distrito Federal. Sendo uma associação 
educativa sem fins lucrativos, a JA é mantida pela iniciativa privada e tem o objetivo de despertar o espírito 
empreendedor nos jovens, ainda na escola, estimulando o seu desenvolvimento pessoal, proporcionando 
uma visão clara do mundo dos negócios e facilitando o acesso ao mercado de trabalho.

Em 2017, nascia a Trilha Empreendedora, com o apoio das empresas parceiras e da Secretaria de Estado 
de Educação, uma experiência que permitiu a sinergia entre os setores público, privado e terceiro setor. 
Depois de 3 anos, o Programa apresenta resultados importantes. Foi possível constatar, por exemplo, que 
empresas concorrentes podem atuar em rede através do voluntariado corporativo e contribuir assim para 
a educação empreendedora e para o desenvolvimento de nossos jovens estudantes. Ao longo da trajetória 
foram consolidadas práticas e fortalecemos as bases das ações. 

Além disso, em 2019 foi formado o primeiro grupo 
de alunos que passou por toda formação oferecida  
ao longo das três séries do ensino médio. Sem 
dúvida, uma bela contribuição para os estudantes 
que poderão acessar o mundo do trabalho melhor 
preparados para enfrentar os desafios da atualidade.

A Trilha Empreendedora é um projeto que prevê 
a aplicação de uma sequência de programas da 
Junior Achievement dentro do currículo de escolas 
da rede estadual do Rio de Janeiro que fazem parte 
do Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI). Os 
objetivos educacionais da Trilha estão alinhados 
à proposta do PRO-EMI e contribuem para o 
desenvolvimento das diversas áreas do conhecimento. 
Além disso, o projeto está corrobora com os 
seguintes campos de integração curriculares (CIC): 
Mundo do Trabalho e Protagonismo Juvenil.

http://educacaointegral.mec.gov.br/proemi


32 CBVE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL EM FOCO

Descritivo e conteúdo dos programas: www.jarj.org.br/programas

5.5. OBJETIVOS EDUCACIONAIS

Oferecer aos alunos uma formação integral e contínua, com foco em empreendedorismo, finanças, 
sustentabilidade e preparação para o mercado de trabalho; Proporcionar o contato do aluno com 
profissionais do mercado de trabalho; Apoiar as escolas e os professores no desenvolvimento de 
metodologias criativas e emancipadoras, de acordo com as orientações do PRO-EMI: propostas curriculares 
dinâmicas, que desenvolvem o protagonismo juvenil, possibilitam a relação entre teoria e prática e abordam 
as diferentes áreas do conhecimento.

http://www.jarj.org.br/programas
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5.6. BENEFÍCIOS E ABRANGÊNCIA DO TRILHA EMPREENDEDORA

Em 2019, a Trilha seguiu com 24 escolas de 10 municípios do estado, e expandiu ao atender alunos da 3ª 
série, além dos alunos da 1ª e 2ª série do ensino médio, com uma sequência estruturada de programas nos 
eixos de empreendedorismo, educação financeira e preparação para o mundo do trabalho.
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5.7. UMA REDE DE VOLUNTÁRIOS EM AÇÃO

O projeto da Trilha foi viabilizado através do trabalho desenvolvido pela Comissão de 
Responsabilidade Social do Setor de Óleo e Gás, organização da qual a Wilson Sons, 
empresa associada ao CBVE também é participante, focado especialmente nos objetivos de 
desenvolvimento sustentável da ONU. 

Além dos recursos financeiros, às empresas parceiras fomentaram o voluntariado corporativo através do incentivo à 
colaboradores para participarem das atividades realizadas nas salas de aula e nas próprias empresas. 

Realizadas em datas distintas e demonstrando 
o grande potencial do voluntário corporativo, 
essas aplicações reuniram voluntários de 
diferentes empresas parceiras e possibilitaram 
aos estudantes das turmas de 1ª, 2ª e 3ª série 
do ensino médio a oportunidade de conhecer 
os programas Conectado com o Amanhã e 
Gestão de Projetos: Habilidades para a Vida. 
Com o Conectado com o Amanhã, os voluntários 
mediaram debates sobre o futuro e a preparação 
para o mercado de trabalho. Já no programa 
Gestão de Projetos, os estudantes foram 
estimulados a compreender, planejar, realizar, 
monitorar e avaliar um projeto próprio.
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Ao todo, os voluntários doaram 1408 horas em sala e 546 horas nas empresas em 2019

Conhecer o ambiente corporativo através da visita a uma empresa de grande porte é, para muitos jovens 
estudantes, uma oportunidade ímpar. Entre os meses de outubro e novembro, a Trilha proporcionou 10 
visitas às empresas parceiras e envolveu 91 voluntários que doaram seu tempo e seus saberes como forma 
de inspirar jovens nas mais diversas áreas de conhecimento. 

O engajamento das equipes de voluntários para a realização do Empresário Sombra foi um ponto de destaque. 
Através de palestras, tours pela empresa e acompanhamento da rotina de profissionais de diferentes áreas 
estudantes vindos de diferentes municípios puderam conhecer de perto o setor de petróleo e gás.

