
til

r1

nd, s;J
Documento Final

Semínário
Legislativo

Voluntariado

E

Í 1

Antônio Carlos Gomes da Costa
Marcelo Abrantes Lingtiitte
Demóstenes Romano Filho

Armindo dos Santos de Souza Teodósio
Francisco de Almeida Uns

Sérgio Azevedo

rÁ
tssI:\IBIEI.\ 1W \IIN.\S
O Poder do Cidadão

7(815.1)



SEMINÁRIO LEGISLATIVO
VOLUNTARIADO

Você faz a diferença

Dezembro (te 2001

.\SS,\IHLI1. Ii(ISL.Vfl\'A 1)0 ES'I'.J)() 1)1 \II".S (;IR.Is



FICHA TECNICA

EDITOR RESPONSÁVEL: Hnr.; B.!,1 (1	l: ii

COORDENAÇÃO: u(,elino Luiz Ribeiro
ctos Institucionais)

EDIÇÃO: iviaiy leresiriha Mendonça
REVISÃO íV1,ii v f	7 I Id Wn(lonça e Ai i una Peixoto Spelter
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA: Maria de Fátima Gama Massara
IMPRESSÃO E ACABAMENTO: Gerência de Reprocjraf ia e

PUBLICAÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Hu	r Dcl (I,
Telefone. 3290-7000
C[P :30190-92 - Belo Horizonte

N______
% DaL

L

1	llllI'I '\>Iuiit,ii i,tih,. 1.. 2(X) 1,
1 foi l/ Ili

%471,	SLI1in:íti 	ivo \klI1I:1I ijlu'	1a1 a 111uellça.
Belo Ilol ilonte : \.seiiihltr:i LersIaii a do 	de \liili\
(	FaI'.

1.	\dtiiiiii I,1I	IIIhI ( ciais	(.ouIi.lcsso.
2. Volu uiIaii	- NIiii.t	( ciai	- ( ) iiii'\) 1. Iirtit

CI) I!: No i 7o 1



MESA DA ASSEMBLÉIA

Deputado Antônio Júlio

Deputado Alberto Pinto Coelho
IUu	I(li Iii

Deputado Ivo José

Deputado Olinto Godinho

Deputado Mauri Torres

Deputado Wanderley Ávila

Deputado Álvaro Antônio
J	Lai lo

SECRETARIA
João Franco Filho
Lir

Eduardo Vieira Moreira
cl( Id! II) (	II	I!



Exercício de solidariedade

O trabalho voluntãi lo, pratica que se fundanlentd na
cooperação e na solidariedade com grupos de pessoas mais
necessitadas, e que sempre existiu na história da humanidade, vem
se fortalecendo cada vez mais nas últimas décadas, ganhando
reconhecimento e espaço cada vez maiores na sociedade.

Apesar dos avanços alcançados, tanto em relação às áreas
de atuação quanto em número de entidades e de pessoas adeptas
à causa, o voluntariado no Brasil ainda enfrenta muitas carências e
dificuldades, como a escassez de recursos financeiros, as
deficiências de estrutura física e administrativa, a burocracia dos
programas e órgãos governamentais.

A preocupação com essas questões levou a Assembléia
de Minas Gerais a realizar, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro de 2001,
o Seminário Legislativo sobre Voluntariado, com participação de
representantes de instituições públicas e da sociedade civil,
inserindo-se nas programações do Ano Internacional do Voluntariado.

O objetivo do Seminário foi debater os diversos aspectos
que compõem a realidade do trabalho voluntário no Brasil,
especialmente em Minas Gerais, buscando sugestões para que
ele se fortaleça e contribua para a correção dos desequilíbrios sociais.

A presente publicação contém as palestras apresentadas no
Seminário, proferidas por pessoas de diversas áreas que se vêm
se dedicando ao tema, assim corno as propostas aprovadas na
plenária final do evento. Por sua diversidade e pela represen-
tatividade dos participantes, elas constituem valioso subsídio para
todas as pessoas e instituições ligadas à causa do voluntariado.

Deputado Antônio Júlio
/ ), 'se /ei te la 4 ssei ibléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais
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ABERTURA

Conieinoi ei-se, depois de amanha, 5 de, dezumbi o, o Did
Internacional do Voluntariado, data que mobiliza sentimentos e
atitudes de humanismo, compreensão e fraternidade. E, pois, em
momento oportuno que nos reunimos aqui para debater as questões
ligadas ao trabalho voluntário, numa iniciativa que se insere na
programação do Ano Internacional do Voluntariado.

Sabemos que o trabalho voluntário se fundamenta, antes de
tudo, na vontade de cooperar e de ser solidário em benefício de
grupos de pessoas ou de comunidades que necessitam de alguma
forma de ajuda. Esse tipo de trabalho ou de atitude perante a vida
sempre existiu em todas as culturas e civilizações, mas, nas últimas
décadas, vem adquirindo consistência e contornos mais definidos,
constituindo-se numa instância de atuação com características
próprias, ganhando reconhecimento e espaço cada vez maiores na
sociedade.

O crescimento do trabalho voluntário e das entidades dedicadas
a ele decorre, em boa parte, da incapacidade dos modelos atuais de
desenvolvimento de promover a inclusão social de expressiva parcela
da população. Governos e iniciativa privada se mostram ineficientes
para conciliar desenvolvimento económico com justiça social,
resultando de suas políticas e de suas práticas um enorme
desequilíbrio entre as camadas mais ricas e as mais pobres.

Nesse contexto, pessoas e entidades vinculadas ao
desenvolvimento social vém-se destacando pela capacidade de
articular, organizar e implantar ações concretas no âmbito público
não estatal, contribuindo para minimizar as mazelas sociais -
presentes nas áreas de saúde, educação, saneamento, moradia,
meio ambiente, direitos humanos, entre outras - e criando formas
de sociabilidade, não monitoradas pelas políticas governamentais
nem pela lógica capitalista do lucro. E como fruto desse trabalho
que verificamos, por exemplo, os resultados de projetos
humanitários voltados para o atendimento de crianças e
adolescentes em situação de risco, de populações carentes, idosos,
doentes, presidiários, pessoas portadoras de deficiência, assim
como para a formação de unia consciência ecológica e para a
construção da cidadania.
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Presente em todas essas ações, o voluntariado vem ganhando
apoio também no âmbito do Estado, seja por mero de programas na
area do desenvolvimento social, seja pela instituição de parcerias
com OrganizaÇões flao governamentais, seja pela liberaçaci de
mciii sos, sela pela desoneração liscal do tais organizações. O
rabalho vOluntar o vorri ainda conquistando espaço dentr o das

enipiesas, pi incipalrnente em piojetos vinculados à assistência
social, à preservação do moro anibrente e à melhoria das condições
internas de trabalho, num contexto or'n quea responsabilidade social,
o cuidado coei os rem:ur sos nati irais e a conduta ética vêm sondo
consideiado.s cada vez mais pelos consur y udores na hora do escolher
um produto ou ser viço

Ajies&mi dos avanços alcancados, tanto em relação às áreas
de atuação quanto em numero de entidades e do pessoas adeptas
à cai isa, o voluntariado no Brasil ainda enfrenta muitas carências e
dificuldades, que se manifestam, por exemplo, pela escassez de
recursos financeiros, pelas deficiências de estruturas física o
administrativa, pelos problemas de gerenciamento, pela burocracia
dos programas o orgãos governamentais, pela ausencia de
mecanismos legais cio incentivo e garantias ao setor

O objetivo (leste seminário é debater esses e outros aspectos
que conipoeni a realidade do trabalho voluntario rio Brasil,
especialmente em Minas Gerais, buscando sugestões e propostas
para que ele se fortaleça, como movimento capaz de nos tornar
roris solidários e mais atuantes na correcão rios desequilibrios
sociais

De sua parte, a Assembléia Legislativa prorura exercer o
papel cio mediadora entre os diversos segmentos envolvidos com
o trabalho voluntário, abrindo espaço para as discussões e ações
que se fizer em necessai ias nesse campo. Foi com esse intuito, a
propostro, que a Casa pioflioveu, no niés de maio deste ano, o
Fóruni Alternativas para o Desenvolvimento Social - Captação de
Recursos e publicou, posteriormente, uma cartilha contendo uma
síntese das exposições do evento, especialmente no que se iefeie.
a fontes e lormas de captação de recursos; deduçoes legais para
contribuições destinadas ,.i programas culturais o do promoção dos
direitos da criança e tio arloloscente: e elaboração de projetos na
área social. Sobre os resultados deste sei - hinário, e oportuno icriihiai
que as propostas aqui apresentadas e discutidas comporao unir
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documento final, que irá subsidiar ações dos Poderes Legislativo e
Executivo e de pessoas e instituições ligadas ao trabalho voluntário.
Gostaria de agradecer aos expositores, aos debatedores e aos
demais participantes deste evento e a todos os que colaboraram
para sua realização. Faço um agradecimento especial às pessoas e
às entidades que, em sucessivas reuniões, discussões,
levantamento de propostas e subsídios, tiveram um papel
fundamental na concepção e na organização do seminárioCom esta
iniciativa, e imbuídos do espírito solidário, certamente estamos todos
contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa

Deputado Antônio Júlio
P',cjttire	 L;sItv	; L .au o A1iiii	t13I
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O Voluntariado como Ação
Transformadora nas Diversas

Dimensões Humanas

Antônio Carlos Gomes da Costa
Diretor—Presidente da Modus Faciendi

As Nações Unidas proclamaram 2001 o primeiro ano de um
novo seculo e de r.rn ' MOVO roilenio, cor o o Ano Inter nacional (10
Voluntariado Essa decisão precisa ser lida e compieendida, porque
joga luz sobre um momento couro este que estamos vivendo nesta
Casa Desde 1975, com o Ano Internacional ria Mulher, as Nações
Unidos vrm lançando lu zes sobre a pessoa huniana, sobre os direitos
]i_ii anos

Se olharnior, a evolução do sistema das Nações Unidos,
veremos que sua prnrieira ênfase, logo após a Segundo Guerra
Mundial, foi ir autoderr'r mrnação dos povos. Ou seja, preoci ipavam-
se com as populações que ainda estavam sob regime colonial: e
tivemos um grande periodo de descolonizaçao no mundo, após a
Segunda Guerra

O segundo movimento cia familia das Nações Unidas foi,
com a instalação da Guerra Fria, o tema da não proliferação das
armas nucleares e da seqi ranca coletiva, di'pois de l-liroshinra e
Nagasa.i Na segunda metade da decada de 50 e (lurai ite a dëcoda
de GO, a fan nua dos NOçOOS UnidOs SO VOltOu para o qiic tão do
desenvolvimento, corri ènfase no deservolvrmento econôrr rico. Em
1972, com a Conterõncra de Estocolmo sobre o 1 Meio ambiente, a
questão ambiental entrou na agencia das Nações Unidas

Até ai, vemos tenras de grande abrangéncra, relativos à
coletividade e às nações. O tema da pessoa, cio individuo ainda não
estava bem agendado na ordem internacional, no direito
internacional. Isso passa a ocorrer em 1975, no Mõxico, com o Ano
Internacional da Mulher

Pela prrmeira vez, na celebração de um grande evento das
Nações Unidos, não estavam presentes apenas deleujaçoes
governamentais, mas também delegações da sociedade civil das
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nações representadas. Então, inicia-se um movimento em que as
organizações não governamentais e a sociedade civil adentram o
cenário da ordem internacional.

Depois, em 1979, tivemos o Ano Internacional da Criança, o
Ano Internacional da Juventude, o Ano Internacional do Idoso, o
Ano Internacional da Família, todos eles sinalizando a importância
da pessoa humana, aquilo que Norberto chamou de "erupção da
pessoa humana na superfície do direito internacional". A década
de 90 foi marcada por uma série de eventos para fechar o século
XX e abrir o século XXI. Esses eventos, grandes conferências
mundiais, foram desenvolvendo o intenso esforço de colocar o ser
humano em urna condição de centralidade nos processos de
desenvolvimento.

Primeiramente, começamos pela criança. Em 20/11/89, foi
aprovada a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, da
qual são reflexos na legislação brasileira o Estatuto da Criança e do
Adolescente e o art. 227 da Constituição Federal. Depois, em
setembro de 1990, tivemos a primeira conferência de cúpula sobre
os direitos da criança, com a presença de 70 chefes de Estado.

O presidente do Brasil Fernando Collor falou em nome dos
paises do continente americano. Houve apenas quatro oradores.
Por que isso? Porque o Brasil havia colocado a letra e o espírito da
Convenção no art. 227 na Carta Magna e no Estatuto da Criança e
do Adolescente. Ainda em 1990, tivemos a Conferência Mundial
sobre Educação para Todos, na Tailândia. Em 1992, tivemos a grande
conferência mundial sobre o meio ambiente, a Rio-92, em que foi
introduzido na ordem internacional o conceito de desenvolvimento
sustentável, com grande ampliação no universo da questão
ambiental.

Em 1993, tivemos o Congresso Mundial sobre Direitos
Humanos, em Viena, em que foi reafirmado, mais uma vez, que o
que ocorre com as pessoas dentro de um país é mais importante
que os indicadores econômicos. Isso foi de grande importância para
as nações.

Foi consagrado ali o índice de Desenvolvimento Humano -
IDH -, desenvolvido pelo Pinud, no início da década. Ele foi
considerado o grande marco, a grande medida para se mensurar o
progresso de um pais. Por exemplo, o Brasil é a 1 1'economia do
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mundo, mas. quando é medido Sol) o metro do desenvolvimento
humano, ocupamos a 69 posição. Esta distáni;ta entre 10 e 69 e o
que separa o nosso desenvolvimento econômico do nosso
dosenvolviniento humano. Em 1994, tivemos, no Cairo, a
Conferência Mundial sobre População o Desenvolvimento, em que,
mais uma vez, o ser humano foi colocado em primemoo lugar.

Em lima decisão historica, considerou-se que nenhum
Estado, nenhum governo, em nome de pohticas publicas de controla
demográfico, pode interferir no corpo do homem ou da mulher sem
o consentimento rle';tes Ainda em 1994, tivemos o Ano
1 rifei i racional da Fa ni lii, que, paradoxal mente, foi muito pouco
coniermorado no Brasil Esta è uma das grandes inquietações não
perceberme' a fanrilia como base das políticas públicas sociais.
Trabalhamos cern o idoso, com as crianças, o adolesccurite, o loveni.
o drogadito, o intrator, todos pei si, SOfl 1 perceber que essas pessoas
não existem individualmente. Elas são parte de uma família O Brasil
tem 160 milhões de habitantes. Uma outra forma de dizer iSSO

que o OOSSO pais possui 32 milhões de famílias.

