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RESUMO 

 

A presente pesquisa toma como objeto de estudo o significado do trabalho 

voluntário empresarial, tendo como base teórica o conceito de significado do trabalho 

como uma cognição subjetiva e social, já que apresenta componentes subjetivos, aspectos 

socialmente compartilhados e associados a condições sócio-históricas (Borges, 2001). Seu 

objetivo principal foi identificar o significado atribuído ao trabalho voluntário pelos 

participantes de um programa de voluntariado corporativo no cenário de uma organização 

multinacional. A pesquisa foi realizada com 67 voluntários de quatro unidades de uma 

empresa multinacional italiana do ramo de autopeças que atuam em um projeto social. 

Foram adotados métodos de pesquisa quantitativa, cuja apresentação e análise envolveram 

a utilização de técnicas estatísticas como: análise de correspondência, análise descritiva 

dos dados, análise do coeficiente de correlação rho de Spearman e Teste de Qui-Quadrado 

de Independência; e também métodos de pesquisa qualitativa, através de entrevistas 

semiestruturadas e análise de conteúdo. Os resultados apontam para um significado do 

trabalho voluntário ligado a oportunidades reais de autoconhecimento, à retribuição do que 

os voluntários conseguiram na vida, ao desenvolvimento de habilidades, à contribuição 

para a mudança social, à participação de todas as etapas do trabalho, ao fazer o que gostam 

e a se sentirem reconhecidos pelo público atendido. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Voluntariado – Responsabilidade social – Significado do trabalho – 

Significado do trabalho voluntário. 



 

ABSTRACT 

 

This research takes as object of study the meaning of the corporate volunteerism, 

based on the theoretical concept of meaning of the work as a subjective and social 

cognition, as it provides subjective components, and socially shared aspects associated 

with the socio-historical conditions (Borges, 2001). Its main objective was to identify the 

meaning attributed to the volunteer work by the participants of a corporate volunteerism 

program in the scenario of a multinational organization. The research was conducted with 

67 volunteers from four units of an Italian multinational company of the branch of auto 

parts that work in a social project. Were adopted quantitative research methods, in which 

the presentation and analysis involved the use of statistical techniques such as 

correspondence analysis, descriptive analysis, analysis of the Spearman's rho correlation 

coefficient and Chi-Square Test of Independence, and also qualitative research methods, 

through semi-structured interviews and content analysis. The results indicate a meaning of 

volunteerism linked to real opportunities of self knowledge, to the retribution of that the 

volunteers have reached in life, to the development of skills, to the contribution to the 

social change, to the participation in all stages of work, to do what they love and feel 

recognized by the public. 

 

KEYWORDS: Volunteerism – Social responsibility – Meaning of Work – Meaning of 
volunteer work. 
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INTRODUÇÃO 

 

A globalização trouxe consigo o surgimento e o fortalecimento do Terceiro Setor, 

bem como uma nova dinâmica no perfil corporativo e estratégico das empresas. A 

sociedade, cada vez mais consciente e conhecedora de seus direitos, passou a exigir que as 

empresas atuem em um novo cenário, no qual eficiência operacional e posicionamento 

competitivo já não são suficientes. Tal cenário exige que as empresas sejam socialmente 

responsáveis e sustentáveis; além de gerarem resultados econômicos, precisam contribuir 

para o desenvolvimento da sociedade e para a preservação do planeta. 

Como consequência, atualmente, cresce a preocupação com a questão da 

responsabilidade social e do investimento social das empresas, que têm no trabalho 

voluntário um forte instrumento de ação. Embora a prática do voluntariado não seja 

recente, o voluntariado empresarial surge como uma nova tendência social. Trata-se de 

empresas privadas que desenvolvem programas de voluntariado com o objetivo de 

estimular seus funcionários a atuarem junto ao campo social. Essa situação leva à reflexão 

sobre o significado do trabalho voluntário na vida das pessoas que atuam em projetos 

ligados às empresas. 

A autora deste trabalho deparou-se com essa nova dinâmica de atuação das 

empresas durante um estágio na área de Psicologia Organizacional, quando acompanhou o 

processo de implantação de um projeto social que tinha como principal finalidade a 

atuação dos funcionários como voluntários em uma escola dentro da empresa. As 

interrogações desta pesquisa já se faziam presentes naquela época e tornaram-se ainda mais 

fortes quando a autora passou a atuar como coordenadora desse mesmo projeto social. 