A edição 2019 do Trilha contou com 24 escolas localizadas em 10 municípios do estado do Rio de Janeiro 
e envolveu a participação de 46 professores nas aplicações dos 08 programas desenvolvidos nas três 
séries do ensino médio. No segundo semestre, 2785 estudantes foram impactados. Em 2019, foi formado o 
primeiro grupo de alunos que, ao chegarem ao 3º ano do ensino médio, completaram o ciclo de programas 
da Trilha, totalizando 102 horas de carga horária, além das 06 horas de visita às empresas para aqueles 
que participaram do Empresário Sombra.
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O cronograma da Trilha prevê encontros voltados a diretores, coordenadores pedagógicos e professores com 
o intuito de realizar o acompanhamento das ações e realizar a formação continuada das equipes. Uma dessas 
reuniões abordou as competências da BNCC – Base Nacional Comum Curricular – como eixo norteador para 
pensar as habilidades e atitudes que estão presentes na Trilha Empreendedora, momento em que os grupos 
de trabalho puderam refletir sobre a sinergia entre os programas da Trilha e as competências da BNCC, e 
aprofundar os conhecimentos sobre o trabalho desenvolvido com os estudantes.
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5.8. RESULTADOS DA TRILHA EMPREENDEDORA EM 2019

Avaliação de Resultados

Adequação da trilha empreendedora à disciplina de estudos orientados

Comparativo 2018/2019

2018 2019

O projeto da Trilha foi viabilizado através do trabalho desenvolvido pela Comissão de Responsabilidade 
Social do Setor de Óleo e Gás, organização da qual a Wilson Sons, empresa associada ao CBVE também 
é participante, focado especialmente nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Além dos 
recursos financeiros, às empresas parceiras fomentaram o voluntariado corporativo através do incentivo à 
colaboradores para participarem das atividades realizadas nas salas de aula e nas próprias empresas. 

Baseado no retorno de 17 escolas, 90,3% dos gestores consideraram a Trilha pertinente ou muito pertinente aos 
objetivos da disciplina de Estudos Orientados. Representando um aumento, em comparação a 2018, quando esse 
quantitativo representava 88%. Além disso, em 2019, a Trilha Empreendedora não foi considerada como pouco 
pertinente ou impertinente.

4% Pouco pertinente

68% muito pertinente
72,8% muito pertinente

88% Pertinente ou muito pertinente 88% Pertinente ou muito pertinente

8% Pertinente com 
ressalvas

9,1% Pertinente com 
ressalvas

20% Pertinente

18,1%  Pertinente



38 CBVE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL EM FOCO

Quando perguntados sobre o atingimento do objetivo geral da Trilha Empreendedora, que é o de inspirar e 
formar jovens preparados para o mercado de trabalho em plena transformação, através do desenvolvimento 
de habilidades e competências empreendedoras, 77,2% dos gestores afirmaram que o objetivo geral foi 
alcançado ou plenamente alcançado.

Em relação aos principais impactos observados ao longo do projeto foram destacados pelos gestores os 
mesmos pontos em 2018 e em 2019.

Atingimento do objetivo geral da trilha empreendedora

Comparativo 2018/2019

24% alcançado 
em parte

28% alcançado 
plenamente 22,4% alcançado 

plenamente

22,4% alcançado 
em parte

4% Pouco alcançado

44% alcançado
55,1% alcançado
plenamente

2018 2019

72% alcançado ou alcançado plenamento 77,2% alcançado ou alcançado plenamento
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A participação dos voluntários foi outro ponto de destaque nas avaliações. Dentre as 24 escolas 
participantes do projeto, 45% das escolas receberam pelo menos um voluntário e, destas, 80% avaliaram a 
participação do voluntário como ótima.

Já os próprios voluntários, quando perguntados sobre a sua satisfação em relação ao programa da Trilha, 
96% responderam que ficaram totalmente ou muito satisfeitos. Esse dado comprova que as atividades das 
quais os voluntários participaram estavam alinhadas ao objetivo de apresentar habilidades e conhecimentos 
atualmente valorizados no mundo do trabalho através de práticas de preparação para o mercado de 
trabalho e perspectivas de carreira.

COM A PALAVRA, OS PROFESSORES:

“O ponto alto da Trilha foi o Empresário Sombra, pois 
possibilitou o contato do aluno com o mercado de trabalho.” 

“Os jogos disponibilizados são bem didáticos, o que permitiu 
uma aplicabilidade e correlação com o conteúdo.” 

 “A Trilha traz uma grande contribuição na formação dos 
jovens e no incentivo ao empreendedorismo.”  

56,3% Totalmente
satisfeito

39,7% Muito 
satisfeito

2,7% Pouco satisfeito
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Em relação às principais habilidades pessoais e profissionais desenvolvidas pelos voluntários, foram 
destacados, por ordem de relevância, os seguintes pontos:

COM A PALAVRA, OS VOLUNTÁRIOS:

“A experiência de poder compartilhar conhecimento e ao 
mesmo tempo aprender com os jovens, é algo transformador. 