Em 1995,  tivemos a Conforència de Copenhague sobre o
desenvolvimento social. Ela foi fundamental, porque ali surgiu um
conceito que o mundo não tem valorizado Se existe uma

lohalizacão econômica, deve existir, também, uma globalização
social Se existe uma politica económica mundial da OMC, deve
existir, tarnbeni, unia politica económica mundial e, talvez, o fortim
de Porto Alegre seja ir dessa durionsão social da
ntobrrlizacãn, fazendo o contraponto com o fórum de Davos, na

MG, tivemos  cru Is lanibul a coníerõncia sobre os
,issemrrai'rlentos humanos e, em 1997, uma conferõncia, em Roma,
sobre a fome, sendo mais noticiada a audiência de Frdel Castro
corri o Papa do que o que, realmente, aconteceu no plenário da
conferência

[mii todas essas conferências, houve declaraçoes ético-
joliticas e planos de ação no final. As declarações ético-políticas
conLlamnararrl a humanidade para um tempo novo, e os planos de
ação e'tavrrrn na dririeo,ào pragmática, indicando uma nova
possibilidade de ação. O que vemos? Pela primeira voz, na decada
(lo ¶)O, .i' convocatoriav; dar1 declarações da ONU mudam [las são
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dirigidas aos governos, aos organismos internacionais. Isso não é
novidade. Foi sempre assim, desde a criação da ONU.

São introduzidas duas mudanças: as convocações são,
também, dirigidas às organizações sociais e aos indivíduos. A ONU
convoca os indivíduos para agirem em favor das suas declarações,
dos seus propósitos ético-políticos. Sobre este Ano Internacional
do Voluntariado, certamente, ao final do ano, ao encerrá-lo, a
assembléia geral da ONU criará a década sobre o tema, como é
tradição de cada ano internacional. Então, teremos urna década de
voluntariado, quando deveremos pensar o papel da pessoa em tudo isso.

Queria ressaltar duas dimensões. Devemos sair da idéia de
promoção, de marketfngdo voluntariado e partir para uma idéia de
uma década de voluntariado sustentável, de um esforço sustentável
nessa direção, segundo o novo paradigma que o deputado Alberto
Pinto Coelho salientou tão bem em sua fala, o paradigma de que o
Instituto Lthos tem sido um grande evangelizador, o paradigma de
uni voluntariado de um tipo novo, de um salto qualitativo no
voluntariado, como salientou o secretário municipal de Direitos
Humanos. Queremos um voluntariado que não seja apenas
individual, mas passe também a ser corporativo, passe a ser
comunitário e expresse valores, projetando para o ambiente social
crenças, valores, princípios coletivos mais amplos.

Então, quando pensamos o voluntariado nessa nova
dimensão, temos de salientar duas coisas. Primeiro, o voluntariado
relativiza o papel dos atores coletivos. O século XX foi de luta de
classes: foram valorizados os partidos, os sindicatos, as
organizações, a sociedade civil organizada, mas fala-se de entes,
de atores coletivos.

O Ano Internacional do Voluntariado nos lembra a importância
do indivíduo, dos atores individuais, porque o voluntariado é um ato
de vontade. Ele não pode ser induzido pelos dirigentes de urna
empresa, não pode ser forçado pelos dirigentes de políticas públicas.
Ele é uma decisão que ocorre no íntimo de uma pessoa, é um
posicionamento da pessoa em relação a si mesma, em relação aos
outros, em relação ao ambiente em que ela vive, em relação aos
valores, ao significado e ao sentido da sua presença no mundo.

Então, o voluntariado é uma decisão individual. Sou contra
niarketing e promoção de voluntariado como se fosse um produto
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a ser vendido para as pessoas. O voluntariado deve resultar rio uni
processo educativo e refletir urna decisão pessoal.

Temos de considerar dois conceitos fundamentais para um
processo educativo: um conceito de pessoa e um conceito de
mundo, de sociedade, porque voluntariado é a pessoa agindo nas
suas circunstâncias, é a pessoa atuando no seu mundo. Vemos a
pessoa como um ser aberto em todas as dii ecões a JSSO) CO'' iO
um ser aberto em relação a si mesmo, buscando transceiulônr;ia
para a vida, a pessoa procurando ser mais

Isso é o impulso, o motivo interior, subjetivo do voluntariado:
a pessoa indo ao encontro do outro, indo ao encontro das
necessidades, dos problemas, das dificuldades, das soluções, das
suas circunstâncias, das outras pessoas. Então, e a pessoa indo ao
encontro CIa outra, procurando levar unia contribuição para a vida
de outras pessoas, unia contribuição criativa, construtiva, solidária.
E a pessoa relacionan, lo-se com o meio ambiente. coi'r o ainbierrte
natural e hurriano, procurando construir urna casa melhor, uni mundo
r'ielhur para o ser humano. E a pessoa se relacionando com a
dimensão transcendente da vida, com o significado e o sentido das
ações em i . ir'i marco etico e politico

O Bi sil é um país que fez 500 anos sem jamais ter colocado
todas as crianças na escola, sem nunca todos os brasileiros terem
tido acesso à saúde, ã habitação, aos direitos básicos. Por que isso?
Porque o nosso pais foi especialista em transformação produtiva
sem eqüidade social. Vemos, ao loncto de toda a nossa evolucan
histórica, todos os ciclos nconõniicos gerando injustiça e danos
ambientais, desde o ciclo do pau-brasil, que destruiu a mata Atlântica,
aos ciclos da canade-açucar, do couro, do ouro, do café, da borracha,
da iridusti ia, da soja, da Embraei, enfim todos os ciclos econômicos.
[les não geram eqüidade social, desde o ciclo do pau-brasil ate o
ciclo da industria aeroespacial, bole o grande orgulho da economia
I)i asileira.

Então, precisamos de urna ética de coresponsabilidado ei-ore
os três setores. O pilmeim seria o setor publico com luis publicos;
o segundo, o setor privado com fins privados, o terceiro, o setor
privado com fins públicos, i mia organização privada com finalidade
pubiica. Quando pensamos isso, defrontamos com o fato de (te
essa elica da co-responsabilidade não podo ser instalada rios atores

ctit, icioniiis. rios atores coletivos.
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A ética da co-responsabilidade, para ser instalada aí, precisa
estar, antes, na consciência dos indivíduos. Por isso, propomos e
pensamos, no âmbito de uma educação para o voluntariado, no
ser humano como um ser aberto em todas as direções e no conceito
de mundo. Como disse Paulo Freire, todo o processo educativo
traz embutido, proclamado ou subjacente um conceito de homem,
um conceito de mundo.

Terminando, queria falar do conceito de mundo que nos vem
do conceito de desenvolvimento humano que as Nações Unidas
vêm defendendo e teve, como o seu grande formulador, o indiano,
professor Amarthya Sen, que trabalha na Universidade de Oxford,
na Inglaterra. Resumi os princípios do seu livro, que se chama 00

Desenvolvimento como Liberdade", em alguns pontos básicos:
1 - O universalismo do direito à vida como o mais amplo, o

mais básico, o mais profundo e o mais universal dos valores.
2 - A eqüidade: nenhuma vida vale mais do que a Outra. E,

se olharmos ao nosso redor, parece que Limas vidas valem muito
mais do que as outras.

3 - Todo ser humano nasce com potencial e tem o direito de
desenvolvê-lo.

4 - Para desenvolver seu potencial, as pessoas precisam de
oportunidades. E as melhores oportunidades são as educativas.

5 - Aquilo em que cada pessoa se torna, ao longo da vida,
depende de duas coisas: das oportunidades que teve e das escolhas
que fez. Por isso, além de oferecer oportunidades, é necessário
preparar as pessoas para fazei escolhas, o que implica em educação
para o voluntariado, em educação para valores, em educação para
viver e expressar, na ação, os valores humanos.

6- Cada geração deve à geração seguinte um meio ambiente
igual ou melhor do que o que recebeu da geração anterior.

7- É preciso "empoderar" as bases da sociedade. É preciso
dotar as pessoas de poder, dotar a comunidade de poder, dotar as
organizações de base da sociedade de poder. O melhor caminho
para isso são os direitos humanos, civis, políticos, sociais, culturais
e ambientais E o caminho para viver de acordo com uma ordem
social instituída é o exercício da cidadania. E o direito de ter direitos
e o dever de ter deveres. Para isso é necessário haver transformação
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produtiva com eqüidade social vivida de acordo com urna ética de
co-responsabilidade entre os três setores, as políticas ijiblicas, o
mundo empresarial e as ONGs.

Nesse âmbito, vemos o papel do individuo saindo de si
mesmo, transcendendo-se e caminhando em direção ao outro, em
direção ao meio ambiente, em direção a SI mesmo.

Encerro esta intervenção dizendo que o voluntariado, como
transcendência humana, realiza as pessoas. As pessoas dizem. "Vim
actui para cumprir uru dever, e enuontrei um prazer " "Pensei que ,a
só ensinai, e acabei aprendendo muita coisa." "Cresci. Já nau sou
do mesmo tarrianho"" Vim para dar, e acabei recebendo mais do
que dei." "Passei a ver a viria com outros olhos. Muitas coisas a
que lotes não dava importância assumiram um significado novo
para mini. Isso acontece quando o voluntariado é um exorcicio de
transcendõncia.

Entretanto, quando e fruto de niaíketm'ncj OU de decisão de
pessoas hierarquicamente acima do individuo, gera palavras assim
"Gosto porque a cii mpmsa pci mito que você faça ISSO usando parte
do horar o de tr abiliro E um Jeito do' sair da rotina." " Inventaram
esse negócio de voluntariado lá, na empresa. e pena mal não ir
"Participo porque é na ëpoca do Natal, passa logo."" E bom
participam, porque é uma chance de mostrar que visto a camisa da
empresa.' - Eles estão ó fazendo inarkong coor a gente. Não
gosto de ser usado, mas emprego está dificil, e não vou inc expor."
"Clamo qi ie vou. Mandi quem pode Obedece quem tem juizo.
Moi negócio é qanha ponto. Isso da ponto E ntao, estou l

Precisamos exercer o volnintar iado corno educacão Para O
voluntariado o forma de transcendência humana, e não como
campanha, como objeto a mais de promoção.
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Marcelo Abrantes Linguitte
Gerente de Relações Empresariais do Instituto Ethos

Tentaremos falar sobre corou a empresa pude contribuir para
o voluntariado, não podando ações nesse sentido, deixando de
contribuir para que o funcionário se torne um voluntário, ou forçando
uma situação para que ele não tenha interesse, enfim, para que a
empresa não crie condições difíceis, como os exemplos que citarei.

O Ethos é uma ONG cuja principal função é mobilizar as
empresas para a responsabilidade social. Não fazemos consultoria.
Mostramos às empresas o quanto é importante agir de forma
socialmente responsável. O Ethos conta com cerca de 500
empresas associadas, que passam a conviver conosco nas redes,
nas reuniões, nos manuais, etc. Dessas empresas, 900 mil
funcionários faturam em torno de R$ 255 bilhões ou R$ 260 bilhões,
o equivalente a 25% ou 26% do PIB brasileiro. O que nos chama a
atenção é a importância relativa desse tema para as empresas.

Há alguns anos, a participação social das empresas ficava
restrita ao âmbito da filantropia, que é muito importante. Elas devem
continuar participando, porque os hiatos sociais são enormes. Mas
avanços podem acontecer. Há alguns anos, mal se conhecia o
sistema de responsabilidade social. Hoje, as grandes empresas já
estão incorporando esse aspecto em seu dia-a-dia, sinal de que as
coisas estão mudando. Temos muita satisfação, apesar de
reconhecer as dificuldades que enfrentaremos. Também devemos
reconhecer que está havendo um avanço significativo em todos os
níveis da sociedade.

A responsabilidade social nasce em um contexto que
tentaremos pontuar. Convivemos com a globalização, principalmente
as pessoas das cidades grandes envolvidas com empresas e
negócios. Ou porque, cada vez mais, convivem com profissionais
de outros países, ou porque viajam, ou porque compram produtos
e serviços; até quem não tem acesso direto a esse tipo de dinâmica
sofre, de certa forma, impacto. As sociedades se globalizam, e as
empresas que atuam nesse mercado global saem de seus países
de origem e, muitas vezes, vão explorar negativamente outras
localidades, com outras culturas, outros valores.
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Conforme o professor António Carlos afirmou, globalizamos
dinheiro, rocui sus, produtos, serviços, mas ainda não globalizamos
beneficros sociais e ambientais. Nesse contexto, as empresas
assumem um papel diferenciado.

Talvez, hoje, as empresas sejam os principais atores sociais.
Isso vem dos recursos, da quantidade do funcionários. de sua
capilaridade, da capacidade de causar impacto na sociedade Esse
impacto tanto pode ser positivo quanto negativo.

Perguntei ao secretário sobre o orçamento do municipio de
Belo Horizonte, que é de R$ 1,5 bilhão. Se tomarmos como exemplo
empresas com faturamento de R$ 2 bilhões, de R$ 3 bilhões
perceberemos que assurïruanl urna proporção tamanha, que lá não
podem Si i0OCi par a l)orras com suas iii rei ações, apenas r:oni
seus resultados económico-financeiros, apenas com seus acionistas.
Sua preocupação deve transcender, também, seus interesses.
Co meça mos isso em todos OS fliVoiS da organização.

1-la alqiiuras semana,;, na ''Folha de S Paulo", um ar ticiilista
comparava os presidentes das grandes corpoi ações e uni estadista.
Afirmava que algumas empresas são maiores (1110 Estados inteiros.
O íaturamerito das cinco maiores corporações americanas e
equivalente ao PIB brasileiro O faturamenro das dez maiores
corporaçóes mundiais é equivalente ao PIB do Brasil, da Argentina,
(10 México, do Chile, do Por ti, da Venezuela, da Colômbia e do
Uruguai, os il iaiores paises ria América 1 atina Nesse coni Oxti),
começamos a pensar qual seria o novo papel das empresas. O qe
se pode esperar delas? Será que apenas gerar emprego e pagar
impostos ? O articulista comentou que as empresas assumiram tal
proporção, que os presidentes dessas organisrções não deveriam
ser apenas executivos: deveriam ser, também, verdadeiros
estadistas, preocupados com o bem-estar social, com o inipacto
da empresa na comunidade, com a relação entre a empresa o OS

sindicatos, com ONGs. etc.

Se o presidente George Bush não ratifica o protocolo de
Kyoto, e porque existe uni interesse de desenvolvimento econõnirco
das empresas, nruitas vezes desatrelado do (lesenvolvimento social.
L essa é uma caracteristrca nossa. A agenda social fica do um lado,
enquanto o desenvolvimento econômico cresce As eipr esas tem
um papel em tudo isso.
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Entramos na questão da responsabilidade social das
empresas, que, no fundo, é a empresa poder detectar demandas,
interesses e necessidades legitimas de outros atores sociais, de
outros parceiros, de outras partes interessadas; é incorporar essas
demandas em seu planejamento estratégico, em suas operações
diárias, em suas atividades corriqueiras, de forma que outros
interesses, não apenas os da empresa, sejam atendidos. A empresa
necessita de várias relações bem-sucedidas, para que se mantenha
sustentável.

O profesor Antônio Carlos comentou sobre a sustentabilidade.
Como posso ver meus interesses atendidos sem que me
comprometa para que as gerações futuras tenham suas
necessidades atendidas? Como a empresa pode se incorporar em
um contexto em que, segundo a ONU, em 25 anos, de cada três
pessoas, duas não terão acesso a água potável, o efeito-estufa
continuará a crescer e, aproximadamente, 60% dos gastos mundiais
com saúde estarão sendo direcionados para a Aids?

A Agência Americana de Inteligência - CIA - tem essa
preocupação social porque há uma percepção clara de que, se essa
equação econômica e social não for balanceada, haverá grandes
convulsões na sociedade, corno já está havendo. Essa questão faz
parte da vida de todo o mundo, da grande e da pequena empresa.
Todas elas, independentemente do tamanho, são convidadas a
assumir um papel ativo de transformação social, de transformação
de estrutura, de transformação de realidade. E como isso acontece?