Desta inquietação surgiu o problema da presente pesquisa, que visa investigar quais os 

significados atribuídos ao trabalho voluntário pelos funcionários que atuam como 

voluntários em um projeto realizado dentro da empresa. 

Para melhor entender o contexto do problema de pesquisa faz-se necessário 

apresentar um breve histórico da atuação da empresa em questão – doravante chamada 

Empresa X – no campo da Responsabilidade Social, bem como seu investimento em 

projetos sociais e o incentivo ao voluntariado de seus funcionários. 
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A preocupação em atuar de forma estruturada na área de Responsabilidade Social, 

principalmente nas questões ligadas à comunidade, passou a ser vista como uma questão 

estratégica pela empresa X há aproximadamente uma década, quando começou a focar 

suas ações nas áreas de meio ambiente e, posteriormente, também nas áreas de apoio à 

comunidade. 

No entanto, a atuação da empresa X no Brasil em ações que envolvem a 

comunidade, até o ano de 2004, pode ser caracterizada por ações pontuais, descentralizadas 

e essencialmente filantrópicas. Dentre elas destacavam-se doações para instituições 

filantrópicas e campanhas de arrecadação de agasalhos e/ou alimentos. 

O programa de Responsabilidade Social da organização teve seu início no ano de 

2004, com a instalação de um projeto de educação profissional para adolescentes dentro 

das fábricas – o Projeto Formare. A primeira escola foi inaugurada no interior do estado de 

São Paulo. Em seguida, outras foram implantadas em outras regiões de São Paulo e em 

Minas Gerais. 

Os resultados alcançados motivaram a empresa a avançar e a aprimorar seu 

programa de responsabilidade social. Em 2007, foi realizado um diagnóstico do 

desempenho da organização na área. Como resultado desse diagnóstico, confirmou-se a 

importância e o interesse de continuar a investir em educação nas comunidades próximas 

às fábricas, buscando promover a transformação social por meio de qualificação de mão de 

obra e capacitação para a geração de renda. Foram criados comitês em todas as unidades 

para se discutir o assunto, nos quais definiu-se a visão, a missão e o foco das ações da 

organização X no Brasil a partir daquele momento. 

Desde então, as atividades são voltadas para o apoio de projetos sociais de 

entidades localizadas no entorno das fábricas, seguindo três linhas de ação: 1. Educação; 2. 

Geração de renda e 3. Desenvolvimento sustentável. A escolha dos projetos é baseada em 

critérios de coerência com a visão e com o público-alvo da área de Responsabilidade 

Social Corporativa da empresa Os investimentos, assim como as ações, são conduzidos de 

forma que não criem vínculos de dependência com as entidades beneficiadas, busquem o 

fortalecimento e a autossustentabilidade das mesmas. 

A empresa apoia financeiramente projetos ligados à educação complementar, à 

escola (musicalização, oficinas profissionalizantes, esportes), à reciclagem e à geração de 

renda, além de gerenciar o Projeto Formare, foco deste estudo. 
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O Formare é um projeto social que, a partir de parcerias com empresas de grande e 

médio porte, oferece cursos de educação profissional para jovens de famílias de baixa 

renda com idade entre 15 e 17 anos. Desde sua fundação, em 1988, 6.700 jovens foram 

capacitados pelo projeto. 

Trata-se de uma franquia social idealizada e coordenada pela Fundação Iochpe. 

Esta foi criada em 1989 pela Iochpe-Maxion S/A, um grupo empresarial que opera nos 

segmentos de autopeças e equipamentos ferroviários. Essa fundação desenvolve programas 

nas áreas de Educação, Cultura e Bem-estar Social, realizando parcerias com entidades 

públicas e privadas. É uma organização sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP 

(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), que se dedica a apoiar profissionais 

e empresas em suas ações de investimento social (Formare, 2011). 

O Formare conta com 53 empresas parceiras, distribuídas em doze estados 

brasileiros, e um total de 86 escolas. Seu pilar é a atuação dos funcionários das empresas 

parceiras como voluntários, seja na sala de aula ou em atividades complementares. Ao 

todo, são 6.700 educadores que formam anualmente 1720 jovens. 

Os cursos oferecem formação inicial para o mercado de trabalho, têm duração de 

aproximadamente um ano e são ministrados nas instalações das empresas pelos próprios 

funcionários, que atuam de forma voluntária. As orientações pedagógicas, assim como os 

treinamentos preparatórios são de responsabilidade da Fundação Iochpe. Estes se baseiam 

nas recomendações do Ministério da Educação (MEC) e priorizam o desenvolvimento de 

competências e habilidades obtidas a partir da associação entre teoria e prática. Depois de 

formados, os jovens recebem certificado reconhecido pelo MEC, emitido pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UFTPR (Formare, 2010). 