A doação de tempo e vivências profissionais e culturais 
certamente é um caminho para um futuro melhor para as 

crianças, adolescentes e sociedade como um todo.”  

 “Foi muito gratificante ver os jovens com vontade de 
melhorar e crescer, espero ter trazido para eles um 

pouquinho de esperança, visto que morei muito perto de onde 
o CIEP fica e sei da dificuldade de querer crescer sem ter 

muita perspectiva.”  

Vitor Hugo Bastos, Weatherford 

Carla Sampaio, Subsea 7 
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A Trilha também busca mensurar o impacto da participação dos jovens no processo formativo e, para tanto, 
coleta depoimentos dos jovens antes e depois do seu ingresso. 

  “Lembro de um dos alunos, o Pedro, que ao discutirem 
sobre o projeto final que eles estavam desenvolvendo, foi 

questionado o porquê de seguirem nesse projeto para 
a escola se eles já sairiam este ano (era uma turma de 

terceiro ano). Neste momento o Pedro pediu atenção e disse: 
“Pessoal, esse projeto pode não se aplicar a gente, mas já 

pensaram o legado que vamos deixar para os futuros alunos? 
Em quantas vidas podemos transformar se isso aqui que a 
gente tá pensando for pra frente?” Nessa hora eu vi como 

fazia sentido estarmos ali naquela tarde...” 

“Eu espero aprender com a Trilha 
Empreendedora a criar muitas ideias 

para o futuro e também para até 
começar projetos no presente e assim 

aprender a ter mais responsabilidade nas 
minhas decisões”

“Aprendemos sobre como empreender e 
sobre como deve agir um profissional na 

área de trabalho”

“Aprendi a solucionar problemas 
complexos e a me se comportar no 

ambiente de trabalho”

“Desenvolvi minhas habilidades 
de trabalhar em equipe, ter mais 

comunicação com as pessoas e a ter 
mais determinação nas minhas escolhas”

“A Trilha me trouxe mais conhecimentos 
e novas maneiras de pensar e agir. Tendo 

em mente tanto o individual como 
o coletivo”

“A Trilha me ajudou a desenvolver meus 
talentos ocultos, a ser um cidadão 

melhor e me ensinou a como me inserir 
no mercado de trabalho”

“Espero aprender a sempre escutar o 
próximo e a desenvolver melhor os meus 

pensamentos. Pretendo ser um bom 
profissional com os programas da Trilha 

Empreendedora”

“Eu espero aprender mais sobre 
empreendedorismo e como se comportar 
em uma empresa, respeitando a ètica do 
trabalho e desenvolvendo soluções para 

problemas”

“Espero aprender a como abrir minha 
própria empresa e tais ensinamentos 

são úteis tanto na vida pessoal como na 
profissional”

Mariana Marzoa, IBP

Antes Depois

2ª série
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“Espero que quando eu pensar em 
desistir, a Trilha me ajuda a continuar, 

porque nós jovens sempre temos 
vontade de desisitir das coisas que 

consideramos difíceis”

“Nesse mundo onde tudo acontece muito 
rápido e ninguém liga para ningém, é 

essencial que nós que estamos entrando no 
mercado de trabalho agora apreendamos a 

agir por nós mesmo da maneira certa”

“Aprendi que não devo abandonar os 
estudos, pois sem eles eu não vou ser 
capaz de ter um bom emprego. Devo 

continuar estudando e fazer 
uma boa faculdade”

“A Trilha Empreendedora me ensinou 
a como me comportar, me ajudou a 

enxergar o que há de melhor em mim, 
pensar sobre as oportunidades para o 
meu futuro e traçar os meus objetivos. 
Eu aprendi que temos que viver o hoje, 

mas pensando no amanhã”

“Aprendi muito sobre o mundo do 
trabalho e principalmente sobre como 

administrar a minha vida 
pessoal e profissional”

“A trilha me ajudou a me preparar para 
o emrcado de trabalho, a tomar decisões, 

trabalhar em equipe, e em controlar e 
economizar meu dinheiro”

“Aprendi a me comunicar, a trabalhar 
em equipe, a dar o melhor de mim e sei 
que estou mais proxímo do meu objetivo 
principal que é aprender a trabalhar bem”

“A Trilha me preparou para o mercado 
de trabalho, me ajudou a controlar 

minhas finanças e desenvolveu meu 
espírito de liderança”

“Aprendi coisas que me ajudarão muito 
no futuro, como por exemplo: assinar 
um cheque, entender como funciona 

um negócio e a aprender a escolher a 
profissão que quero seguir no futuro”

“Estou aprendendo a trabalhar 
em equipe, ter ética profissional, 

responsabilidade, resiliência e liderança”

“Eu espero aprender a ter mais noções 
de venda. aprender a enconomizar mais 

meu dinheiro e aprender a abrir meu 
negócio de maneira certa”