Desde uma ação social especifica em urna creche, em uma
entidade, até a preocupação com a contratação de portadores de
deficiência física, até a colocação de cláusulas sociais nos contratos
de seus fornecedores, de seus prestadores de serviço. E preciso,
no mínimo, exigir que seu fornecedor, seu prestador de serviço não
utilize mão-de-obra infantil, não polua o meio ambiente. Essa é a
Ótica da empresa geradora de cultura, disseminadora de uma cultura
saudável de desenvolvimento social. E uma atitude estratégica, não
apenas uma postura legal ou filantrópica.

A empresa pode se enxergar como responsável pelas
transformações sociais. Aí entra uma questão fundamental, a ética.
Não existe uma empresa socialmente responsável sem base ética.
Não adianta a empresa ajudar uma entidade local, uma creche, um
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asilo, unia escola publica se paga mal a seus funcionai os, se
cor rompe, se da propina, se não paga impostos, etc

Nesse final de semana, em um encontro diferente, comen-
távamos (tiO todo o mundo coloca suas crenças de forma muito
positiva. Todos dizem acreditar em desenvolvimento, em causas
justas, de aspectos sociais importantes Mas, se todo o mundo
acredita em tantas coisas boas, por que a sociedade não muda?
Existe um hiato muito grande entre o que dizemos e a nossa prática
diãr ia.

A ética deve Sei a base de suas ações e das ações da em-
presa. Ai entra uma preocupação com todos OS publicos com os
quais a empresa interage. Como resultado, obviamente, a empresa
recebe boireficios, assim como a sociedade.

É importante perceber fios que a responsabilidade social ti az
beneficios para todos Temos convivido muito com isso e visto que
mintas empresas não se mobilizam porque ver dadeir ainente
acreditam, mas, muitas vezes, por que lhes é conveniente, porque
são pressionadas polo publico consumidor. Uma pesquisa mostra
que o consumidor tom valorizado as ormipresas que valorizam a
sociedade. As empresas são pressionadas pela midia. O c/ippnrq
que eu trouxe é apenas um exemplo disso. A niidia está cheia rio
publicações como o jornal Valor' e o suplemento "Empresa e
Coo runidade"

Ha duas semanas, foi lançado o "Guia de Boa Cidadania
Corporativa", da revista "Exame' A sociedade civil e o poder público
têm o papel significativo de pressionar e de criar condições para a
empresa agir de uma forma socialmente responsável. A imagem o
a lealdade do consurnidoi sao unia constante. Selos como o ria
Fundação Abrimui e do Empresa Cidadã valorizam a empresa junto
ao cnnsun'iidoi

Diante ria pergunta. "No nItro o ano, vocé pensou oro
prestigiar ou punir uma or'npresa com base em sua conduta social?,
22% disseram que sin r. E nor número pequeno, mas está crescendo
consistentemente. Não acredito que seja modismo A sociedade
está organizada. Quem võ os dados da quantidade de ONGs
constata que a sociedade está se organizando, Parcelas estão sendo
feitas nos diversos muveis, alguma coisa esta mi.jdani.fo , e as
enipresas tem de acompanhar essa niudanca.
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Essa pesquisa também foi feita em outros países, e mostrou
uma tendência significativa dos consumidores em valorizar esse
tipo de empresa. Segundo o entendimento de alguns consumidores,
o papel especifico da empresa é gerar lucro e ponto final. Para
outros, é melhorar a sociedade, e alguns ficam no meio-termo, na
dúvida

Como melhorar a relação com a sociedade? Um grande
número de pessoas, em diversos países, inclusive no Brasil,
concordam que melhorar a sociedade é papel da empresa. Existe
uma oscilação do outro extremo em gerar lucro. Nos Estados
Unidos, há grande percepção de que não deve ser apenas isso,
aquele meio-de-campo é interessante. As pessoas, hoje, já não
acham que gerar resultado é apenas a última grande função da
empresa. Existe uma função social.

No sitewww.phs.org.br , está toda a pesquisa e alguns dados
mostrando com o que o consumidor se sensibiliza: proteger a saúde
do funcionário, garantir produtos e operações que não prejudiquem
o meio ambiente, que não façam parte de suborno, corrupção, etc.
O que estimularia o consumidor a comprar e recomendar aos seus
amigos comprarem também seria a contratação de deficientes.

Há um ponto interessante sobre a questão da diversidade.
Dizemos muito, no Brasil, que brasileiro não é preconceituoso, mas
algumas pesquisas mostram o contrário.

Hoje, estima-se que, no Brasil, haja em torno de 25 milhões
de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência física ou mental.
Somando-se aos amigos e parentes, esse número é maior do que
100 milhões. E algo muito concreto que nos atinge e aflige. As
empresas devem se preocupar com isso, porque não incorporar
esse público à questão da diversidade é uma falha. Há a questão
de mulheres em níveis hierárquicos da empresa. Enquanto os
companheiros de mesa falavam, olhei a composição da Assembleia,
e a quantidade de mulheres é muito pequena. Em todos os níveis
da sociedade, há um avanço a ser feito.

Há três anos, uma pesquisa realizada por uma entidade
feminista em São Paulo, Geledés, mostrou que, para se definir o
perfil de trabalho de um cargo qualquer, em diversas empresas, e
saber como homens e mulheres, negros e brancos se enquadravam
e recebiam salário se cumprissem aquelas funções, ocorria o
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seguinte: para essa mesma função hipotetica, um homem branco
receberia R 1 000,00, urna mulher branca, R$ 75000, um homem
neqro, R 500,00; e urna mulher negra, R$ 250,00. Nas grandes
corporações, não há a presença efetiva de negros e mulheres.

A questão da diversidade presente e a empresa volun-
tar amentose irsiciorando - aqui já entramos naquilo que faria o
cousuirridur jamais voltara comprau propaganda enqanosa, danos
físicos ou moraiS dOS tiabalhadOre, Lolaboracão com politicos
cm ruplos ou suborno a agentes públicos, venda do produtos nocivos
à saudo, etc. Isso está no sito, é a responsabilidade social vista
Corno dCO voluntária da empresa.

A legislação e a base; se a empresa não cumpriu nem isso,
não adianta falar em responsabilidade social, que vai além disso. O
que a ompi osa, alem disso, pode fazer, de forrria voluntãria. com
seis fornecedores, prestadoros de SOl VICO, funcionários, meio
ambiente, conitinidade o poder público são parcei ias. A empiesa e
insistentemente convidada a agir assim.

Em termos de voluntariado, há urna definição no manual do
Ethos Sempre lançamos manuais para as empresas sobre temas
especificos; elos não tórri a palavra final, existem para motivar a
discussão

Colocamos ali urna definição rrao académica, mas um
entendimento nosso do que seria voluntariado empresarial ou
corporativo. 'conlunto de ações realizadas por empresas para
incentivar, apoiar e suportar o envolvimento de sem funcionários
em atividades voluntarias na comunidarle " E interessante o
incentivar, o apoiar o o suportar. A questao nao e forçar, pressionam,
mas incentivar. E importante mostrai para os funcionários que
devem pan 1 icipar, e a empresa deve dar algum tipo de suporte e
apoio para esses funcionar 'os

O que temos visto, cru termos concretos de ação no Instituto
E tIros, ao lonqo desses Irès anos de existência, e c;ue murtas
empresas tõni proqrarnas de volunranado corporativo, que ca porta
de entrada para suas ações em termos de responsabilidade social

Citarei o nome di alqumas empresas ijimando as acnes forem
positrvas. não tara fazer propaclanda, apenas para exemplificar. Uma
empresa do setor de limpeza, a Reckrtt Benckrser, tem uni programa

ii ito interessante de voluntariado. Antes, fizeram o mapearnento
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da situação social de seus funcionários, verificando o nível de
escolaridade, a qualidade da moradia, o tempo de transporte da
residência até o trabalho; mapearam tudo, detectaram os nichos e
começaram a trabalhar. A partir dai, desenvolveram um comitê de
responsabilidade social para direcionar suas ações.

Outras empresas, porém, têm tido algum tipo de problema.
Uma empresa associada ao Ethos, do setor financeiro - não vou
citar o nome - há um ano e meio, veio nos procurar, pois queria
desenvolver um programa de voluntariado. Gostaria de fazer uma
pesquisa. Nós a fizemos, desenvolvemos um artigo e aplicamos a
pesquisa para todos os 4 mil funcionários da organização. O nível
de resposta de funcionários interessados em desenvolver algum
tipo de programa foi pífio: 70 funcionários responderam, 1,5%.
Quando o RH da empresa foi verificar o porquê desse nível de
resposta tão baixo, descobriu que havia medo do funcionário, pois
ele achava que a empresa já usava tão mal seu tempo, a jornada de
trabalho já era tão excessiva, tão desgastante, por que a empresa
queria saber em que ele investia seu tempo livre?

Será que quer usar mais ainda seu tempo? Esta é a conclusão
a que o RI-1 da empresa chegou. Em vez de a empresa se preocupar
com algo concreto, básico, que estava acontecendo nela, na relação
com o funcionário, quis desenvolver o voluntariado. Como a empresa
vai desenvolver um programa de voluntariado se não tem a adesão
de seus funcionários? Fica muito difícil.

As empresas devem ter uma preocupaçao muito concreta.
Voluntariado não é um programa de fachada. Para dar certo, tem
de haver coerência entre o modo como a empresa trata seus
funcionários, sua política interna e a ação externa que quer
desenvolver. Se não houver coerência, os funcionários não vão aderir.
O programa pode se manter por seis meses a um ano e acabar-se.
Temos visto muitos casos assim.

Possibilidades de utilizar recursos ou instalações da empresa:
ternos visto casos, corno o de uma empresa associada ao Lthos,
do setor de metalurgia, em Guarulhos, São Paulo, e eles, aos finais
de semana, cedem as instalações, as salas de treinamento da
empresa para que seus funcionários, voluntariamente, trabalhem
com alfabetização para algumas comunidades carentes da região.
A empresa não precisa necessariamente despender grandes
recursos, basta vontade política. Responsabilidade social, no fundo,
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e vontade politica; o que quero fazer (Ia minha vida, ou o que a
empresa quer fazei [ uma decisão. Obviamente, existe o custo
da nuca

Responsabilidade social não e uma panaceia, nao vai curar
todos os males da co 'prosa Mijilas vozes, as mudanças politicas
da empresa, de filosofia de tial);ilhoexiqcwn custos. O cjue a empresa
pude decidir nu nau e se quer pagam poi eles.

A liberação de horário de trabalho tem sido muito discutida
O que temos visto i que não há urna regia: as emupiosas,
dependendo da área do luncionár o, do tipo da empi osa, podem
liheiar nu não As possibilidades de a er'npiesa agir são varias, basta
que ela queira fazem. Sempre incentivando, apoiando, dando supoi te
para que a ação de seus funcionários possa, efetivamente, acon-
tecer.

1-la unia empresa do transporte publico, em Recife, que
desenvolvo uni programa inloressanue. Nos finais do semana,
(Jisl:ionibiliza oriibus para cii e seus 1 uni ;iouãm os dirijam, passando
em comunidades cai entes, pegando ci ancas para ir a programas
educacionais cio que essa empresa o parceira. [ o funcionario,
voluntariamente, (indicando-se. As possibilidades são muitas, basta
que a empresa queira agir, possibilitando um clima interno e
organizacional interessante para isso Temos visto alguns benefícios
para a empresa

O Ltbos não é uma entidade especialista em voluntariado, e,
como não prestamos consultoria, pegamos algumas informações
de associados. Acompanhamos e ajudamos em alguns momentos,
nas não temos trabalho intensivo O que temos visto de alguns

beneficio'; é o aprimoramento da habilidade dos ti mncionários Muitas
habilidades, o funcionário não sabia que tinha, e couieça a
desenvolvê-las e a aplicálas no dia a-dia, no ti abalho, como a
capacidade o o desenvolvinwnto d(! lidei umnças.

O Instituto C&A tem muitos casos relacionados ao dc'seri-
volvimento de liderancas. Outias entidades, como a Fund;mcão
Acesita, têm trabalhado para isso Algumas onipresas, comi o a
Nalumim, i itilizam si_ia rede de consultoras para, voluntariamente,
venderem seus produtos cmii projetos feitos em parceria com a
Fundação Abminq. [ inipomtamite que a empresa dê condições e
rmfrreça essa possibilidade para os funcionarmos. Deve criar afinirlade



com a comunidade local, recrutar e manter talentos, melhorar o
ambiente organizacional, isso é muito consistente. Temos relatos
freqüentes daqueles que perceberam que o ambiente organizacional
mudou para melhor.

Em relação à diversidade, a grande filosofia da conferência
deste ano foi a valorização da diversidade. Todos os atendentes da
conferência eram portadores de deficiência física ou mental. Na
preparação da conferência, contratamos dois portadores de
deficiência para trabalhar conosco no Ethos, que é uma entidade
pequena, tem pouco mais de 20 pessoas. Quando eles entraram,
10% da comunidade interna eram de portadores de deficiência. E
muito interessante como o clima interno mudou.

Muitas vezes, em algum momento de correria, agitação,
deparávamos com aquela pessoa, com alguma limitação de
locomoção e nos perguntávamos: por que estou correndo? Posso
ir com calma. Parece que isso nos ajuda a encontrar o que é
importante na vida, o que, realmente, tem valor. A escala de valores
muda muito. Funcionários da empresa, em contato com outras
realidades, trazem a percepção de escala de valor para suas
empresas também, tornando a empresa mais humana se ela quiser,
mas também competitiva. Existe um espírito de equipe, imagem
institucional positiva.

Voluntariado não é um instrumento de marketing, de
capacitação de funcionários, como um treinamento ou um curso.
Deve vir da vontade genuína da empresa em contribuir com a
sociedade. Se houver esse desejo verdadeiro de contribuir, o
programa do voluntariado se estabelece e solidifica. Caso contrário,
se for um programa de rnarketing, isso passa. Temos visto muitas
empresas associadas ao Ethos que ainda vão por esse caminho e
não têm obtido bons resultados.

A campanha deste ano do Ethos na mídia está com um tema
interessante. Não sei se está sendo veiculada em Belo Horizonte,
pela televisão, por revistas ou em outdoor. Contém um fundo preto,
com a foto de uma criança, e a foto dessa criança hoje, já adulta,
como uni empresário importante, e um mote: a criança que nasceu
entre pescadores motivou esse empresário a desenvolver
programas de meio ambiente. É sempre um mote referente às
experiências da infância e o que o empresário faz hoje.
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Quero deixar para reflexão que essa campanha surgiu de um
poema do Mário Quintana, do qual não me lembro exatamente
Vou falai em linhas qerais. Mostra-nos a pessoa quando criança o
hoje QuiÍ e a diferença entre o que gostar ramos de fazer naquela
época, os nossos sonhos, e o que fazemos hoje? O poem;:1 diz
mais ou menos o seguinte.- Subito, olho a foto daquela criança de
trés anos O que ostarã aquele menino pensando de mini ? ". A foto
era nele, olhando-se e se perguntando o que aquele menino estaria
pensando, hoje, dele Aquilo que faço, ririnhas ações, minhas
palavras, minha relação com as pessoas - será que aquele menino
sentiria orgulho de num, ou não? Acho que essa seria uma boa
perqunta para fazermos a cada um. Será que aquele menino sentiria
orgulho rio a(lultc) de hoje?
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Demóstenes Romano
Articulador da Central do Voluntariado de Minas Gerais

O fundamental do voluntário é cuidar da vida, cuidar da
transcendência. Acho que o verbo chave do voluntariado é "evoluir",
mesmo porque não evoluo sem o outro, o outro não evolui sem
alguém. O que há de novo é isso. O que há de velho foi dito aqui, é
a "marketagem", que burocratiza o voluntariado, que o coloca como
mão-de-obra, corno instrumento de manutenção dessa ruindade
do mundo em que vivemos.