Cabe às empresas disponibilizar o tempo de trabalho dos voluntários e o espaço 

físico para instalação da escola, assim como custear material, uniformes, transporte, 

alimentação e bolsas de estudo para os alunos. 

A empresa em questão adota o programa de voluntariado corporativo ligado ao 

Projeto Formare desde 2004, quando foi instalada a primeira escola. Desde então, conta 

com aproximadamente 350 funcionários no corpo de voluntários e já atendeu cerca de 400 

adolescentes das comunidades localizadas em torno das fábricas, nos estados de Minas 

Gerais e São Paulo, onde estão inseridas as cinco unidades do grupo que participarão deste 

estudo. 
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As aulas são ministradas pelos funcionários dentro do horário de trabalho. Fora da 

jornada de trabalho, eles atuam como voluntários ao disponibilizarem seu tempo para 

preparar aulas, corrigir provas e/ou realizar atividades complementares. 

Anualmente, são realizadas campanhas de sensibilização para adesão de 

voluntários. Os funcionários interessados se inscrevem no programa e assinam um termo 

de adesão. Com o intuito de preparar e integrar os voluntários, a empresa realiza atividades 

de formação, como reuniões, seminários e encontros. Os temas abordados podem ser 

técnicos, relacionados à didática em sala de aula, e também comportamentais, como 

relacionamento interpessoal, respeito às diferenças, lidar com conflitos, cooperação e 

trabalho em equipe, dentre outros. 

A empresa também dispõe de uma coluna, denominada Responsabilidade Social, 

em sua revista bimestral, na qual aborda temas relacionados à responsabilidade social e 

especialmente o trabalho dos voluntários no Formare. Essa revista é distribuída 

nacionalmente entre o público interno e alguns fornecedores da empresa. 

É nesse contexto que os funcionários da empresa X atuam como voluntários. Até o 

momento, não foram encontradas pesquisas relacionadas ao significado do trabalho 

voluntário empresarial realizado dentro das dependências da empresa em nenhum 

periódico ou artigo consultado nas bases científicas de referências nacional e internacional. 

As pesquisas encontradas sobre o tema tratam do significado do trabalho voluntário 

empresarial realizado fora das dependências da empresa, em organizações não-

governamentais ou instituições apoiadas pelas empresas (Garay & Mazilli, 2003; Garay, 

2008) ou então abordam o trabalho voluntário fora do contexto das empresas (Corullón, 

2008; Moura & Souza, 2007; Carvalho & Souza, 2007; Matsuda, 2002; Funcke, Pereira & 

Vilas Boas, 2005; Costa, 2005; Silva, 2006). 

A importância desse estudo no cenário diferenciado em que o trabalho voluntário 

ocorre, ou seja, sua realização nas dependências da empresa, dentro da jornada de trabalho 

remunerado, com tempo de planejamento fora do seu horário de trabalho remunerado. 

Diante desse contexto de carência de pesquisas que contemplem o significado do 

trabalho voluntário nas dependências da empresa, coloca-se a necessidade de realizar tal 

estudo. Este tipo de pesquisa poderá contribuir para a compreensão da estrutura cognitiva 

do significado voluntário empresarial, bem como do trabalho voluntário em um contexto 

mais amplo. 
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Tendo em vista o cenário apresentado, é possível, então, configurar a seguinte 

questão de pesquisa: quais os significados atribuídos ao trabalho voluntário realizado 

dentro de uma empresa multinacional? 

Assim, a presente pesquisa tem como principal objetivo levantar os significados do 

trabalho voluntário para os participantes de um programa de voluntariado corporativo no 

cenário de uma organização multinacional. 

Já os objetivos específicos são: verificar a importância do trabalho voluntário 

(centralidade absoluta e relativa) na vida dos voluntários da empresa X; identificar os 

atributos valorativos e descritivos do significado do trabalho voluntário na empresa X; 

identificar a hierarquia dos atributos valorativos e descritivos do trabalho voluntário 

nessa mesma empresa; verificar a existência de padrões de significado do trabalho 

voluntário na organização X; identificar se a centralidade, atributos valorativos, atributos 

descritivos dependem de algum fator sociodemográfico, como idade, estado civil, tempo 

de empresa, etc. 