“Ser um cultivador do meu futuro, 
aprender a administrar meu dinheiro, 

saber que rumo seguir na vida e aprender 
a não desisitir dos meus objetivos”

“Aprender a como administrar o dinheiro 
que ganho, a como se comportar em uma 

entrevista de emprego a aprender que 
o estudo leva a ter um emprego que eu 

ganhe mais”

“Aprender mais o que é a vida adulta, 
sobre como controlar melhor a vida 
financeira, aprender mais sobre o 

mercado de trabalho e como evitar as 
armadilhas das mesmas”

“Espero alcançar em meu aprendizado o 
que for necessário para fazer escolhas 
certas e ser bem sucedido no futuro”

“Espero aprender sempre mais sobre o 
mercado de trabalho e também quero que 

me ajude a ver as coisas de forma diferente”

Antes

Antes

Depois

Depois

1ª série

1ª série
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5.9. ENCONTRO DE ENCERRAMENTO

Durante o mês de dezembro, foi realizado um evento de encerramento com as escolas participantes do 
projeto, que teve como objetivos apresentar os resultados, fortalecer a integração entre as escolas, além de 
compartilhar experiências exitosas do ano e levantar pontos de melhoria para 2020. 

As escolas foram convidadas a pensar no futuro da Trilha Empreendedora e, em grupos, professores e 
coordenadores construíram colaborativamente um entendimento sobre onde estamos, onde quereremos 
chegar e como chegaremos lá.

Processo de aprondizagem colaborativo
Na 1ª série aprensenta mais atividades dinâmicas
Na segunda série a teoria prevalece
Uso da trilha na vida pessoal/profissional (3ª série)
Qualidade do material
Material restrito aos professores de estudos orientados
O material é reutilizado (peças perdidas nos jogos)
Estamos no momento de trocas de experiência no meio de profissionais visitando as escolas e de alunos visitando as 
empresas pro meio do programa Empresário Sombra
Defasagem das linguagens 
Poucas atividades práticas
Material enriquecedor
O programa Meu dinheiro meu negócio com linguagem complexa para a faixa etária
Melhoria na visão de futuro, mundo e de comportamento

Apresentar atividades dinâmicas que despertem o interesse dos alunos com mais jogos e atividades práticas
Manter nível do material 
Revisão do material 
Incentivar a continuidade desse processo 
Atualização com as novas tecnologias 
Aumento do número de voluntários 
Que ao final do 3ª ano todos os alunos participantes possam ter o certificado da JA com a carga horária
Que os alunos sejam contemplados com estágio ou jovem aprendiz nas empresas parceiras 
Ampliar para NEJA
Disponibilizar para outras disciplinas
Material ser disponibilizado em formato digital 
Protagonismo geral do jovem

Com mais organização
Ampliar a parte prática do Programa 
Buscar parcerias para inserir nosso alunos no mercado de trabalho
Fortalecimento do empreendedorismo 
Incluir no currículo do NEJA 
Ampliar quantidade de professores capacitados no material (multidisciplinar)
Através do acolhimento às empresas voluntárias 
Incentivar aos alunos para que participem do Programa
Promovendo atualização do material e das metodologias, inserindo sugestões advindas dos própios alunos
Apresentando sugestões de aplicação do material para a adequação da aprendizagem
Mantendo atividades que desenvolvam mais o comportamento do aluno

Onde estamos?

Onde queremos chegar?

Como chegaremos lá?
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Além disso, utilizando a metodologia Aquário, os professores e coordenadores foram convidados a 
compartilhar as experiências exitosas com a Trilha Empreendedora de 2019.  

Sobre a continuidade da Trilha em 2020, 77,3% das escolas avaliaram que o projeto deve ser desenvolvido 
de maneira similar com sugestões de melhoria.

Dores Soluções

• Diminuição no número de voluntários

• Aumento do número de escolas que não 
recebem voluntários

• Materiais desgastados pelo tempo de  
uso (3 anos)

• Programas com muita teoria e pouca prática 

• Falta de alinhamento na comunicação  
entre JA, empresas e escolas 

• Falta de certificação para os alunos que 
completam a Trilha

• Empregabilidade dos alunos ao final da Trilha 

• Mensuração dos resultados e dos impactos  
da Trilha 

• Sensibilização dos voluntários nas empresas 

• Acompanhamento e monitoramento das  
ações pela JA 

• Necessidade de melhorias na Trilha 
Empreendedora 

• Satisfação dos voluntários com a recepção das 
escolas 

• Formato e duração das formações para 
voluntários e professores

• Aumento de empresas parceiras 

• Realizar Innovation Camp com escolas que 
não recebem voluntários 

• Adquirir materiais novos para todas as escolas 

• Criar uma biblioteca virtual com dinâmicas, 
jogos e práticas relacionadas com os temas 
dos programas 

• Aprimorar canais diretos de comunicação 
entre JA, empresas e escolas 

• Criar modelo de declaração/certificado para 
concluintes da Trilha 

• Criar Banco de talentos para linkar 
empresas e alunos 

• Criar indicadores de performance, 
resultados e impactos da Trilha 

• Criar plano de comunicação para a Trilha 
junto às empresas 

• Criar roteiro de visitas nas escolas e reuniões 
periódicas de controle com as empresas 