Um psiquiatra chamado Victor Frankl, já falecido, foi discípulo
de Freud e teve uma relação muito especial com ele. Ele foi
prisioneiro em um campo de concentração. Como era universitário,
colocaram-no com alguns tocos de lápis para que fizesse trabalhos
burocráticos. Ele fez suas observações, como profissional. Sua obra
praticamente se sintetiza em um livrinho chamado "Sentido da
Vida". Ele observou que algumas pessoas, no campo de
concentração, estavam absolutamente exauridas, sem forças;
juntavam o restinho das forças e se jogavam na cerca elétrica para
acabar com aquele sofrimento.

Outras, igualmente sem energia, pegavam suas últimas
forças, quando iam para o forno crematório, e cantavam, com um
filetinho de voz. Era um hino à vida, de resistência; era o jeito que
tinham para dizer que estavam acima daquilo e que a vida é muito
mais do que carne e do que alguém pode fazer para exterminá-los.
E esse o sentido do mistério da vida, da transcendência. O dia em
que soubermos explicar isso, não será mais transcendência, porque
estará ao nosso alcance, estará do nosso tamanho.

O que precisamos é pegar dai o que queremos da vida, qual
é nosso papel. O voluntário precisa vir como um novo ator, um
novo autor para um novo script, para um novo filme, porque, do
jeito que está, já vimos em que dá.

Estamos conversando agora, e, em algum lugar, há alguém
se matando no sistema penitenciário, há mais uma rebelião por
excesso de população, e é cada vez mais baixa a faixa etária dos
presidiários. A manutenção de um preso no sistema penitenciário
custa R$720,00 por mês. E não nos damos conta de que as pessoas
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matam e morrem por amor ou por ódio. Uma pessoa seqüestra um
avião e se joga por urna motivacão transcendental, ou para o bem
011 para o mal Mas ficamos nossa burocracia, cheios de crachá;
para tudo é preciso fazer inscrição, pôr crachá e conversar. Essa é
a escolha que estamos fazendo.

Quando acabar essa 'marketagem" de Ano Internacional do
Voluntariado - não a inspiração da ONU, mas o que fizeram do Ano
Internacional do Voluntariado -, espero que, no dia 1° de janeiro,
fiquem os que querem transformar o mundo, Que sejam agentes
de transformação, fiquem indignados com a ruindade desse mundo
e tenham a auto-estima minimamente elevada para estarem
encantados com a possibilidade de serem agentes de mudança.
Isso depende de cada tini de nós e do nosso compromisso.

Não é necessai ia nula central de vokintaiiado, não tem rio
ter orqanizacão antes desse propósito, mas sim nossa organizaçao
interior. Basta que os tantos que falam nas igrejas de todos os
credos, os que se chamam de irmãos nas igrelas, se quiserem ser
voluntários, deixem de ser hipócritas e atuem verdadeiramente na
fraternidade. Só isso seria o suficiente, e sobrariamos nós, que,
qiaças a Deus, temos alguma condição de fazei isso. Iriam faltai
us de baixa renda, cio baixa escolaridade, que bole precisam cio nos
o (1UO chamamos de i ri npanheiro no clube, no serviço. 011e
conrpa nheiro, (1(10 ii n mari 7

Acho que é tão fácil e tão dificil ser voluntário, porque, mais
do que voluntariado, que é um jeito coletivo, faço parte de urna
rede, é o verbo "voluntariar", minha ação é o que estou fazendo
Vou partir do que falou o secretário Fernando Alves, conio homem
de governo. Os governos e governantes podem tudo, mas as
pessoas que estão no qoverno precisam ter a visão de tran-
sitor iodamie, porque ele o governo hoje, não o sem necessariamente
amanhã. Os cidadãos que estão no governo precisam ter a visão, a
consciencia de que podem muito, mas não podem tudo, da mesma
forma que os empresários

Corno vamos nos organizar para o exercicio da cidadania e
da individualidade? Precisamos ter o flOSSO leito de ser. Quando
tivermos consciência disso, provavelmente não teremos a angústia
de pensar em qual ONG nos vincular. Não existe isso. Posso ser
voluiitãi io em casa, na minha esquina; posso ser voluntário com os
moi is Não preciso mim exibir para ser voluntário, não preciso
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escrever na testa ou ter crachá. Ser voluntário é um estado de
espírito, é um cidadão cristão em estado de grandeza. Não faltam
pessoas querendo ser voluntárias. Faltam-nos organização e projetos
para o voluntariado.

Espero que este seminário seja uma oportunidade no sentido
organizacional e que a discussão não seja pela organização
burocrática ou administrativa, pela visão estratégica, mas pela
organização conceitual.

Algo terrível está ocorrendo: a ação de governos que querem
burocratizar o voluntariado e a ação da lógica empresarial de
empresas que querem trazer para a área social a lógica do lucro. A
empresa que tem fins lucrativos, mas não dá lucro, é até criminosa
do ponto de vista social. Ela é feita para isso, tem de gerar produtos,
empregos, dando lucros para se retroalimentar. E mais que legítimo
e indispensável que ela seja lucrativa.

É da lógica do ser lucrativo trabalhar com competição e ter
um sistema de hierarquia. Ela é cheia de regras. Mas não se pode
pensar que tudo é produto e que há estoques de materiais, sem
respeitar a sutileza e a grandeza insondável do homem.

A área social precisa de planejamento, mas não pode ser
engessada numa organização convencional. A emoção move, a razão
organiza. Mas se não me posicionar corno humanista, como cristão,
como cidadão, não adianta a razão. E preferível deixar isso para
quem se organiza burocraticamente. O planejamento convencional
de empresas lucrativas é indispensável, mas é imobilizador na área
social. Se o irmão estiver afogando-se, jogo um bambu, coloco em
risco a minha vida. E uma questão ética. Como posso me aceitar,
se fui omisso?

Há o componente da ética e da urgência. Não posso deixar
para depois. Infelizmente, os meninos de rua são em número muito
maior do que deveriam ser, mas em número muito inferior,
comparativamente, às crianças que estão humilhadas em casa,
humilhadas no próprio quarteirão. Aí entra outro componente: a
visão lucrativa dos empresários.

Acho que há uma miopia dos empresários quando lidam com
o voluntariado, com a área social, até por razões de mercado. Onde
está o consumidor do futuro? Onde está o futuro empregado? Onde
está a semente da paz para que seus negócios prosperem?
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Geralmente, as obras não são feitas com o dinheiro deles,
são feitas com o dinheiro cio contribuinte cio quem compra um
quilo de arroz, já que não pode conipiar mais, porque há muito
imposto embutido -, e ainda fazem bonito com isso.

Temos de definir isto: estamos para a transformação, ou
estamos para a manutenção?

Não é politicamente correto falar, mas não é honestamente
correto calar. Natal sem fome de quê ? De comida. Ora, os
cachorrinhos poodles e pit btiIIs passarão natal sem fome. Os cavalos
manga-larga e campolina passarão Natal sem fome. Além de
passarem Natal sem fome, com certeza terão mais carinho e afeto
do que muitos que estão recebendo só cor'n ida.

Pode ser grosseiro, pode ser vulgar, mas, se o sistema
biológico funcionai bem, unia cesta básica acaba eco horas. Ela é
excretada. O ri uo fica no lugar dela ? Fica a humilhação ou a
acomodação Nesta Casa é uni bom lugar para se dizer: é a bolsa-
escola ou a bolsa-esn mia7

Se fosse cr iaçno do Mali if, tenho a certeza de que seria
considerado exploraçari (ir) moiloi, alguém ii à escola polclue estão
dando diiiheiro. lodos Se i ilodeil iiZfli 1 001 tudo, nós, na área social,
pensamos como a niimilia tia avó caridosa. O mundo mudou, em
(1 00 evolt.nn ios [voluinios 0111 conceito, Ciii prática?

Somos transformadores ou rirantonedores dessa ordem?
Queremos 011 nar) i n a ii( iva nidoni? Qual a qualidade dessa ordem?
E somente paia aplacar o nosso raso sentimento de culpa?

Não tem sentido aumentam o nunioro de voluntários se não
melhoramos a qualidade o o sentido cio voluntariado. A competição
é da lógica e cio paradigma cia empresa A cooperação é da lógica e
do paradigma cio social. Temos de ter a nossa própria lógica e temos
de dar resultado Esse é uru dos pontos terríveis na área social, e
os voluntários parecem a onda qiie enrola

A maioria conhece a historia do beija-flor apagando incêndio:
"a floresta estava queimando e o beija-flor ia num belo regato,
molhava as asinhas, voltava e espargia. O fogo continuava, e o
beija-flor novamente molhava as asinhas Lá pelas tantas, alguém
diz ao beija-flor que aquilo não resolvia nada. O beija-flor, todo
ofeqante, responde' 'Estou fazendo o que esta ao meu alcance''.
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Essa história foi contada pelo nosso bom Betinho, dando urna
conotação interessante. Quantos beija-flores podem apagar um
incêndio? Dez, mil? Não é da natureza do beija-flor apagar incêndio.
Isso é equivocado. Mas quantas pessoas colocam como conceito
básico da sua atuação social o beija-flor apagando incêndio?

Quando Deus criou o mundo, fez o beija-flor e ficou muito
empolgado com essa criação tão bonita Resolveu então dar o poder
mais nobre àquela criatura, que é o de recriar a vida. O beija-flor é
polinizador. Essa é a sua função. Na linguagem empresarial, essa é
a área de eficácia do beija-flor. Precisamos acabar com  voluntário
beija-flor e ter o beija-flor polinizador.

Mas depende de nosso compromisso com a vida. Depende
do sentido da vida: se vamos nos jogar na cerca elétrica, se vamos
para o forno crematório cantando ou, se resistirmos, como Víctor
Franklin resistiu, nem iremos, porque a guerra acaba. E um ato de
resistência.

Esse é o redirecionamento a ser dado ao Voluntariado
enquanto há tempo. Leis já houve. Termos de adesão já foram
burocratizados. Há organizações que aceitam isso corno importante,
válido e indispensável. Se quero beijar alguém, não delego meu
beijo a alguém. Se estou com sede, não delego a alguém beber
água por mim. Se quero cuidar da evolução de alguém, não posso
delegar minha oportunidade de participar do processo. Quando faço
isso, vou lembrar de justiça do trabalho? Mas eu pago para fazer
isso? Quando alguém vai á justiça do trabalho, bem-feito para a
organização. Toda organização que manda alguém assinar termo
de adesão e quer se acobertar pela lei para evitar problemas
trabalhistas, bem-feito se for forrada, Realmente é mão-de-obra.

Temos de ser complementares ao governo, complementares
a tudo. Na verdade, temos de fazer por essas razões que são as
minhas razões. Não ajudo ninguém, porque ajudar humilha. Faço
por mim. Nem sei se me ajudo. Temos de modernizar e verificar
até mesmo a estilística da língua, o significado dessas palavras.
Vamos fazer uma transformação, como eu preciso de me
transformar. O externo só é difícil porque são tantos os amantes,
os cúmplices da mesmice, da ruindade...

É tão simples e tão complexo: cuidar de transformação social,
ser um bom cristão, ser um bom cidadão está na mão da história,
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mas está na mão da conjuntura. Ser cidadão é correr risco de
incompreensão Toda pessoa que é voluntária, transformadora -
não um beija flor apagador de incêndio-, sabe do que estor., falando.
Como os ventos não sopram para favorecer isso E eu com isso?
Nau íji jeio SOÍ herói, nias quem sabe se esta ai exatamente a minha
pOSSlblll( fade?

Quero lembrai que o que tomos são POUCOS projetos
adequados ao voluntariado, porque a ação voluntária precisa de
autonomia, de realização, de sonhos de quem é voluntário e de
quem é beneficiado pelo trabalho voluntário. O que temos em Minas
Gerais hoje e não é muito diferente no Brasil - são essas ações.
Os próprios centros de voluntariado têm uma lendéncia a ser
agências casamenteiras O pressuposto é que, se entrarem como
interrnerliar os, veio u voluntário e queri i precisa dele

Ha uma pei-clurita simples para ser feita à maioria das creches,
asilos e nrganizaçoes que pedem voluntarios. Se tivessem dinheiro,
quereriani voluntários? Corno trabail O com isso, tenho a certeza
de que a maioria não quer, considera o voluntário instável.
irresponsável. As pessoas lá de dentio, que têm carteira assinada,
senteril-se ameacadas com o externo. E mais, há voluntários de
niurto tempo do vnluritar indo que colocam o outro no teste supremo
do desvio de função e colocam o exercido do poder sobre ele, para
ver se ele sobrevive a um teste de resistência. Resistência para
quê? Não estou dizendo que são todas, mas ocorre na maioria das
creches, infelizmente Trazem esses meninos limpinhos corno uni
cachorrinho poodie, mas o que será dessas crianças daqi ir a 20
anos Em que essas creches estão contribuindo niais do que o
tar iar o se fosse o caso de um quadr uperlo E tão porco.

Para miro, isso se resumo rio soqi rolo: e o voluntariado
transformado[ em contraposição ao dominador; uma ação de
liber tacão ou uma ação de dominação. E ISSO ja não depende do
institucional, moas de cada um de nós; se sou um militante da
dominação ou se sou uru missionário da libertação. Todos os ilias,
peço a Deus que consiga sei, porque é tão dilicil, no meio da
niesmrce, e eu, com as minhas fraquezas, se quero ser libertador
tenho do ser, acrnra de tudo, mininiramente liberto, Conversar sobre
O volundirir) e conversar sobre evolução, libertação, transcendência
do homem aqui ria Terra.
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Caminhos e Descaminhos do
Voluntariado, Gestão,

Sustentabilidade e
Mudanças Sociais

Armindo Santos de Souza Teodósio
Pesquisador do Centro de Referência para

o Terceiro Setor e professor da PUC-MG

O voluntariado e um terna extremamente atual e importante.
Entretanto, muitas vezes, as abordagens desse tema têm um caráter
muito utópico, mitificam muito a questão, trazendo problemas para
os que, no dia-a-dia, procuram implementar projetos na área.

Iremos discutir os mitos do voluntariado, sendo que um dos
principais deles é a idéia de que voluntariado seja sinônimo de
cidadania, o que não acontece necessariamente. Tenho feito
pesquisas com ONGs de Belo Horizonte, consideradas repre-
sentativas e combativas, e muitas delas não querem voluntários.
Cheguei a ouvir de um diretor de uma delas que não gostaria de ter
voluntários neoliberais atuando lá. Toda essa discussão sobre o tema
tem levado pessoas sem vocação para o voluntariado a quererem
atuar, e nem sempre elas são muito combativas.