O estudo é composto por cinco capítulos que possuem a seguinte estruturação: 

O Capítulo I apresenta uma revisão de literatura sobre trabalho voluntário, 

responsabilidade social e trabalho voluntário empresarial no Brasil, perfazendo um estudo 

histórico até a atualidade. 

O Capítulo II trata do significado do trabalho, seus modelos e marcos referenciais, 

assim como dos estudos sobre o significado do trabalho voluntário. 

O Capítulo III caracteriza o trabalho voluntário na empresa X. 

O Capítulo IV, reservado para o método de pesquisa, descreve todo o processo 

proposto para a pesquisa, contemplando a constituição do universo de sujeitos, coleta de 

dados, instrumentos e análise de dados. 

No Capítulo V são apresentadas as análises dos resultados de cada etapa da 

pesquisa, assim como o apontamento de novas questões surgidas no decorrer do processo. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Identificar os significados do trabalho voluntário para os participantes de um 

programa de voluntariado corporativo no cenário de uma organização multinacional. 

 

Objetivos Específicos 

• Verificar a importância do trabalho voluntário (centralidade absoluta e relativa) na 

vida dos voluntários da empresa X. 

• Identificar os atributos valorativos e descritivos do significado do trabalho 

voluntário na empresa X. 

• Identificar a hierarquia dos atributos valorativos e descritivos do trabalho 

voluntário nessa mesma empresa. 

• Verificar a existência de padrões de significado do trabalho voluntário na 

organização X. 

• Identificar se a centralidade, atributos valorativos, atributos descritivos dependem 

de algum fator sociodemográfico, como idade, estado civil, tempo de empresa etc. 
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CAPÍTULO I 

TRABALHO VOLUNTÁRIO E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

1.1. Trabalho Voluntário 

O trabalho sempre esteve presente no cotidiano das pessoas. Ao longo de toda a 

história, passou por diversas mudanças, desde o trabalho decorrente da sedentarização das 

tribos pré-históricas (propósito de subsistência), passando tempos mais tarde pelo trabalho 

assalariado (com propósito de ganho), até chegar aos modelos mais atuais. 

O significado do trabalho para o homem varia de acordo com o contexto da época 

em que ele está inserido (Moura & Souza, 2007). Os estudos realizados por Morin (2001) 

apontam que a maioria dos homens trabalharia mesmo que sem necessidade. As principais 

razões seriam: para se relacionar com outras pessoas, para ter sentimento de vinculação, 

para ter algo que fazer, para evitar o tédio e para ter um objetivo na vida. 

O voluntariado é comumente descrito como um movimento tipicamente norte-

americano ligado à formação local (Fisher & Falconer, 1999; Corullón & Medeiros Filho, 

2002). Teria se originado como produto de um processo histórico de associação em 

detrimento do poder coercitivo do Estado. Certas regiões dos Estados Unidos foram 

colonizadas por grupos de pessoas perseguidas, que foram para aqueles locais buscando a 

sobrevivência. Para tal, precisavam apoiar-se mutuamente, o que fez com que 

desenvolvessem um sentido de comunidade que teve reflexos, inclusive, em iniciativas de 

interesse público. 

Já a colonização da América Latina seguiu caminho diferente. Ela foi realizada 

concomitantemente a um aparato burocrático e religioso do Estado. Dessa forma, as 

sociedades latinas, à medida que se desenvolviam, identificavam o espaço público como 

sendo exclusivamente estatal ou religioso (Corullón & Medeiros Filho, 2002). 

Por outro lado, Corullón e Medeiros Filho (2002) e Fisher e Falconer (1999) 

ressaltam que, apesar desse condicionamento histórico, o voluntariado no Brasil tem raízes 

antigas. A diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é que, na sociedade norte-
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americana, os estudos sobre voluntariado são mais frequentes e as ações voluntárias são 

facilitadas pela existência de organizações e canais de acesso estruturados. Há também um 

estímulo ao reconhecimento social e apoio aos voluntários, o que reforça a autoestima e o 

sentimento de gratificação dos mesmos. 