• Entender as necessidades das empresas, 
das escolas e dos alunos para cocriar 
soluções utilizando Design Thinking 

• Aumentar o engajamento das escolas como 
reforço do apoio da SEEDUC/Regiões  
de Ensino 

• Revisar as formações, incluir conteúdo 
sobre didática e testar outros formatos 
(online, gravações etc) 
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5.10. A CONSTRUÇÃO DO IMPACTO COLETIVO NO ÂMBITO DO TRILHA EMPREENDEDORA

Impacto coletivo é o compromisso de um grupo de atores importantes de diferentes setores 
em uma agenda comum para resolver um problema social complexo em larga escala.

Componentes de um modelo de Impacto coletivo
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As abordagens tradicionais não estão resolvendo os problemas sociais mais complexos porque: 

Nesse cenário, a principal aprendizagem compartilhada pelo case construído pela Wilson Sons e seus 
parceiros, tema deste artigo, está na possibilidade de promover mudanças em agendas públicas complexas 
a partir da concepção de novos modelos de governança e coordenação entre diferentes atores, de forma a 
suprir e otimizar recursos, gerenciar e ampliar parcerias, sem perder o compasso da ação, o que só se dá se 
efetivamente houver um compartilhamento plural de esforços. 

• Financiadores selecionam beneficiários individuais;

• Organizações trabalham separadamente, multiplicando intervenções com o mesmo 
usuario e competindo por recursos de manutenção;

• Os setores corporativo e governamental geralmente estão desconectados de 
fundações e organizações sem fins lucrativos

• As métricas de avaliação tentam isolar o impacto de uma determinada organização

• A mudança em grande escala acontece dependendo da escala das organizações

O Programa Trilha Empreendedora, que pretende alterar os indicadores de performance dos estudantes do 
ensino médio das  escolas estaduais do Rio de Janeiro e, para tanto, enfrenta na sua proposição os problemas 
estruturais referentes às políticas educacionais, e uma série de outros desafios que não se originam e nem se 
resolvem no âmbito das escolas e suas salas de aula. acontece dentro da sala de aula.

Tem-se como pano de fundo os dados da profunda desigualdade sobre a qual se assenta a sociedade brasileira, 
na qual 14 milhões de pessoas em extrema pobreza, em razão de disparidades sociais que são históricas.

Apenas na década de 80 a cobertura escolar de 7 a 4 anos foi universalizada, e recentemente vem aumentando 
a quantidade dos que estão fora da escola. Até a década de 50 mais da metade da população era analfabeta 
funcional. O combate o trabalho infantil, escravo e exploração sexual só se expandiu após ECA. 

Exemplos de temas e questões multidisciplinares e multissetoriais, que impactam diretamente na 
escola e na sua capacidade de avançar na qualidade dos serviços prestados à população. No último 
PISA o Brasil ocupava o 59° lugar em leitura, 63º em ciências e 65° em matemática, dentre 70 países. 
Complementarmente, 731 mil crianças, entre 6 e 12 anos, estão fora da escola (IBGE) e 11.000 escolas no 
Brasil não possuíam banheiro em 2018¹.

1 - Coletânea de dados realizada no segundo semestre de 2019
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PRESSUPOSTOS DA AÇÃO COLETIVA

MODELO DE AÇÃO COLETIVA

• Focar nas potencialidades; Criar canais de aproximação; Estar aberto para 
inovação; Construir de forma colaborativa; Potencializar e otimizar recursos; 
Trocar aprendizagens; Celebrar as conquistas

• A ação coletiva necessita de gestão, que pode ser exercida um grupo gestor 
ou outra forma de coletivo, que se dedique a suprir e otimizar recursos, 
construir parcerias e alinhar os passos do conjunto de atores. Para 
ultrapassar o status de ações fragmentadas para o de ações articuladas e 
integradas os requisitos preliminares são consensuar a prioridade, definir 
o foco da ação, e pactuar uma teoria da mudança, ou seja, os marcadores 
dos caminhos serão percorridos para mudar a realidade que se pretende 
transformar.

• Formação de redes

• Reconhecimento de interdependência

• Identificação de complementariedades

• Aceitação de diversidade e respeito às identidades

• Preservação da autonomia

• Construção da confiança

• Estruturação de padrões horizontais de organização

• Atuação de modos democráticos de regulação e foco na convergência
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6. Voluntariado como ferramenta de inclusão de pessoas com deficiência

Atuando no Brasil desde março de 1999, a Fundação Telefônica já desenvolveu centenas de projetos sociais, 
que beneficiaram milhares de pessoas no Brasil. A partir desses projetos, a Fundação estimula a educação e a 
defesa dos direitos de jovens e crianças por intermédio de ferramentas digitais voltadas para a comunicação e 
informação. Para isso, utiliza-se de sua presença territorial e recursos tecnológicos inovadores, além de estimular 
seus colaboradores e parceiros a trabalharem juntos, contribuindo assim para um novo futuro.