Mas, a despeito disso, não podemos negar que o voluntariado
é uma tendência social que veio para ficar e que trará transformações
na vida política brasileira.

Citarei uma frase do Nélson Rodrigues, porque é muito
provocativa. Sou um professor da área de Administração e venho
de um campo de conhecimento que, atualmente, é muito povoado
por modismos e tendências. Para se ter uma idéia, reengenharia
era urna proposta gerencial hegemônica há dois ou três anos e,
atualmente, tornou-se um verdadeiro palavrão no mercado
empresarial. Esse fato prova que o mundo da gestão é povoado de
muitos modismos, e o voluntariado, às vezes, adquire essa
característica.

A frase é: "O brasileiro tem alma de cachorro de pelotão:
aparece uma palavra nova e todo mundo sai correndo atrás". E é
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um pouco disso que está acontecendo com o voluntariado. Todo
mundo e a favor da questão e acredita que o voluntariado traz um
avanço social. Em muitos casos, traz, mas, em outros, não. A gestão
de voluntários é extremamente complexa. Os modelos de gestão
de empresas privadas não são adequados à gestão de voluntários,
já que seu paradigma é outro, muito diferente. Existem, portanto,
alguns i lilen ias,

Percebemos que os projetos sociais de empresas e tudo
que esta ligado à idéia de voluntariado, como os conceitos de terceiro
setor, de cidadania empresarial ou mesmo do filantropia - muito
usado nos Estados Unidos, eras nem tanto no Brasil -, (lO
responsabilidade en pieSar aI, de projeto social recebem a aura de
novidade e muderrndado, ruas, na verdade, são projetos existentes
há muitos anos

Quem já está na luta dos movimentos sociais sabe muito
bem que voluntariado já existe há décadas no Brasil e em vários
paises, ainda que hoje se queira dai uni perfil mais moderno a essa
abordagem, acabando com o assistericialisnio e o pamernalismo.
Portanto, na verdade, temos novas roupagens para ideias neni tão
novas assim. Responsabilidade social da empresa já é um tema
em discussão desde a Revolução Industrial, ou antes disso.

Quando discutimos a literatura sobre volurïtirrado ficamos
preocupados, porque grande parte dela é ufanista, pregando apenas
o lado positivo do voluntariado, como se ele fosso mudar a
sociedade, e não passando disso. Assim, não se fornecem
abordagens para quem vai intervir na prática. Por outro lado, existe
uma abordagem extremamente prescritiva, imilizando técnicas de
gestão, muitas vezes, vindas da iniciativa privada, e recursos que
quem milita na área social sabe muito bem que não funcionam,
pois estão associados a uma certa nianipulação das pessoas, na
tentativa dose criar um espaço de harmonia o coesão inexistentes,
muitas vezes, nas organizações.

Podemos dizer que voluntariado ViÍOU .ini modismo
empresarial. Tanto isso é verdade que as (iflipresas estão atuando
fortemente na ãrea. Muitas atuam seriamente, mas grande parte
delas apenas aderiu ao niodismo. Nas palestras que tenho dado, já
ouvi relatos de várias pessoas mie empresas, as qi.iais ieceberam a
seguinte ordem. "A diretoria mandou que se implantasse um plano
(II voluntariado. Ninguém sabe o que é, mas todos vamos exoculá-
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lo" E, às vezes, eles atropelam os voluntários que já atuam na
empresa, sem uma metodologia, sem treinamento.

Para se ter uma idéia da problemática desse mundo de
modismos organizacionais, um livro de 1998, "Os Bruxos da
Administração", cunhou a seguinte expressão: "a indústria de teorias
administrativas" Eles fizeram urna pesquisa com gerentes
americanos e ingleses e constataram que mais de 70% dos gerentes
de empresas compravam urna literatura administrativa muito grande,
mas não passavam dos trés primeiros capítulos.

O Ano Internacional do Voluntariado é o momento para
discutirmos seriamente a questão, a fim de que o assunto não
desapareça da mídia no próximo mês, ou no próximo ano. Voluntário,
hoje, virou estereótipo de bom funcionário, ou seja, além de todos
os atributos que um bom funcionário tem de ter, ele também tem de
ser voluntário. Isso 1á virou item curricular nos processos de seleção
de grandes empresas.

Dai, começamos a perceber que voluntariado não é sinônimo
de solidariedade por si só. Existem vários tipos de voluntários. Aqui
ternos alguns mitos ligados ao assunto. O primeiro deles é que
voluntariado é sinônimo de altruísmo e de solidariedade. Não
necessariamente. O voluntário não recebe um salário formal,
monetário, mas tem algum tipo de retribuição.

Ou ele recebe um salário emocional - pois um bom voluntário
tem uma ligação afetiva com as coisas -' ou ideológico - já que
contribui para que prevaleçam os planos e as tendências que desejava
que prevalecessem -' ou simbólico, ou profissional.

Tenho visto muitos alunos da universidade que, ao
desempen hareni o trabalho voluntário, acabam tendo oportunidades
profissionais que nunca teriam se tivessem entrado em urna grande
empresa piivada. Uni deles, por exemplo, foi fazer projetos sociais
na Africa e desenvolveu um projeto que outras pessoas já maduras
profissionalmente não queriam. Portanto, o voluntariado é um espaço
para o desenvolvimento profissional.

Não há problema nenhum em entendermos que a questão do
voluntariado está permeada por altos interesses. A vida social não é
permeada apenas por solidariedade. Não existe a dicotomia: o bem
e o mal, o solidário e o egoísta.

Há ainda um problema no qual esses projetos muito amplos
de voluntariado acabam esbarrando: nem sempre maior número de
voluntários significa que a situação seja melhor. A gestão do
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voluntariado ë muito complexa. Se fecharmos as portas para os
volunlai los em minha ONG, corno poderemos, depois, captar
recursos dessa mesma cornuriirlaiie que não quero corno voluntária?
Se abro a porta para todos os voluntários, podo acontecer uni
impacto muito grande em minha metodologia de intervenção, ia
que terei de treinar todos eles, gastando recursos para tal, e, as
vezes, irei despender energia em urna área sem tanta impoitância.
Ja OUVI também varios relatos de gestores de ONGs dizendo que
apareceram lá várias pessoas que queriam fazer trabalhos
voluntarios e que simplesmente atropelaram tudo o que faziam.
Então, não procede este mito de quanto mais voluntários, melhor.

Os projetos de voluntariado empresarial, longe de serem um
favor das empresas, são uma fonte de ganhos competitivos para
elas. Ai, passamos a entender um cenário em que as empresas
não tem responcabilidade social apenas porque seus dirigentes têm
consciência social, mas lambem porque é bom para os ganhos
competitivos, (li ie não se restm inqern a boa mniaqem institucional da
empresa e a rim clima melhor no ambiente cio trabalho. Os ganhos
acontecem em termos do produtividade, ofermvarnc'riu

Urna das coisas n'mais inteiessantes em tola essa ação das
empresas na área social, estimnutarrdo seus trabalhadores a serem
voluntár os, e o fato de que esses trabalhadores estão adquirindo
novas habilidades, As empresas podem aprender muito com os
projetos sociais Portanto, tenros de inverter aquela lóqica inicial de
que a empresa irá ensinar à comunidade. Hole. as grandes enpm esas
brasileiras - e as empresas americanas já o fazem há muito tempo
- aprendem com a comunidade a ser flexíveis, a alcançar motas.
aproxirnarse de ser: público consumidor, etc.

Outro mito é o de que o brasileiro não e solidar o. Os estudos
sobre voluntariado têm mostrado que nosso povo é extreniam'r mente
solidário, e essa solidariedade parece aumentai à mediria que se
diminui a renda, ou seja, os pobres são mais solidários entro ci que
os ricos entre si ou para corii os pobres. Essa questão (leve ser
pensada porque, de repente, poderemos estar gerando projetos
para os pobres, a fim de que se organizem o resolvam seus
problemas.

Os dados sobre voluntariado no Brasil são um pouco
conflitantes, também Sobre o terceiro setor no Brasil, irão se tem
dados precisos, tanto que a maior pesquisadora brasileira sobre o
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voluntariado, a Neila Alandim, há três anos, fez um estudo em que
concluiu que havia 350 mil voluntários. Em seu último estudo, o de
2001, já está falando em 30 milhões de voluntários.

Portanto, existe urna certa polêmica sobre o volume de
voluntários, mas há a impressão de que esse número está
aumentando por "o" fatores diferenciados, que vão desde a
valorização que as empresas estão promovendo - dão prioridade
para contratar profissionais que tenham uma atividade voluntária -
até a idéia do protagonismo juvenil, que estimula os jovens a
assumirem papéis relevantes na sociedade.

Juntamente com a discussão do voluntariado, há esta
discussão: o terceiro setor - organizações não governamentais,
filantrópicas, fundações -veio para modernizar as políticas públicas,
mas, muitas vezes, existem riscos nisso, também. Com a
terceirização do Estado, pode ocorrer a captura pelos mais
organizados, e se reproduzir a lei da selva, ou seja, quem é mais
bom organizado intervem mais nas políticas públicas, ao passo que
os desorganizados e os destituídos de poder vão ficar esperando
para se organizar um dia, principalmente do ponto de vista gerencial.

Hoje, uma tendência muito forte diz que a ONG só será
relevante se for muito bem gerenciada. Isso e lima verdade em
parte. Não dá para levar em consideração apenas isso. No entanto,
há ONGs adotando estratégia de gestão típica de empresas privadas,
reproduzindo um pouco a velha dicotomia do Michel, da lei de ferro
das oligarquias: urna organização muito bem estruturada, sólida,
mas distante das demandas da base.

Vou passar mais rapidamente pela definição de primeiro,
segundo e terceiro setores, porque todos já os conhecem. O que é
importante mostrar é que os setores se interpenetram, e, aí, o
voluntariado tem um papel importante. Muitas ONGs acabam sendo
uma reprodução do Estado, uma terceirização dele: estão muito
ligadas a interesses do setor privado ou, às vezes, estão ligadas a
interesses sociais legítimos. Portanto, o terceiro setor é um espaço
muito heterogêneo. E por isso que, quando falo em voluntariado,
tenho que qualificá-lo segundo o tipo de voluntariado e de onde
vem.

Há muita diversidade no Terceiro Setor. Há desde o
Greenpeace - uma ONG planetária capaz de influenciar agendas
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dos países capitalistas centrais - até tinia organizacuo altamente
desestruturada. Muitas trabalham com voluntários, outras, não Nem
todas as orqunizacões do terceiro setor trabalham com voluntários.

Poden os dizer (pie as ONGs vivem um dilema: trabalhar com
a lógica da participação ampliada ou com a logica da participação
restrita. Se se dá ênfase a ganhos concretos, imediatos, vindos de
unii corta abordagem de eficiéncia gerencial das ONGs, todos tém
que ser muito eficientes, alocar recursos de maneira muito precisa.
Inclusive - corno os estudos mostram - esse e um fator de
mobilização dos voluntários, que acabam se voltando para os
projetos que dão certo. Ninqueni quer ser voluntário de um projeto
que está dando errado ou que esta patinando. Mas, muitas vezes,
as ONGs vivem urna dicotomia: às vezes cedem aos ganhos do
curto prazo e perdem suas metas o valores mais amopliarlos. A
piessão por captação de recursos é muito grande.

Novamente mostro alguns problemas que podem acontecei,
como, por exemplo, a participação popular dentro dos conselhos.
Hoje, fala-se muito em conselhos fliunicipais de meio ambiente, de
saude, de educação. de infãncia e adolescência, mas existe um
fenômeno que a literatura tom mostrado, que é a chamada
"pmefeitunzação" dos conselhos. Corno a comunidade nao consegue
se mobilizar, o piefoïto decreta a fomniação de um conselho, do
cima para baixo, captando voluntários que vão participar, e, muitas
vezes, reproduz a logica das relações de poder da localidade

Agora, a frase que mencionei antermorrnnnte "As práticas
lo gnveriranca o pal tmcipação correm o risco de se constituir em em

alternativas fadadas ao insucesso para os que delas nas
necessitam. os desorganizados e os dostiluiilos de recursos. Podem
terminar por se constituir em UtT1 mecanismo seletivo para conferir
aos i ices as politicas; ao pobre, o mutirão, a quem pode, o podei; a
quem não pode, a pai ticipação"

Quer dizer, esse ë i ini risco do voluntariado, da organizaçao
voluntária Não estamos dizendo que a parlicmpacão popular mo
sela relevante, não seja importante - porque é fundamental. Mas
não podemos também ii tei ilusões de que, txto fato de o procu'sso
envolver voluntários oi i uma participação mais efetiva ou linear,
caminhamos para urna sociedade mais democrática. Existeni
ninandros dentro dos jogos do poder, dentro dos grupos de podei
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Eu havia falado das habilidades que um trabalhador voluntário
acaba desenvolvendo. Por isso, empresas americanas, há mais de
30 anos, praticamente, obrigam seus funcionários a fazer trabalhos
voluntários para a comunidade.

Urna das habilidades que se desenvolvem é o trabalho em
equipe. Quem atua na área social está cansado de saber que, muitas
vezes, o trabalho é estruturado em equipes multidisciplinares. Ora,
quem começa a realizar trabalho voluntário realiza uma habilidade
relevante para trabalhar no setor privado. Não é este o discurso das
empresas: precisa-se de trabalhador que saiba articular equipes?

É muito difícil também encontrar uma pessoa que trabalhe
num projeto social com mais constância, há mais tempo. Mas é
muito difícil encontrar pessoas que não estejam contaminadas por
um espírito de mobilização e liderança. Costumo até dizer que quem
consegue gerenciar voluntários dentro de um projeto social,
consegue gerenciar qualquer tipo de mão-de-obra remunerada,
porque o voluntário é do tipo que se perde com mais facilidade
quando algo lhe desagrada.

O que parece ser o grande defeito das ONGs e dos projetos
sociais é, na verdade, a grande virtude: é possível alcançar metas
com poucos recursos. E este é o discurso das empresas privadas:
queremos pessoas que alcancem metas com poucos recursos. Com
muitos recursos, é muito fácil fazer qualquer coisa. Podemos citar
como exemplo a ONG da Zilda Arns, que conseguiu combater a
desnutrição infantil com milhares de voluntários e tecnologia
reduzida.

Há ainda um certo desenvolvimento lúdico das pessoas, que
passam a conviver com pessoas diferentes, que entram em outro
contexto, outro universo cultural, e isso também é fundamental no
mundo dos negócios. Não é só porque estamos numa economia
globalizada - e ai vamos ter executivos navegando em outros países
do mundo, trabalhando-, mas é porque isso se aproxima do cliente
dentro da empresa.

Tudo isso mostra que os projetos sociais de empresas não
são, na verdade, um favor que prestam à comunidade. E preciso
deixar isso claro. Não estamos aqui recriminando as empresas, pelo
contrário. E fundamental que tenhamos empresas que invistam na
área social, mas precisamos perceber que há ganhos em vários
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lados e ciii vai ias esferas, e que o voluntarro, muitas vezes, pode
cumprir esse papel.

Os grandes dilemas do voluntariado estão ligados a sua
manutenção efetiva nas organizações. E muito comum haver
voluntários com uma motivação inicial muito grande que não se
mantèrn no cotidiano das organizações As pesquisas que, fiz
mostram que a fixação do voluntariado esta ligada basicamente à
imagem que o projeto social lhe passa.