De acordo com Corullón e Medeiros Filho (2002), o voluntariado brasileiro foi 

movido por três sentimentos: a compaixão, a solidariedade e a indignação. O voluntariado 

ligado à compaixão tem relação estreita com a religiosidade brasileira. Tem suas raízes 

plantadas nas Santas Casas, parcialmente movidas pelo trabalho voluntário, implantadas 

pela igreja católica a partir do século XVI. O trabalho voluntário ligado à igreja católica 

pode ser exemplificado atualmente pela atuação da Pastoral da Criança, que atua na área de 

saúde materno-infantil e mobiliza aproximadamente 120 mil pessoas. Outras religiões, 

assim como a católica, também desenvolvem ações sociais, cujo ponto principal é pregar a 

caridade como a maior das virtudes. Dentre elas, exemplifica a doutrina kardecista, na qual 

a prática da caridade é condição para a evolução do espírito. As religiões afro-brasileiras 

também realizam ações dessa natureza. 

A solidariedade é o tipo de voluntariado mais presente nas religiões afro-brasileiras, 

já que os negros escravos valiam-se das crenças religiosas como fator de coesão e apoio 

mútuo, o que se intensificou após a abolição da escravatura. Ele também pode ser 

identificado em comunidades (nordestinos em São Paulo, descendentes de imigrantes 

orientais, judeus, etc.) e nas relações de vizinhança, independente da religião que as 

pessoas professam. Exemplos desse tipo de voluntariado podem ser encontrados em 

mutirões para construções de casas, igrejas, estradas de uso comum, entre outros. 

A indignação contra a miséria, más condições de educação e moradia e diferenças 

sociais eram campo das militâncias políticas, principalmente dos movimentos comunistas e 

partidos socialistas, cuja ideia principal era tomar o Estado e promover a reforma da 

sociedade. Todavia, tais movimentos foram sufocados primeiramente pelos Estados 

Totalitários e, posteriormente, pela globalização. Houve, então, uma mudança no padrão de 

atuação dos militantes de esquerda, que passaram a fundamentar-se mais na ação 

voluntária do que na militância propriamente dita, como forma de expressar sua 

indignação. A atuação mais conhecida é a do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, em 

sua “Ação da cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida”, que no auge da campanha 
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obteve a participação de cerca de 30 milhões de pessoas (Corullón & Medeiros Filho, 

2002). 

Houve também um crescimento dos movimentos de luta ecológica, de defesa do 

consumidor e da criação de organizações não-governamentais – ONGs (Corullón & 

Medeiros Filho, 2002; Silveira, 2002). Em todas essas manifestações podem ser 

encontradas pessoas envolvidas na luta contra o regime militar. Essas pessoas trazem 

consigo algo que vai além da solidariedade e compaixão: a ideia de transformação social 

(Corullón & Medeiros Filho, 2002). 

Em decorrência desse processo histórico, um novo padrão de voluntariado começou 

a surgir a partir da década de 1990 no Brasil. Destaca-se a criação do Programa 

Voluntários do Conselho da Comunidade Solidária, em 1996, cujo objetivo principal era 

dar caráter nacional ao movimento, criando condições para a formação de centros de 

voluntários. Tal programa também investiu na capacitação e produção de conhecimento 

sobre o tema voluntariado no Brasil (Corullón & Medeiros Filho, 2002). 

O assistencialismo antes praticado passou a ser uma prática a ser superada. Não se 

tratava de negar a importância de atender às populações de risco, mas de uma mudança de 

conceito, que passou do atendimento aos necessitados para a promoção da cidadania. A 

ênfase passou a ser a educação, capacitação profissional, preservação ambiental, 

promoção da ética na política e nos negócios, cultura e defesa de direitos (Corullón & 

Medeiros Filho, 2002, p. 26). 

A ideia de doar sem receber nada em troca passou a ser substituída pela busca de 

prazer na atividade voluntária. Esse novo voluntário não busca apenas a mudança por meio 

de mobilizações e debates. Ele age e busca promover as mudanças que lhe são possíveis. 

Contudo, não deixa de ter um caráter militante, uma vez que luta por suas posições e 

reivindica políticas públicas para sua área de atuação (Corullón & Medeiros Filho, 2002). 

O Centro de Ação Voluntária de Curitiba – CAV1 (2009) faz uma análise do 

movimento de voluntariado no Brasil bem próxima da análise de Corullón e Medeiros 

Filho (2002). No entanto, o divide em cinco fases distintas, descritas a seguir. 