Guiada pelo conceito Inovação Educativa, a Fundação desenvolve projetos em educação, empreendedorismo 
social e voluntariado. Ela cria oportunidades para educadores, jovens e crianças, investindo principalmente na 
formação de professores para fluência digital, na inovação da prática pedagógica e na difusão da cultura do 
empreendedorismo social e do ensino de programação.

Por meio de seus programas, atua em diversas linhas de projetos que envolvem desde a promoção do 
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) ao apoio a projetos culturais e de preservação da memória da 
telefonia brasileira.

Apresentado por: Luana de Lima Sabença
Gerente Sênior de Comunicação e Voluntariado

http://fundacaotelefonica.org.br/
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Eixos de atuação

6.1. O PROGRAMA VIVO DIVERSIDADE TRABALHANDO PARA INCLUSÃO DE 
PROFISSIONAIS COM DEFICIÊNCIA

A Vivo tem em sua missão “tornar nosso mundo mais humano, conectando a vida das pessoas” e a sua 
marca foi lançada com a diversidade em sua essência.



50 CBVE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL EM FOCO

São valores e atributos para a Vivo 

No que tange a diversidade, isto está diretamente vinculado à construção de um negócio sustentável, entendo 
que desta o negócio é impulsionado a obter o melhor desempenho.
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Para o desenvolvimento de estratégias, acompanhar KPIs e validar as novas iniciativas existe um esquema de 
subcomitês de grupos de afinidade conforme a imagem ilustra:

Especificamente com relação à PcD seguem-se as seguintes premissas:

• Metas de aumento da inclusão compartilhada entre áreas; 

• Treinamento de recrutadores, gestores e equipe;

• Todas as vagas podem ser ocupadas por profissionais com deficiência;

• Crescimento de 60% do número de profissionais com deficiência em 18 meses.
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6.2. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Para o Grupo Telefônica, as ações sociais e cidadãs podem ser 
muito potencializadas na sociedade em rede e a empresa tem 
condições privilegiadas para experimentar e descobrir novas formas 
de fazer trabalho voluntário nesta nova cultura digital. Por isso, 
o Programa Voluntários Telefônica visa promover a participação 
ativa dos colaboradores do Grupo Telefônica em ações sociais, 
aumentando seu compromisso cidadão e o vínculo com a empresa.

Em 2012, a Fundação Telefônica Vivo estreou o novo Programa Voluntários Telefônica, contemplando todas as 
empresas do Grupo. O Programa chega com a disposição de inovar e se expandir geograficamente a fim de 
crescer e multiplicar os frutos que gera em benefício da sociedade.

A gestão do Programa Voluntários Telefônica contempla um Comitê Estratégico, formado por diretores das várias 
empresas do Grupo e da Fundação, uma Coordenação Executiva e Comitês Locais, além da inovadora figura dos 
embaixadores regionais, que atuam fazendo a ponte entre a coordenação e os comitês locais de sua região.

Para capacitar o colaborador a ser voluntário a Fundação disponibiliza na intranet um curso online de 
voluntariado empresarial, que dá noções simples sobre o tema, sobre o Terceiro Setor, e sustentabilidade. Além 
disso, a empresa reconhece o colaborador que, ao longo do ano, fez pelo menos uma ação voluntária, assim 
como reconhece também os comitês locais e o melhor projeto nacional feito por um comitê.

O Programa oferece aos colaboradores a possibilidade de participar de ações voluntárias presenciais ou à 
distância durante todo ano nas mais diferentes áreas.

Para o Grupo, o voluntariado empresarial agrega inúmeros valores aos colaboradores voluntários, assim como:

• Aumenta a satisfação e o compromisso dos colaboradores, seu orgulho de 
pertencimento e a coesão entre as equipes;

• Desenvolve as competências de empatia, flexibilidade, trabalho em equipe, liderança, 
adaptação a mudanças, entre outras;

• Melhora a percepção da imagem da empresa, mantendo-a sempre vinculada a valores 
e relações emocionais positivas;

• Contribui para um bom relacionamento institucional da empresa com instituições 
públicas, privadas, bem como as organizações sociais com as quais colabora;

• Promove ações de voluntariado digital que conectem o Programa com o negócio da 
empresa e com tendências contemporâneas de mobilização.
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6.3. VACACIONES SOLIDARIAS

TIMELINE

O objetivo deste programa é promover a doação voluntária de 15 dias das férias dos colaboradores para 
que possam se dedicar integralmente a atividades em instituições que necessitam de ajuda para cumprir 
sua missão social.

Propósito: Promover transformação social com dedicação e espírito colaborativo para transformar a vida 
de muitas pessoas, gerando impacto social. Para o voluntário ser uma experiência social e cultural, com 
profundo aprendizado sobre empatia e solidariedade . 
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6.4. SELEÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS

6.5. VACACIONES SOLIDARIAS BRASIL 2018

O processo de inscrição ocorre da seguinte forma:

Na etapa nacional voluntários brasileiros 
receberam colegas do exterior para 
ações voluntárias aqui no Brasil, 
especificamente em Curitiba, Paraná.