Uma frase recorrente que ouço Sempre, do Demóstenes
Romano, e que as pessoas chegam à Central de Voluntariado e
perguntam se há urna liqação partidária, politica ou religiosa. Se
houver, não querem pai iic:ipir Isso mostra que os niodelos de
gestão para o voluntariado lorri que passai 1 iindamentalniente pela
lógica da transparência, pela pi estação de iiitas, pela ligação com
a comunidade.

Os gestores têm de ter o perfil do gerente anti-heror, aquele
que é capaz cio receber criticas, trabalhar i:om elas e mudai a sua
posição elerencial. Principalmente no universo gerencial do que
venho, da aiiniinrstração, os gerentes não estão treinados pai;i isso.
Ao contrario, hr urna mitificação do papel do gerente, rio super-
heróis geronciais, quando, na verdade, o paradigma é oposto

Essa é a mensagem que gostaria de trazer para você ,-,. Espero
que tenha liazido um entendimento maior da complexidade do que
é o voluntariado. As vezes, pelo mcii riiscnrso, POSSO passar a
ui ragem (lo i jiie taco urna i inca feroz ao vol i intar rado, mas iiao é
essa a minha postura No en1,rn1o. acho que precisamos ultrapassar
o discurso mais abstrato sobre o voluntariado e entrar nos seus
dilemas, nos seus problemas e nas suas possibilidades.
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Francisco de Almeida Lins
Articulador de Redes do Programa Voluntários - SP

Acho difícil falar de descaminhos do voluntariado. Se se
resolve livremente participar, seja lá por que motivo, basta olhar ao
redor, identificar uma carência emergencial, uma necessidade ou
uma causa, e agir. Não precisamos de grandes organizações para
sermos voluntários. Podemos ser voluntários sozinhos. Como diz o
pôster-convite do Seminário: "Ser voluntário é ter vontade de agir,
é querer construir uma sociedade mais participativa, é lutar por um
mundo mais justo e igualitário".

O voluntariado sonha com um futuro melhor, tem muito de
esforço individual, pequeno, que se soma a muitos outros esforços
também pequenos, tendo em vista a construção de um futuro
melhor. Em seu limite, pode possibilitar uma radicalização da
democracia, à medida que mais pessoas participem e exijam o
melhor, fiscalizem mais e apresentem, cada vez mais, alternativas
para a vida em sociedade.

As oportunidades de trabalho voluntário são tantas quantas
conseguirmos imaginar. No trabalho voluntário, vale tanto o gesto
individual quanto a produtividade de um grupo.

Estamos acostumados a ligar voluntariado com o alívio de
conseqüências da pobreza, da doença e da marginalidade. Hoje, o
eixo está sendo enriquecido.

Sem abandonar o assistencialismo indispensável - porque
quem tem fome tem pressa - privilegiamos o fortalecimento da
auto-estima das pessoas e das comunidades e a disponibilização
de ferramentas e informações que ajudem as pessoas,
principalmente os jovens, a crescer emocionalmente e como
profissionais. Não nos esqueçamos de que muita energia do
voluntariado é e deve ser investida em arte, teatro, patrimônio
histórico, literatura, lazer, esporte e muito mais.

Talvez um desmando possível seja o abuso em relação à
mão-de-obra voluntária. Por isso, o Programa Voluntários, desde o
início, vem insistindo em dois princípios. O primeiro é que o
voluntário não é mão-de-obra barata e, muito menos, pode substituir
o trabalhador remunerado. E muito comum que, nas grandes
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organizações, com pessoal remunerado e voluntário, o pessoal
remunerado se sinta ameaçado com a vinda de voluntários, o que
gera uma tensão muito negativa se o faro não é bem gerenciado,
como foi lembrado há pouco

O segundo principio é que a ação do voluntariado não exume
o Estado, as empresas, as orqanuzações em geral e os curhidãos
(loS deveiOs que lhes são próprios. Por exemplo, o Estado, no cuidar
do unia escola, não pode deixar de contratar professores, ale(Ia)do

rio vai encontrar voluntários.

E como se entrássemos em um hospital publico, pari fazer
uma neurocirurgia, e o atendente dissesse que o nourocuurgião
teve de sair, em razão de um mal súbito, mas que tinham ali um
voluntário que poderia substitui-lo - eu não me submeter ia á
operação Ou seja, há responsabilidades que são próprias do Estado,
das quais ele feio de dai conta. O trabalho voluntário é
complementar; não substitui nada nem ninguém.

Tanto é que o P1 ogrnma Voluritá, lOS entende que a 101 nada
ideal do trabalho voluntário é do (irias a quatio horas semanais,
porque não é a contribuição do uma pessoa que conta: é a soma, a
sinergia de várias pessoas, imbuidas do mesmo ideal e levantando
a mosca bandeira, que vai fazei a diferença.

Para falar dos caminhos rio voluntariado, vou me valer de
uma palestra de Kenn Aliei), presidente mundial da Organização
Internacional das Associações Nacionais de Voluntariado lave -
que ic'centemonte esteve em Belo Horizonte, quando do lançamento
(1(1 Pioqiama Voluntários das Geiais. Falando, em agosto passado,
';ul no o toma "Ação Cidada e Vi iluutariado - Const i nu ido um
Movimento para a Mudança Social o Econômica", Kenn AlIou ueúne
dez caractoristicas do voluntai indo internacional do milênio que se
inicia em 2001 e dez questões que devem ser equacionadas para
tornarmos o voluntariado um movimento realmente comprometido
com mudanças e melhoria efetiva das condições de vicia em todos
os pauses.

A primeira caracter istica é que o voluntariado é a base
fu uridaniental paia a construçào da sociedade civil - som volunlano,
uno há ONGs, associações, seiviços assistenciais; não exusturno
causas nem movimon los que as defendam; não haverá
envolvimento de pessoas e comi iniciados na reflexão, na critica, na
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fiscalização da sociedade e na elaboração de propostas alternativas
de mudança. O desafio que essa característica representa é o
seguinte: de que forma os movimentos voluntários poderão
convencer empresários, fundações e políticos de que o investimento
em voluntariado terá, em longo prazo, um efeito positivo na
sociedade civil e, assim, será bom para todos, até mesmo para as
empresas, os capitalistas, o Estado e assim por diante?

A segunda característica, que é mais uma necessidade, é
que o voluntariado tradicional - no caso brasileiro, assistencialista e
de orientação religiosa - e a militância - o pessoal das ONGs que
trabalha com meio ambiente e procura trabalhar com o
desenvolvimento econômico, geração de renda, defesa de direitos,
etc. - devem-se reconciliar, porque são complementares no
processo de fortalecimento da sociedade.

Todos esses serviços são necessários e importantes para a
revitalização e a oxigenação da sociedade. Não tem sentido, entre
outras coisas, que se criem barreiras entre os que lutam por
mudanças e os que trabalham para minorar os problemas sociais;
não tem sentido que se oponham àqueles que trabalham com
projetos voluntários de auto-ajuda - muito característicos das
populações de baixa renda e muito eficientes - àquelas ONGs ou
organizações que se dedicam a projetos de desenvolvimento,
geração de renda, etc.

Uma riqueza do voluntariado, é preciso deixar bem claro, é a
diversidade. Temos de aprender a reconhecer e a aceitar a
diversidade e nos juntar a ela. Todos nós temos um mesmo objetivo,
não há porque haver dissensão.

A questão levantada por ele, neste tópico, é a seguinte:
"Como podemos mudar nosso comportamento para conseguirmos
unir as diversas tendências, mesmo aquelas que julgamos ter
políticas contrárias às nossas, numa organização que beneficie todos
os segmentos do voluntariado?". Aí, a organização se relaciona a
movimento, mais que a instituição.

Terceira característica: o voluntariado é um fenômeno
universal, não é privilégio dos países ocidentais do hemisfério norte
ou das nações mais desenvolvidas. Tendemos a valorizar
excessivamente o que é dos Estados Unidos e da Europa. Temos a
noção de que voluntariado bom é aquele dos Estados Unidos. Acho



que pode ser bom para os Estados Unidos, TiaS, no Canadá, por
exemplo, assustaram-se recentemente porque lá, se não me
engano, e o único país cio mundo que faz um recenseamento de
trabalho voluntário: quantas pessoas doam trabalho, quantas horas,
em que área trabalham, como trabalham. Esse recenseamento é
feito de três em três anos. Do ultimo realizado até o que foi feito
neste ano, perderam uni milhao de voluntários. Esse número,
comparado à população cio Canadá, que é de 32 milhões de
habitantes, é significativo.

Estão querendo saber qual é o motivo - e até agora não
sabem -, a razão desse desânimo. E, isso, com a agravante de que
as horas doadas, neste último levantamento, aumentaram, o que
significa que menos voluntários estão trabalhando mais horas, estão
sobrecarregados cm função dessa diminuição cio numero de
pessoas engajadas. Acho que cabe rim papel importante à
universidade, que é o de estudar - como eles já estão fazendo o
nosso voluntariado.

A experiência que temos com o programa voluntário que é
de cinco anos trabalhando em âmbito nacional, ajr.iclanclo a criar
centros de voluntários, fazendo pesquisas, promovendo cursos de
gerenciamento de voluntários e outras iniciativas - não nos permite
ainda conhecer o voluntariado brasileiro propriamente dito. Talvez
as experiências de voluntariado com maior êxito que conhecemos
não sejam brasileiias, mas nrodelostiarsplantados. Segundo a Leilá
Landin, o grosso do voluntariado brasileiro, tanto em generosidade,
quanto cm eficiência e resultado, está nas carïradas carentes da
população, nos esquemas de voluntariado de auto-ajuda, que são
informais ou minimaniente organizados.

Sempre me impressionou, por exemplo, ao ver na televisão
a notícia do um incêndio, mi indação ou de desmoronamento, a
rapidez com que os voluntários chegam ao local cio acidente para
ajudar, a rapidez com que se acumulam litros e litros de leite,
colchões, cobertores e produtos não perecíveis. Qual é a energia
que move esse pessoal? O que faz corn que eles se organizem tão
rapidamente, compareçam, executem um serviço e, de repente,
desapareçam? Esse fenómeno precisa ser estudado, assim como
o voluntariado cio auto-ajuda.

As questões levantadas são: como investir tempo e recurso
para conhecer como é ser voluntário em outras culturas e na nossa
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cultura; como apreender e transmitir aos países mais desenvolvidos
as lições dos menos desenvolvidos. Somos muito acostumados a
importar consultores disso e daquilo, mas está na hora de virarmos
consultores deles também.

Temos experiências de voluntariado fantásticas, temos lições
a dai, em termos de organização o gerenciamento. Fugindo uni
pouco do assunto voluntariado, uma coisa que me impressiona muito
é a escola de samba. Que empreendimento extraordinário, que
planejamento estratégico, que linha de produção, que gerenciamento
de mão-de-obra tem esse pessoal, para colocar na passarela 3, 5, 6
mil pessoas bonitas, enfeitadas, com os carros andando, etc.

Teria mais coisas a dizer sobre este assunto, mas passarei a
falar sobre as seis iniciativas que a ONU recomenda, num relatório
da reunião de trabalho de especialistas sobre o voluntariado, e o
desenvolvimento social de novembro de 1999 para o podei público,
em relação ao voluntariado.

A ONU recomenda seis iniciativas de apoio. 1 -
Desenvolvimento de abordagens estratégicas para o voluntariado,
por exemplo, criando, dentro do governo, um núcleo de voluntariado
para a articulação com o setor privado e com a sociedade civil. 2 -
Sensibilização da sociedade sobre a importância e os benefícios do
voluntariado, por exemplo, no nosso caso, patrocinando e realizando
pesquisas sobre o jeito brasileiro de ser voluntário, criando prêmios
para celebrar voluntários e ações voluntárias. 3 - Promoção do
voluntariado jovem: quem é feliz como voluntário, quando jovem,
dificilmente deixará de participar quando for adulto. 4 - Criação de
ambiente favorável ao voluntariado. As políticas públicas não só
devem ouvir, mas também incluir os voluntários. Os sistemas legais
e fiscais devem ser favoráveis e não complicadores. 5 - Promoção
do apoio do setor privado ao voluntariado, por meio de parcerias
com o governo, para ações que envolvam voluntários. 6- Por último,
a ONU recomenda que os governos influenciem as organizações
internacionais a favor do voluntariado.

Os países devem pressionar para que as diversas entidades
da ONU, o Banco Mundial e outras instituições levem em conta,
nas suas ações, o papel do voluntariado na promoção do
desenvolvimento e da cultura cia paz e da realização da democracia.
Para a ONU, entre outras regras, os governos devem procurar evitar
a tentação de direcionar o voluntariado para que cumpra objctivos
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governamentais e devem reconhecer a independência essencial das
ações voIuntrias. Uma das pessoas que ajudaram a construir esse
documento da ONU foi a Mõnica, que, na época, era coordenadora
do Programa Voluntário s, o hoje é responsável pelo Programa
Voluntáiios das Gerais, em Bolo Horizonte.



Sérgio Azevedo
Professor do Mestrado em Ciências Sociais da PUC-MG

Diferentemente dos meus antecessores, farei um recorte
bastante específico sobre o terna, a partir do terna maior desta
Mesa, que é "Conquista do Estado de Direito, Participação Popular,
Caminhos e Descanirnhos". Analisarei a questão do voluntariado e
gestão pública, potencialidades e constrangimentos.

A primeira questão, a vinculação do voluntariado de uma
maneira mecânica com a questão da cidadania, às vezes, tem
atrapalhado mais do que ajudado. A palavra "cidadania" tem-se
banalizado. Se pensarmos bem, falamos em empresa cidadã,
participação cidadã e até em praça cidadã. Então, há uma certa
banalização. O interessante é que, no momento em que colocamos
em risco vários ganhos da cidadania, por outro lado essa palavra é
utilizada de uma maneira muito solta. Gostaria de lembrar que a
questão da cidadania tem duas dimensões, que, se não são
completamente conflitantes, têm fricções fortes e, via de regra,
são utilizadas sem que a pessoa tenha noção do que está
mencionando. Uma dimensão da cidadania tem a ver com a
dimensão civil, que tem a ver com a questão da liberdade individual.

Podemos pensar que a preocupação da coletividade é, em
médio e longo prazos, uma preocupação com o indivíduo. Há quem
diga que a melhor maneira de ser egoísta em longo prazo é ser
altruísta em médio e curto prazos.

A participação voluntária tem a ver com a dimensão cívica,
com a preocupação com a comunidade. Embora possa acontecer,
essa preocupação cívica não tem a ver apenas com interesses
altruístas puros. Há ganhos também de quem participa como
voluntário. Um dilema importante, quando discutimos esta questão,
é que esses ganhos podem ser lúdicos, afetivos, etc.

Outra dificuldade é a questão dos custos de participação como
voluntário. Gasta-se energia, que é como dinheiro. Se gastamos
demais, acaba faltando. A energia é limitada. Na verdade, pessoas
com pouca disponibilidade e que passam quase todo o seu tempo
com dificuldade para sobreviver têm pouca probabilidade para
trabalhar como voluntário. Essa é uma discussão importante.
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No que diz respeilo ao voluntariado e à questan pública, a
Consi iluição pi OVÕ várias possibilidades de envolvimento da
comunidade na elaboração e na participação das politicas pLiblicas.
Na verdade, isso se da tanto por meio dos conselhos corno por
interiniLrdio de outras atividades. Esta Casa tem urna tradição muito
importante: os seminários legislativos. A sociedade organizada
contribui para a elaboração de leis Há um trabalho mostrando a
eficiência desses serninárros, já que boa parte das sugestões se
transformaram em legislações estaduais.