                                                
1 O Centro de Ação Voluntária de Curitiba (CAV) é uma organização não-governamental, sem fins 
econômicos, que tem como principal objetivo estimular e fortalecer o voluntariado em Curitiba e Região 
Metropolitana.  
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A primeira está ligada à religião e à caridade. Iniciou-se já nos primeiros anos de 

colonização, com a fundação da Santa Casa de Misericórdia de Santos em 1543 (CAV, 

2009; Silveira, 2002). Na segunda metade do século XIX, foram criados educandários, 

asilos e hospícios destinados à assistência social dos necessitados. A Cruz Vermelha 

Brasileira foi fundada em 1908 e reconhecida pelo Governo como uma sociedade 

autônoma de socorro voluntário. Essa fase foi marcada pelo caráter assistencialista e 

filantrópico da elite brasileira, especialmente a carioca, que tinha controle sobre as 

instituições (CAV, 2009). 

A segunda fase do voluntariado brasileiro, também marcada pela caridade e a 

benemerência, era caracterizada pela intervenção do Estado, que, após a Primeira Guerra 

Mundial, guiado pelo crescimento das ações da sociedade relacionadas à assistência social, 

passou a subsidiar algumas ações. Em 1935, o governo criou uma legislação própria, 

representada pela Lei de Declaração de Utilidade Pública, que regula a colaboração do 

Governo junto às instituições filantrópicas e que ainda vigora.  

O Estado, portanto, assumiu uma postura de cooperação por meio de incentivos, 

para que a sociedade civil e as instituições privadas assumissem parte do atendimento às 

necessidades da população. Nessa fase, também foram criadas a Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), em 1942, presidida sempre por primeiras-damas; a Fundação Dorina 

Nowill para cegos, em 1945; a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), 

em 1954; o Centro de Valorização da Vida (CVV), em 1962; e o Projeto Rondon, em 1967 

(CAV, 2009). 

O terceiro momento do voluntariado no Brasil iniciou-se com o surgimento de 

movimentos sociais no final da década de 1950 e foi denominado voluntariado 

“combativo”, pois encerrava a ideia de luta por direitos. As primeiras ONGs surgiram nos 

anos 1970, apesar do regime ditatorial, com o intuito de realizar projetos de 

desenvolvimento social e contavam com investimentos de organizações europeias. 

Paralelamente, duas ações foram registradas nas décadas de 1970 e 1980: uma liderada 

pelo governo, que foi o lançamento do Programa Nacional de Voluntariado, em 1979, com 

objetivo de arrecadar dinheiro para a LBA (Legião da Boa Vontade); e outra pela 

sociedade civil, com a reavaliação do movimento voluntário, questionamento político que 

levou a associação a realizar atividades político-partidárias voltadas à democratização e 
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aos direitos humanos. Nessa fase, é importante destacar a criação da Pastoral da Criança 

em 1983 (CAV, 2009). 

As ações governamentais centralizadas na atuação da LBA eram extremamente 

paternalistas e assistenciais. Quando esta foi extinta, em decorrência do escândalo de 

desvio de dinheiro público, levantou-se a necessidade de maior transparência e 

confiabilidade das atividades, bem como de se buscar que a assistência social se voltasse 

para a luta pelos direitos dos menos favorecidos (CAV, 2009). 

O quarto momento da história do voluntariado é caracterizado pela atuação de 

ONGs, fundações e empresas privadas em parceria com o Estado. 

Em um momento em que a ação estatal, centralizadora e paternalista era um 
entrave e no qual a sociedade começava a se organizar para preencher as lacunas 
deixadas pelo governo na garantia de direitos, a atividade voluntária canalizou 
todo tipo de mudança social. (CAV, 2009, s.p.). 

A campanha conhecida como Ação da Cidadania Contra a Miséria e pela Vida, 

criada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, surgiu nesse contexto e foi um marco 

de extrema importância a conscientização da população para a solidariedade. A campanha 

nasceu em uma época de intensa agitação política no Brasil. Em 1993, Herbert de Souza, 

juntamente com outros nomes da sociedade brasileira, liderou o pedido de impeachment do 

presidente Fernando Collor de Mello, acusado de corrupção e desvio de dinheiro público. 

Num momento em que a população estava mobilizada para lutar pela democracia, o 

sociólogo utilizou-se dessa mobilização social e a canalizou para a ideia de que democracia 

e miséria são incompatíveis e que todos podem contribuir para a mudança social (CAV, 

2009). 

Tal mobilização social levou à criação, por parte do governo em 1996, do 

“Programa Voluntários”, cuja intenção era promover, qualificar e valorizar o trabalho 

voluntário no Brasil. O objetivo dos centros de voluntários é mobilizar pessoas e recursos 

para encontrar soluções criativas para problemas comunitários. Em uma frase: 

transformar necessidades sociais em oportunidades de ação voluntária (CAV, 2009, s.p.). 