Já na etapa internacional voluntários 
brasileiros viajam para se unir a colegas 
de todo mundo em ações solidárias em 
diversos Países. Em 2018 eles foram 
para a Tanzânia, na África.

• As inscrições acontecem simultaneamente no mundo todo; 

• O voluntário pode se inscrever em diversas datas diferentes, de acordo com sua 
disponibilidade;

• Ele escolhe se quer uma experiência nacional ou internacional, mas sabe para qual 
país está se inscrevendo; 

• O processo seletivo considera o idioma, engajamento com o Programa de Voluntariado 
e premissas básicas como passaporte, vacinas, alinhamento com o gestor.
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6.6. A IMPORTÂNCIA DO VOLUNTARIADO E O IMPACTO DO PROJETO 
VACACIONES SOLIDARIAS NA OSC ESCOLA ESPECIALIZADA PRIMAVERA

Para falarmos dos impactos do projeto Vacaciones Solidarias, antes é necessário apresentarmos a organização 
social que foi parceira nesta ação, a ASID Brasil. 

Com a missão de “unir empresas, voluntários, instituições, pessoas com deficiência e famílias para construir uma 
sociedade inclusiva, esta organização trabalha considerando os objetivos: 

https://asidbrasil.org.br/br/?gclid=CjwKCAjwqJ_1BRBZEiwAv73uwDQalqJ2Vw4e-SmgcPC5hYFeAOYUml7REuIihynvtlGIXrZum7cfzBoCnTsQAvD_BwE
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Sua Metodologia é baseada na seguinte esquemática:

No desenvolvimento de sua atividade já mobilizaram mais de 7.000 voluntários.

Também é fundamental conhecermos o contexto da pessoa com deficiência -PcD, no Brasil. 

1,04%

340 mil

2,6 mi

+15 mil

dos empregados formais ocupados por PcD

PcD são atendidas por uma instituição especializada

de famílias de PcD vivem em situação de pobreza

de PcD no Brasil

RAIS, 2019

ASID

Ministério do desenvolvimento Social, 2019

IBGE, 2018
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De acordo com o MEC, somente 0,68% das bolsas do ProUni foram concedidas a PcD em 2018. Já a Relação 
Anual de Informações Sociais -RAIS, declara que 7 milhões de brasileiros PcD encontram-se aptos a trabalhar, 
sendo que 40% do universo das PcD, no Brasil, trabalham de carteira assinada.

Evolução da proporção de PcD no estoque de empregos formais - 2009 a 201

Fonte: dados do Censo IBGE 2010, revistos em 2017
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6.6.1 VOLUNTARIADO INCLUSIVO E TRANSFORMADOR

VOLUNTÁRIOS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA INSTITUIÇÃO EMPRESA

• Compartilhar 
conhecimentos; 

• Compartilha habilida-
des e experiência 

profissional; 

• Passa a olhar a PcD 
com mais potencial.

• Adquire novos co-
nhecimentos técnicos e 

comportamentais; 

• Contato com voluntá-
rios: socialização; 

• Adquire conhecimentos 
sobre o mercado.

• Amplia seu leque de 
possibilidades com o 

voluntariado;

• Adquire novos conheci-
mentos do Setor Privado, 

gestão e outros.

• Colaboradores próxi-
mos da causa da PcD; 

• Colaboradores
 sensibilizados e vendo 

potencial da PcD; 

• Assertividade para 
futuras inclusões

Problema Solução

• Instituições com dificuldade na gestão, o 
que dificulta a ser reconhecida, captar novos 
recursos e melhorar seus atendimentos;

• Instituições com mindset muito pedagógico e 
com dificuldade de emplacar com efetividade 
inclusão dos alunos no mercado de trabalho;

• Pouca inovação social no campo da educação, 
fazendo com que professores usem sempre as 
mesmas metodologias;

• Receio da inclusão e falta de conhecimento 
sobre a causa da pessoa com deficiência por 
parte dos profissionais das empresas.

• Voluntários com conhecimentos 
diversificados e em temas específicos;

• Metodologias inovadoras e adequadas 
com a realidade da instituição e dos 
beneficiários;

• PcD mais preparadas para o mercado de 
trabalho;

• Voluntários com vivência e conhecimento 
sobre pessoas com deficiência.
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6.6.2 VACACIONES SOLIDÁRIAS E ESCOLA PRIMAVERA

O desenvolvimento desta ação, junto a Escola Primavera teve como objetivo promover vivências 
interculturais e construção de legados sustentáveis através da imersão de duas semanas de voluntariado 
em uma instituição para pessoas com deficiência.