Começo lembrando sobre a importância do voluntariado paia,
depois, falar um pouco sobre os constrangirnentos. A importância
da participação voluntária e da comunidade na questão especifica
da gestão pública, por mero de órgãos pi.rblicos não estatais, como
05 conselhos, é (1i(, cada vez mais, em unia Sociedade complexa
corno a nossa, alem da participação tradicional, base da nossa
democracia, é necessário, nos intersticios das eleições, criar
condiçoes para que a população participe mais diretamente.

Parafraseanido o velho ditado que diz que a guerra é muito,
impoi tantO para tii:ar apenas nas mãos dos nirlitai c's, podemos
dizer clije a administração publica e muito importante para só ficar
nas niaos cio qoverno. Na verdade, os órgãos lirbridos com
participação de voluntários têm um papel bastante relevante. E uni
fator de aprendizagem politica, no sentido positivo da palavra. Os
vários qi upas representados tóm mais perspectiva de alteridade,
de peicober o outro, de perceber os interesses não só do governo,
mas também dos vários grupos envolvidos.

A outra questão importante é que se tem reforçado a pressão
para que os governos prestem contas das politicas publicas com
mais responsabilidade, cnn'i mais transparência

O outro fator impoilauie da participação diversificada do
voluntariado tem sido o combate ao corporativismo clãssico, ou
seja, na medida em que os iinrselhos são toruns em que os vários
grupos, de maneira transparente, podem colocar seus interesses,
é possivel superar-se ou, polo menos, dinirnuir-se muito o tipo de
corpnrativisrnO em que os grupos mais organizados entram cnn
contato direto com o Executivo, ou mesmo com o Legislativo

C) fato cio (is varias interesses serem colocados na mesa faz
com i ji e não haja monopólio rio recursos por detei ninniado grupo



ou por grupos menores. É possível uma certa negociação em que
os vários atores chegam com demandas maximizantes, mas acabam
percebendo, em função de dificuldade de recursos, que é necessário
negociar, que é necessário usar os anéis para não perder os dedos.
Na verdade, isso aumenta. E o resultado das políticas que saem
dessa discussão de busca de consenso e de negociação de conflitos
geralmente são políticas mais democráticas do que as práticas
anteriores. Não é a política do sonho de ninguém, de nenhum dos
membros isolados, mas um avanço em relação à situação anterior.
Essas são as vantagens do voluntariado.

No que diz respeito aos constrangimentos e desafios, a
participação leva a custos. São fatores bastante complicados, que
dependem muito de experiências anteriores. O grau de participação
e de associativismo do Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito
acima da média dos outros Estados, o que tem a ver com a tradição
local.

Os outros Estados estão em uma fase anterior. São fatores
culturais, de tradição, embora as instituições sejam importantes.
Há diferentes níveis e formatos de participação. Não se trata de
transferir mecanicamente uma experiência de um local para outro.
Temos de criar experiências e formatos institucionais relacionados
com a cultura e com a tradição local.

Outro desafio é a assimetria que os voluntários enfrentam
frente aos representantes do setor público. Em sua maior parte, os
conselhos são paritãrios. Metade de seus membros é constituída
de representantes da sociedade organizada e metade, de membros
dos poderes públicos. A assimetria existe, não apenas porque os
representantes da sociedade são voluntários, mas também por uma
questão de gasto de tempo diferente.

Enquanto na maior parte das vezes os representantes do
setor público estão trabalhando, as horas dos representantes da
sociedade civil são horas extras. Além do mais, a infra-estrutura
para debate do tema, por vezes, é diferenciada. É claro que também
há diferenças entre os representantes da sociedade civil. Não são
todos iguais. Há associações e grupos muito mais organizados do
que outros. Um dos desafios é pensar esquemas que diminuam
essa assimetria; que permitam que os representantes da sociedade
civil não tenham, em alguns casos, papel puramente simbólico,
mas que possam discutir de igual para igual. O trabalho tem de ser
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voliintario, mas é necessário que haja recursos, que haja condições
para obter informações para debater uma situação de igualdade de
persuasão.

Também é importante, na relação de assimetria, o poder de
agencia desses conselhos. Normalmente, os voluntários e os
representantes da sociedade civil têm menos poder do agenda para
definir a pauta do discussão Se o governo tem mais ou menos
interesse uni dotei rumados temas, a dificuldade de colocar em pauta
urna (IISCi 5sO que interessa à popuiacão cria constranqrmento

Em alguns casos, muita dessa pai ticipaçao dita voluntária
transforma-se cio algo puranmnte formal, o que mostra que o
voluntariado não podo ser instituido sõ Por lei, tem do nascer na
própria sociedade. Quando se faz rima legislação que obriga os
municipios pequenos a terem 15 ou 20 conselhos sem riiassa critica
e suor voluntários em número suficiente com condição para
participar, ocorre a prefeiturização dos conselhos.

O prefeito nomeia os representantes da sociedade civil, de
fato, e aquilo que e muito avançado do ponto de vista teõrico passa
a sei niais mim ato formal para rucebor o dinheiro do Belo Horizonte
ou de Brasilia

[ii ibura snn minto mnipni tante, esse avanço ria par ticipacao
na gestão publica geralmente e feito por setores orgaiivados Há
unia grande interiogação sobre como ficam os setores organizados.
E o pessoal que fica no fundo cio tacho da sociedade nesse tipo de
gestão publica?

O voluntariado é um processo internacional que veio para
ficar. Faz uma diferença muito grande em termos do intensidade,
apresenta vários constiangimentos, mas, na gestão publica, tem
sido considerado uni avanço Em pesquisas realizadas em Belo
Horizonte, São Paulo e Rio cio Janeiro isso é recorrente. Eribora
tenha ocorrido certo atrito coro o Executivo e com o Legislativo,
nesse tipo departicrpaçao, há espaço para esses Poderes e para as
organizações híbridas. Seria bom para a sociedade e para os poderes
envolvidos
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Deputado Dalmo Ribeiro da Silva

A constante vivência com as agi uras que ccc caiam a historia
da humanidade no século passado permitiu que a ONU desen-
volvesse uma arguta percepção da realidade mundial e se tornasse
conhecedora profunda dos apelos dos povos de toda a Terra.

Essa condição levou- a a reconhecera importância do trabalho
voluntário e a declarar 2001 como o Ano Internacional do Voluntário.
Com essa decisão, os governos de todos os países foram
recomendados a estimular o voluntariado, qualificando-o como
instrumento importantíssimo para a melhoria da qualidade de vida,
a redução das desigualdades sociais e o aperfeiçoamento da
democracia. No Brasil inteiro, diversas organizações vêm realizando
atividades para comemorar o Ano Internacional do Voluntário e,
especialmente hoje, o Dia Internacional do Voluntário

Associando-se a esse grande esforço, que transpõe fronteiras
e barreiras étnicas, culturais, políticas, econômicas e sociais, a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais realiza este
seminário legislativo, dando mostra de sua coragem, consciência e
desprendimento, virtudes imanentes ao espírito voluntário, que
caracterizam todos aqueles que têm vontade de agir em favor do
bem e das boas causas. Foi com a mesma sensibilidade que o
Parlamento mineiro aprovou o Projeto de Lei n1 1.219/2000, de
nossa autoria, que dispõe sobre o serviço voluntário em nosso
Estado e que, certamente, será sancionado pelo governador Itamar
Franco, para disciplinar a prestação de serviço voluntário nos órgãos
e nas entidades estaduais.

A quem podemos intitular voluntário? Na definição da ONU,
o "voluntário é o jovem ou o adulto que, por interesse pessoal e
espírito cívico, dedica parte de seu tempo, sem remuneração
alguma, a atividades voltadas para o bem-estar social ou para outros
campos". Tendo em vista essa compreensão, ser voluntário é ajudar,
é socorrer as pessoas e as populações em situação de risco. Mas
é também ação efetiva para a transformação social.

Assim, a ação voluntária só encontra limites na ética, nobre
condição que jamais criará obstáculos para a ação em favor da
preservação ambiental, da fiscalização do poder público, da
promoção da cultura e do respeito aos direitos do consumidoi. E

53



preciso estar consciente, porém, (1 110 O voluntário não é siniplosmei riO
o kO-cle-obra gratuita. Esse verdadeiro profissional, na realidade, por
meio do entusiasmo que o encoraja o da emoção que o motiva,
possibilita que valores outros sejam agregados á ação social, não
se configurando assim meio substituto dos trabalhadores
remunerados da instituição em que presta serviço.

Da mesma maneira, o sentimento do voluntário não pode
avocar a idoia de que o sou trabalho possa fazer as vezes dos
governos ConStiti iidos Ao ;onu ár io, onde os governos se 1 evelam
omissos, simullíineamonte ao auxilio voluntário, é indispensãvel
promover ampla conscientização em favor da cidadania, a tal ponto
que a mobilização popular se torne capaz de ensejar o cumprimento
das polrticas publicas

Nesta era de acelerado avanço do processo da globalizaçao
e de mudança continua ria ordem mundial, na qual o globo se torna
menor, mais interdependente e mais complexo, o voluntariado se
impõe como feriarrienta fundamental à sociedade, possibilitando a
materialização das mais nobres aspirações da humanidade - a paz,
a liberdade, a segurança, a justiça e a busca de oportunidades para
(-)dos

E nesse ambiente desejado de tratei ordade universal que os
voluntarios do todos os paises dosbrnvan veredas para a
siistentação e o fortalecimento dos valores humanos necessários
à vida em comunidade

Sem dúvida, essa é urna árdua jornada Porem, cabe aqui
invocar a lição do grande pensador Gibian Khalil Gibran: "Todo
trabalho é vazio, exceto quando há amor 1 E que é trabalhar com
amor ? E pordes, erTi todas as coisas que fazeis, um sopro da vossa
alma"

Imbuido desse sentimento e dessa rlisposição, não há coroo
subtrair a ideia de que o voluntariado e compromisso. Compromisso
de realizar o que lhe foi proposto, sempre atento para o exercício
de direitos e responsabilidades que levam o individuo ao
desenvolvimento máximo de sou potencial humano, moldando
assim nosso destino noletivo.

Ao conduzirmos a plenária final deste importante encontro,
o nosso apelo e que todos os presentes levem consigo alguns
ilosaf OS que todos os setores se unam paia criar centros (lo
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voluntários fortes, visíveis e eficazes, capazes de liderar e organizar
a ação social; que os governos assegurem os direitos de todas as
pessoas de realizar trabalho voluntário, removendo qualquer barreira
à efetiva participação; que sejam disponibilizados recursos para as
organizações não governamentais promoverem, apoiarem e
gerenciarem a mobilização dos voluntários; que os setores
empresariais encorajem e facilitem o envolvimento dos seus
funcionários na comunidade, como verdadeiros voluntários, e
destinem recursos para o desenvolvimento da infra-estrutura
necessária à prática do voluntariado, a exemplo da grande
mobilização ocorrida no último dia 2, capitaneada pela Fiemg; que
a mídia divulgue as ações voluntárias e forneça informações que
encorajem e auxiliem a verdadeira participação voluntária das
pessoas; que as instituições criem ambientes organizacionais
favoráveis aos voluntários e comprometam os recursos humanos
e financeiros necessários para engajar os voluntários na sua
verdadeira plenitude; acima de tudo, porém, que todos considerem
o voluntariado a adequada resposta ao divino chamado, de servir
ao verdadeiro próximo.

Ao considerar os termos da Declaração Universal dos Direitos
do Homem, os princípios do voluntariado, a responsabilidade dos
voluntários e das organizações nas quais estão envolvidos, tenho a
certeza de que o papel que todos nós estamos desempenhando
neste seminário se transforma em verdadeira proclamação de nossa
crença na ação voluntária como uma força criativa e motivadora,
capaz de impulsionar as pessoas a exercer seus direitos de seres
humanos e, assim, melhorar seu meio de vida, contribuindo para a
solução dos problemas sociais, econômicos, culturais e ambientais,
participando da construção das comunidades saudáveis e
sustentáveis, que respeitem a verdadeira dignidade de todo ser
humano, e construindo uma sociedade mais humana e justa, por
meio da cooperação mundial e da verdadeira tônica do voluntariado.

Ao encerrar este seminário, que a Assembléia Legislativa
teve o prazer de sediar, sinto-me muito feliz por ter participado das
discussões. Que todos vocês, de todas as partes de Minas Gerais,
venham aqui, com o brilho de suas inteligências e com o sentimento
do coração de cada um, trazer e buscar, ao mesmo tempo, o
verdadeiro serviço, que é o voluntariado. E, neste seu dia, quero
abraçá-los, com o reconhecimento da nossa gratidão e do povo
mineiro, para fazer com que esse serviço voluntário seja sempre
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roSpoIta(lo I)OO [stc1o, I)CI) COfluI1kIade e, partICJIaI fonte, pela
sociedade. Ouuío que, neste Dia lntrnacional cio Voluntariado,
vocês selam abençoados por Deus, pois vocês são, acima de tudo,
os verdadeiros sementeiros da paz, do amor e da educação Tenham
sempre um coração voltado pala o bem comum,
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DOCUMENTO FINAL

SEMINÁRIO LEGISLATIVO SOBRE
VOLUNTARIADO
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GRUPO 1

COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO
SOCIAL

1 -- F-Ianejaniento e execução do ev(ntos, visando ao
esclarecimento e sensibilização da sociedade sobre ações de
Voluntariado. Os eventos devem ser periódicos e contarão com
depoimentos de empresários, ONGs, cidadãos e poder público sobre
sua experiência no desenvolvimento de projetos de Voluntariado,
incluindo as etapas de planejamento, formas de sensibilizaçào,
implantação, criação e funcionamento do comitê de execução, meios
de sustentação e de avaliação.

2 - Criação de um Centro de Referência de Metodologia,
entre cujas atribuições constem a elaboração de um mapeamento
de entidades comunitárias e a definição e divulgação de uma agenda
do projeto sobre Voluntariado para 2002, 2003, que programe ações
sucessivas, interligadas, de acordo com os diferentes focos de
atuação, como por exemplo: idoso, meio ambiente, portadores de
necessidades especiais, etc. Esse centro abrigará também o Grupo
de Comunicação Integrada, com função de coordenar a divulgação
das propostas; lançar campanha de valorização do trabalho
voluntário, dotando-o de identidade visual (logotipo) e slogan;
mobilizar a sociedade para engajamento nas ações de Voluntariado,
por meio do mala-direta, jornais, camisetas, bottons, adesivos e
outros meios.

3 - Criação, no sire da Assembléia Legislativa, de um Jink
sobre Voluntariado, contendo:

a) listagem de entidades que desenvolvem trabalho voluntário,
com seu foco de ação;

b) divulgação do trabalho do Voluntariado;
c) espaço para cadastramento de voluntários, com perfil e

habilidades do voluntário e sua disponibilidade, com mecanismos
de busca para focos de seu interesse;

dl disponibilização do conteúdo para qualquer outro site.
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4- Ciiaçao de legislação especifica para incentivar e proteger
ações de Voluntariado e consolidação da legislação inclusive,
substituindo o serviço militar por serviço voluntário.