A partir de 2001, ano estabelecido pela Organização das Nações Unidas como o 

Ano do Voluntariado, as atividades voltadas ao voluntariado passaram a ser maciçamente 

incentivadas, inclusive pela mídia. O resultado dessas iniciativas foi a multiplicação de 

ações propostas pelo Estado, pelas entidades que compõem o Terceiro Setor e pela 

iniciativa privada (Teodósio, 2001 citado por Dias & Palassi, 2007). 
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Conforme apontam Pinto, Guedes e Barros (citados por Dias & Palassi, 2007, p. 2): 

(...) proliferam as iniciativas em prol do trabalho voluntário, ocupando lugar de 
destaque no cenário atual; multiplicam-se investimentos, encontros, seminários, 
sempre com o objetivo de capacitar voluntários e promover adesões. Basta uma 
consulta rápida na internet para se ter ideia da amplitude desse tema: são páginas 
e páginas de indicações de diferentes modalidades de voluntariado, de 
organizações não-governamentais, de organizações privadas voltadas para o 
social e de ‘empresas sociais’, buscando, oferecendo e preparando voluntários e 
voluntários em potencial para os mais diversos tipos de trabalho. 

As definições sobre voluntariado mais referenciadas na literatura acadêmica 

brasileira são a das Nações Unidas e a presente na Lei 9.608/98, que regulamenta o 

trabalho voluntário (Azevedo, 2007). Para ambas, o trabalho voluntário é aquele que não 

implica remuneração financeira, sendo prestado por pessoa física e ligado a diversas 

formas de atividades. 

Conforme a Lei 9.608/98, Art. 1º, trabalho voluntário é 

(...) a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de 
qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha 
objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de 
assistência social, inclusive mutualidade. 

Já as Nações Unidas (ONU) definem voluntário como (...) o jovem ou o adulto que, 

devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem 

remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar 

social, ou outros campos. 

O trabalho voluntário pode ser caracterizado por pequenas ou amplas ações, que 

vão desde atividades realizadas em organizações formais voltadas para esse fim, como 

também a participação informal em campanhas ou ajuda a pessoas próximas. Pode ser 

realizado por iniciativa própria ou a convite, mas, segundo Garcia (1994 citado por 

Matsuda, 2002), todas as modalidades de ação de voluntariado devem considerar os 

interesses de outras pessoas ou da sociedade, ser desprovida de interesse econômico, ser 

organizada e partir de uma escolha livre. 

Corullón (2008) apresenta o conceito de voluntário como ator social e agente de 

transformação, que presta serviços não remunerados em benefício da comunidade. Doando 

seu tempo e conhecimentos, realiza um trabalho gerado pela energia de seu impulso 

solidário, atendendo tanto às necessidades do próximo – ou aos imperativos de uma causa 
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– como às suas próprias motivações pessoais, sejam estas de caráter religioso, cultural, 

filosófico, político ou emocional. 

Analisando os conceitos apresentados sobre o tema, observam-se algumas 

convergências entre eles, como a questão das ações serem voltadas para outras pessoas ou 

à comunidade, da doação do tempo livre e de sua realização não envolver remuneração 

financeira. No entanto, Corullón (2008) vai além, define o voluntário como ator social 

agente de transformação, definição que difere das anteriores uma vez que, aqui, ele é 

apresentado como um ator no contexto social com o objetivo de transformar esse mesmo 

contexto. O trabalho voluntário é voltado para a comunidade, assim como apresentado nas 

outras definições, mas acrescenta os motivos que levam as pessoas a esse tipo de atividade, 

ou seja, ele visa atender às necessidades tanto dos outros (ou de uma causa) quanto do 

próprio voluntário. 

1.2. Responsabilidade social empresarial e voluntariado 

A partir da década de 1980, a evolução tecnológica, somada ao desenvolvimento de 

novas tecnologias de informação, disseminação dos valores liberais de mercado, 

eliminação das fronteiras dos Estados nacionais e consequente polarização nacional-global, 

culminou no fenômeno denominado globalização econômica (Rico, 2004). 

A globalização possibilitou a abertura para um mercado global e a 

internacionalização da economia que impôs, de forma rigorosa, uma nova dinâmica às 

relações econômicas. O capital empresarial deixou de estar vinculado a um Estado-nação e 

passou a ser influenciado e a influenciar um mercado globalizado (Rico, 2004). Mas, 

apesar de ter propiciado um grande desenvolvimento econômico, a globalização também 

teve efeitos colaterais, principalmente para os países em desenvolvimento.  