O desenvolvimento desta atividade considerou as seguintes etapas:

https://escolaprimavera.com.br/site/
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Já a formação dos voluntários considerou a técnica de Design Thinking , tendo as seguintes entregas combinadas

Programa de incentivo à inclusão do mercado (Feras da primavera)

Revitalização das estratégias de comunicação da instituição

Criação de novas metodologias ensino através do Programaê

6.6.3 Resultados do Projeto Vacaciones Solidarias

GRUPO DE INCLUSÃO

Grupo de inclusão

Grupo de comunicação

Grupo de inovação

GRUPO DE INOVAÇÃO

• 30 PcD incluídas;

• Clube Feras da Primavera criado;

• PcD atendidos pela Escola Primavera mais inspirados para acessar 
o mercado de trabalho.

• Capacitação Programaê;

• Estruturação do voluntariado;

• Equipe mais atenta no tema de inclusão.

• Criação de um Vídeo Institucional para a Escola Primavera;

• Instalação de internet.

GRUPO DE COMUNICAÇÃO
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6.7. OUTRAS AÇÕES DE VOLUNTARIADO INCLUSIVO

DESTAQUE:

Mais de 30 inclusões de PcD no mercado de trabalho

Juntos desde 2011, além do projeto Vacaciones Solidarias, realizado no Brasil junto à Escola Primavera, a 
parceria entre Fundação Telefônica Vivo e ASID, rendeu outros frutos. Compartilhamos na sequência a linha 
de tempo que marca este trabalho:
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7. O CIEDS

O Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável promove soluções sociais que 
geram mais renda, mais saúde, melhor educação, maior confiança no futuro e, acima de tudo, prosperidade.
Acreditamos que cada pessoa possui os saberes e os potenciais para mudar suas vidas e comunidades. Por 
isso, criamos oportunidades para quem mais precisa e em nossos 22 anos temos alcançado resultados que 
mudaram a vida de milhares de pessoas.

Com foco em gestão de excelência, foram mais de 500 projetos realizados, quase 2 milhões de beneficiários 
diretos, quase 4 mil comunidades apoiadas, mais de 12 mil funcionários e mais de 470 parceiros.

Fizemos tudo isso construindo redes de parceiros, entre governos, instituições, empresas e sociedade civil, 
comprometidos com um Brasil melhor para todos e criando e articulando tecnologias que possibilitam 
políticas públicas mais efetivas e um investimento social estratégico.

Nossas ações concentram-se em quatro eixos: a) Educação; b) Inclusão Social e Bem-Estar; c) Negócios de 
Impacto Sustentável; d) Engajamento Cívico, abordando temas como fortalecimento da educação pública, 
democratização da cultura, empreendedorismo juvenil, desenvolvimento comunitário e assessoria na 
implementação de políticas públicas socioassistenciais.

Somos uma Instituição Social Sem Fins Lucrativos, filantrópica, signatária do Pacto Global da ONU, com 
status de Consultor Especial do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas – ECOSOC, membro do 
Grupo Consultivo da Sociedade Civil do Banco Interamericano de Desenvolvimento – ConSOC Brasil do BID, 
integrante do Conselho Consultivo da Federação Latino-americana de Cidades, Municípios e Associações de 
Governos Locais – FLACMA e membro do Comitê Gestor do Programa Nacional de Voluntariado – Pátria 
Voluntária. Fomos eleitos, em 2020, pelo prêmio TOP 500 NGOs, do NGO Advisor, a 3ª ONG mais relevante 
do Brasil e a 58º do mundo.

#redesparaaprosperidade
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8. FICHA TÉCNICA DA PUBLICAÇÃO

Realização
CIEDS – Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável
ONG responsável pela Secretaria executiva do CBVE
 
Supervisão Técnica
Fábio Müller – Diretor Executivo

Planejamento
Carolina Thaís Müller

Produção de Conteúdo
Carolina Thaís Müller
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Cláudio Viveiros
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9. Associadas CBVE

Entidade Representante(s)

Amil Alexandre Bulhões de Britto

Amil Andréa Giorgi

Banco Bradesco Ednei Lopes

Banco Bradesco Jackeline Busnello

Cemig Mariana Souza Lucio Oliveira

Cemig Washington Luiz Barbosa

Fundação Telefônica Vivo Lilian de Almeida Borges

Fundação Telefônica Vivo Karina Pimentel

Fundação Telefônica Vivo Samara teixeira

Gerdau Julia Jung

Gerdau Paulo do Amaral Boneff

Instituto Algar Carolina Toffoli

Instituto Algar Marthina Endo do Prado

Instituto Algar Thays Rodrigues

Instituto C&A Gustavo Narciso

Instituto Camargo Corrêa Bruno Fioravante

Instituto Camargo Corrêa Kalil Farran

Instituto Unibanco Claudio Acacio Sousa Dias

Instituto Unibanco Kenny Bastos

Itaú Social Juliana Lie Ioshimatsu

PwC Renato Souza

PwC Perla Steirensis

Sabesp Érika Santana

Sotreq Danielle Caria

Sotreq Ellen Pereira

Sotreq Raquel Marques

Sotreq Thayz Oliveira

Wilson Sons Claudio Luiz de Viveiros

Wilson Sons Ana Carolina Gouveia