5 - Encaminhamento ao Conselho Estadual de Educação de-
proposta de inclusão nos CuniCLilos escolares da disciplina Noções
de Constituição e Cidadania"
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GRUPO II

PAPEL DAS EMPRESAS NO
VOLUNTARIADO

6 Divulgaçao da possibilidade de destioaçao de 6% e 1 %
do Imposto de Renda a ser pago, respectivamente, por pessoas
físicas e pessoas jurídicas, para fins sociais, de acordo com as Leis
Federais 8.069/90, 9.250/95 e 9.532/97.

7 - Incentivo, a ser dado pelas empresas, para que os
funcionários passem a utilizar o direito de aplicar 6% de seu Imposto
de Renda a pagar, como pessoa física, à finalidade que eles próprios
determinem, fazendo previamente o depósito em nome do
empregado que assim o desejar, evitando que ele tenha de
desembolsar antecipadamente a quantia referente aos 6%.

8 - Articulação de uni programa de capacitaçáo para o
desenvolvimento de atividades de Voluntariado que auxilie a pensar
estrategicamente - a partir de um profundo conhecimento da
comunidade-, a formar parcerias e a montar estruturas adequadas
e eficazes.

9 - Desenvolvimento da consciência de que toda ação de
Voluntariado tem de ser pensada estrategicamente e tem de
apresentar um resultado de transformação da realidade.

10 - Definição do foco, da área a ser beneficiada, tendo como
objetivo sempre o que houver de melhor e mais avançado a ser
oferecido.

11 - Criação de mecanismos para o fortalecimento das
relações de confiança entre empresa, ONGs e comunidade, por
meio de plena visibilidade e transparência do trabalho desenvolvido,
e maior sinergia entre essas entidades.

12 - Desenvolvimento, nas empresas, de iniciativas que visem
promover a participação dos funcionários em ações de Voluntariado.

13 - Criação de programas de apoio, a serem oferecidos por
profissionais da área social, para funcionários e voluntários expostos
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a situações de trauma ou mesmo a situações que envolvam contato
com diferentes culturas, crenças, religiões e costumes sociais.

14 - Maior divulqação dos benefícios indiretos que podem
advir para a empresa, a par ti' da implantação de uma atividade de
Volui ilanado, valorizando o papel do empregado e sua participação
na empresa.

15 - D'senvolvirnento da curiscinocia de que qualquer
trabalho cIo Voli intar iado (lema, ida um profundo conhecimento 1)1 evio

sobre o terna, a partir de uma visão global, nacional, regional e
local, e a definição das ações de sucesso.

16 - Divulqação da legislação a respeito do trabalho do
Voluntariado, de foi ma a separar legalmente a acão de trabalho da
acao de Voluntariado.

17 - Captação de recursos para financiar um centro de
metodologia voltado para ações de responsabilidade social.

18 - Levantamento das dificuldades e das potencialidades
especificas do Brasil para se desenvolver o trabalho de Voluntariado,
a fim de que ele possa ser implantado como fruto de uma cultura
nova, de iospnnsahrlidade social, com metas definidas que possam
se refletir em numeros mais positivos dos indicadores sociais.

19 - Promover a discussão sobre a responsabilidade civil do
voluntário e sobre acidentes em serviço voluntário, objetivando incluir
essas questões na legislação
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GRUPO III

MARCO LEGAL DO TERCEIRO SETOR

20 - Suspensão da tiamitação, na Asseinblea Legslativa do
Estado de Minas Gerais, do Projeto de Lei n 1.449/2001  e formação
de uma comissão que estude e discuta com mais profundidade a
matéria, para propor nova formulação para o projeto.

21- Consolidação de isenções fiscais e tributárias para
organizações do Terceiro Setor que desenvolvam atividades
voluntárias de interesse público e prestem Contas ao ente federativo
que tenha concedido a isenção.

22 - Caracterização do trabalho do Voluntariado como
expressão de Cidadania.

23 - Tratamento legal diferenciado e incentivador às ONGs e
aos projetos de geração de trabalho e renda.

24- Inserção, no projeto de lei estadual sobre o Voluntariado,
de artigos que tratem dos seguintes aspectos:

a) despesas com vale-transporte, alimentação, etc;
b) agilização e desburocratização do trabalho voluntário.
25 - Encaminhamento ao Congresso Nacional de sugestões

de alteração na legislação federal, abrangendo os seguintes
aspectos:

a)criação de um sistema próprio de responsabilização quanto
a atos dos agentes voluntários;

b) acidente de trabalho no serviço voluntário;
c) estudo de formas alternativas de proteção da entidade e

do assistido em face de possíveis danos causados por voluntários;
d) regulamentação do trabalho voluntário de estrangeiros no

Brasil e da concessão do visto.
26 - Estabelecimento de parâmetros para proteção jurídica

das ONGs, com especial destaque para as atividades do Voluntariado
e as do mercado formal de trabalho.
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27 - Estabelecimento de critérios para que o trabalho voluntário
não seja visto como forma d burlar a lei.

28 - Definição do trabalho cio Voluntai iacio como atividade
distinta do assrsten(-iahsmo

29 - Criação o instalação de rim lórum Iormanorite paia;
a) foi mar comissão para aperfeicoir o Projeto de Lei 1.21912000.
b) elaborar projeto para formação e capacitação piofissional

para o Teiceiro Setor;
c1 ci ai rede mundial (ou participai de alguma já existente) e

foimar banco de dados sobre trabalho voluntáiio.
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GRUPO IV

GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

30 -- 	ic, ccs,I
organizações do Jerceiro Setor.

31 - Criação do " Fórum do Voluntariado de Minas Gerais",
ponto de encontro para agregar a sinergia das instituições do poder
público, do empresa nado e do Terceiro Setor.

32 - Participação do Terceiro Setor nos fóruns de discussão
das políticas sociais, com o objetivo de influenciar na formulação
de projetos de lei e de fortalecer a Rede Mineira do Terceiro Setor.

33 - Criação de redes de sinergia entre os três setores.
34 - Desburocratização do sistema operacional do Fundo da

Infância e da Adolescência - FIA - e do Conselho Estadual cio Direitos
da Criança e do Adolescente, possibilitando maior fluência na
tramitação dos processos.

35 - Flexibilização da aplicação dos recursos do FIA,
beneficiando as ONGs.

36 - Inclusão, no sistema educacional, desde a educação
infantil, de temas transversais sobre Voluntariado, de modo que
cada professor, por meio do conteúdo de sua matéria específica,
possa trabalhar na conscientização da importância da participação
em ações de cidadania.

37 - Instituição de prêmio para estudantes e ONGs, com
vistas a estimular o desenvolvimento de projetos sociais, com júri
composto por representantes do Terceiro Setor.

38 - Garantia de suporte aos voluntários que necessitem de
apoio psicológico, por meio de parcerias com instituições
universitárias.
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GRUPO V

REDES SOCIAIS

Irtitiní,ã	iii rPcani;riu	du fomento 1	laçam
redes e de fortalecimento das redes já existentes (financiamento
por fundos pLiblicos, publicacões, realização de eventos, cursos de
capacitacão. etc.).

40 - Realizacão de um evento sobre o tema Redes Sociais,
no segundo semestre de 2002, apoiado pela Assembkia Legislativa,
com a part icipacão dos ti 65 setores

GRUPO VI

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

'l	J	isSnd i'pi!o.la 'rvlmwu eOat (1')	'5HlO

incluindo elaboração de leis de incentivo a doações a projetos sociais,

42 - [stahelecunnnto de ações que setain voltadas
especialmente para as pequenas ONGs.

43 - Conscrentização das empresas, para que não façam
apenas ações esporadicas, de cunho filantrópico, e sim dentro de
urna estrutura mais ampla, com gestão competente, capaz de gerar
resultados concretos de transformação social, com reflexos
positivos nos indicadores sociais

44 - Criação de formas de estimulo para que as empresas
sejam socialmente responsáveis.

45 Criação de o incanismos qi um facilitem o diagnóstico da
situação social da comunidade, de modo a contribuir com as ONGs,



uma vez que um bom diagnóstico é fator preponderante para o
sucesso de projetos sociais.

46 - Capacitação do pessoal que atua nas ONGs,
principalmente no que diz respeito às técnicas de gestão e de
captação de recursos.

47 - Ampliação da discussão sobre captação de recursos
em todas as suas esferas, incluindo recursos financeiros, humanos,
fisicos, parcerias e relações sociais.

48 - Elaboração de emendas e leis para que os recursos de
apoio, hoje a cargo dos parlamentares, sejam alocados ao Fundo
de Assistência Social, para fazerem parte de urna estratégia global
com transparência.

49 - Cobrança de uma postura mais pró-ativa do governo,
para que cumpra seu papel constitucional, no que diz respeito à
assistência social.

50 - Instituição de mecanismos legais para que as verbas
para fins sociais, aprovadas no Orçamento, sejam realmente
aplicadas em sua totalidade.

51 - Desburocratização para que as pequenas ONGs tenham
acesso ao Fundo Social de Assistência, inclusive isenção de
impostos e de taxas nos cartórios.

52 - Divulgação dos meios de acesso aos recursos e
programas que podem viabilizar os projetos sociais.

53 - Publicação, pela Assembléia Legislativa, de um manual
contendo informações sobre os meios pelos quais as ONGs podem
ter acesso a recursos públicos e sobre as condições para que um
projeto possa ser enquadrado dentro de determinado programa
público, e ampla divulgação desse manual nos diversos meios de
comunicação.

54 - Estabelecimento de um prazo para liberação de
documentos requeridos aos órgãos públicos pelas ONGs, a fim de
que elas não percam o tempo hábil para inscrição em programas,
corno tem acontecido.

55 - Criação de condições para que as ONGs possam
regularizar-se perante o governo e se tornarem aptas a pleitear a
liberação de recursos.
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56 - Criação de um selo ou certificação para as ONGs, que
lhes confira credibilidade, para que elas sejam de imediato
reconhecidas como merecedoras de investimentos, sem
necessidade de amplas exposições de documentos comprobatórios
de sua idoneidade.

57 - Preparação das ONGs para receber, orientar e utilizar
os voliirrtai los dentro de um códiqo do Ótica, respeitando sou perfil,
suas necessidades e suas aptidoes.

58 - Disponibilização, em caidtoi definitivo, cio um telefone
0800 para o Voluntariado

59 - Adoção de medidas para que não se troque mão-de-
obra por trabalho de Voluntariado.

60 - Mobilização dos deputados estaduais, no sentido de
pressionar a Câmara Federal a elaborar emendas que facilitem a
destinação, por pessoas físicas e lirridicas. de 6% e 1%)
rospectivamente, cio seu Imposto de Renda ao Fundo da Infância e
da Adolescóncia - FIA -, pci mituido que a destinação seja feita no
ii ioi rei 1 ) do recolhimento do i ii irposlo pelo empregador.

(31 -- Llaboração de uma lei que por nula o desconto do ICMS
a empresas que financiem entidades de fins sociais, a exemplo da
Lei de Incentivo à Cultura.

62 - Reconhecimento cio trabalho prestado em ONGs 1)010
estudante-voluntário como período de estágio, desde que exercido
em áreas rotacionads a seu curso.

63 - Intensificação da frscnliiiui.:o do uso dos mcii
piibl iCOS

-- Mobilização das Câmaras Municipais para discutir terna
do Voli mIar iado com a sociedade, no interior rio Estado.

65 - Mobilização dos deputados estaduais, no sentido mio
pressionar a Câmara Federal para elaborar e regulamentar leis rinír
facultem a destinação, por pessoas físicas e luridicas. cio 6% e 1
respectivamente, do seu Imposto de Renda ao Fundo Nacional de
Assistência Social destinado ao publico alvo da Lei Orgânica de
Assistência Social - Loas -, permitindo que a destinação ocorra no
nlomerutc) do recolhimento pelo empregador, e não no exercício
anterior.
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66 - Destinação de 5% da Taxa de Segurança Pública para o
Fundo Estadual de Assistência Social.

67- Divulgação de projetos aprovados com recursos públicos.
68- Isenção do ICMS para as ONGs que comercializem seus

produtos.
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COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO

1-IniciaM 101110 - PBH
2 - Associação de Cooperativa Social Ação Pela Vida
3 Associação dos Mestres de Obra e Encarregados de

Munas Gerais - Among
4 -- Associação Hahasiali
5 - Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Arnda
6 - Associação Municipal de Assistência Social - Amas
7 - Central do Voluntariado
8 - Centro de Referência para o Terceiro Setor - PUC-Minas
9 - Clinica Ammor
lO - Comitê Mineiro do Foriiiii Social Mundial
li - Conselho de Participação e Integração da Comunidade

Negra do Minas Gerais
12 - Conselho Municipal de Saúde - Belo Horizonte
13 - Cooperativa de Consumo Ordem e Progresso Ltda -

Poli:ia Civil do Estado de Minas Gerais
14 - Fundação Belgo Mineira
15-Fundação CDL Pró-Criança
16 - Fundação Unimed
17 - Grupo de Apoio à Cidadania - Contagem
18 - lrrstit'ito de Pesquisas e Estudos Socioeconàmicos -

19 -- Instituto Telemig Celular
20 - Missão Ramacrisna
21 - Motoclube Tigres do Asfalto
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22 Mulher e Saúde - Centro de Referência de Educação em
Saúde da Mulher - Musa

23 - Novo Viver - Contagem
24 - Núcleo de Pesquisa de Projetos da Prefeitura de Belo

Horizonte - Nupp/PBH
25 - Oficina de Imagens
26 - ONG Diga Não à Violência
27 - Parceria - Assessoria, Projetos e Pesquisas Sociais -

APPS
28 - Projeto Céu e Terra
29 - Projeto Fred
30 - Projeto Vida
31 - Projeto Vida Athiva - Contagem
32 - Secretaria de Estado da Educação
33 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social,

da Criança e do Adolescente - Setascad
34 - Secretaria Municipal dos Direitos da Cidadania - PBI 1
35 - Serviço Voluntário de Assistência Social - Servas
36 - Sind-Saúde
37 - Sindicato dos Psicólogos
38 - União Nacional dos Servidores Públicos - Unsp/MG
39 - Visão Mundial
40 - Associação Atlético Esportiva Canto de Rua - Atescad -

Governador Valadares
41 -Apae/BH
42 - Grupo de Convivência - Contagem
43 - Associação Feminina São Silvestre
44 - Federação Nacional dos Servidores da Justiça Federal
45 - Obras Assistenciais Nossa Senhora Aparecida -

Divinópolis
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46 - Altabetizaçao o [vangelização Internacional
47 - Serviço de [morgéncia e Resgate Volniiiãrio de Minas

Gerais - Salve
48 - Clube cia Maturidade de Minas Gerais
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d [1
Esta publicação contem ns pak?stra; aptos untadas

no Seminário sobre Voluntariado, realizado pela

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

.nos dias 3. 4 e 5 de dezembro de 2001. e as

propostas aprovadas na plenána final do evento. O

Objetivo do encontro foi debater as questões

relativas ao trabalho voluntario, oir Minas e no

Brasil. e levantar sugestões para fortalecê-lo.

AssI;NIBI.i;:IA DE N1INAS
O Poder do Cidadão
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