A crise do Estado Social, assim como o processo de globalização que aumentou a 

competitividade internacional e reduziu a capacidade dos Estados de proteger suas 

empresas e seus trabalhadores, teve influência direta na crise econômica ocorrida na 

década de 80. Esta foi marcada pela desaceleração no crescimento dos países 

desenvolvidos e por uma forte crise econômica nos países em desenvolvimento (exceto 

Leste e Sudeste da Ásia), levando o mundo a um generalizado processo de concentração de 

renda e a um aumento da violência sem precedentes (Pereira & Grau, 1999). 
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Somados a isso estão problemas como desigualdade social, pobreza, exclusão, 

baixo grau de escolaridade, baixa qualidade de vida dos trabalhadores, degradação 

ambiental e exploração indiscriminada dos recursos naturais, que se acentuaram nesse 

novo contexto. 

Nessa mesma época, no Brasil, iniciou-se um processo de redemocratização e 

descentralização do Estado. Os serviços voltados ao bem-estar da sociedade ficaram a 

cargo do poder local (Estados), que se mostraram ineficazes na implantação de políticas 

públicas que realmente atendessem as demandas da população (Mageste & Carvalho, 

2008). 

Tal situação acarretou uma descrença no poder público por parte da sociedade e 

favoreceu o surgimento de organizações direcionadas à implantação de projetos destinados 

a cobrir as lacunas deixadas pelo Estado – o Terceiro Setor. Este passou a ocupar um lugar 

que é público, porém privado, onde a responsabilidade pelo bem-estar social passou a ser 

não só do Estado, mas também da sociedade. 

A abertura dos mercados e a maior integração entre os países aumentaram as 

discussões e críticas a respeito dos impactos negativos da globalização e das políticas 

neoliberais nos países menos desenvolvidos. Problemas que antes eram tratados como 

particulares passaram a ser discutidos por instituições e organizações de caráter global 

(Mageste & Carvalho, 2008). A sociedade, cada vez mais consciente e conhecedora de 

seus direitos, passou a exigir uma mudança de papel das organizações nesse novo cenário 

(Passador, 2002). 

Mageste e Carvalho (2008) apontam o repúdio da população à participação das 

empresas na Guerra do Vietnã como o início desse movimento de mudança de postura da 

sociedade frente às organizações. Empresas que lucravam diretamente com a guerra 

passaram a ser cobradas para assumirem uma nova postura ética. Houve boicote à 

aquisição de produtos e maior questionamento das ações de algumas empresas ligadas ao 

conflito. 

Tais mudanças culminaram em uma nova dinâmica que alterou o perfil corporativo 

e estratégico das empresas. Além da adequação aos novos padrões, como eficiência e 

qualidade, cresceram as exigências por uma reformulação profunda da cultura e da 

filosofia que orientavam as ações institucionais (Passador, 2002). 
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As inovações tecnológicas deixaram de caracterizar o único diferencial para as 

empresas, principalmente aquelas com pretensão de competir no mercado que hoje é 

globalizado (Mageste & Carvalho, 2008). O preço deixou de ser uma garantia para a 

conquista do consumidor. A qualidade passou a ser atrelada ao comportamento ético e à 

relação da empresa com a sociedade. 

Impulsionadas pela necessidade de competitividade no mercado, pela pressão da 

sociedade, pela percepção de que os problemas sociais atrapalham o desenvolvimento dos 

negócios (baixo poder aquisitivo da população, sistema educacional deficiente, violência) e 

pela descrença na eficiência do Estado na busca de soluções para os problemas sociais, as 

empresas privadas passaram a assumir co-responsabilidade pelas questões sociais por meio 

de ações de Responsabilidade Social (Melo Neto & Froes, 2001; Passador, 2002; Mageste 

& Carvalho, 2008). 

A responsabilidade social empresarial passa, assim, pela compreensão do modelo 

político-econômico instaurado a partir do processo de globalização, pelos problemas 

sociais estruturais decorrentes desta, pela necessidade da reforma do Estado (diminuição 

dos investimentos em políticas públicas) e pelas pressões cada vez mais frequentes da 

sociedade civil (Rico, 2004). 

O tema responsabilidade social tem sido objeto de discussão e estudos nos campos da 

Administração, da Educação e das Ciências Sociais (Mageste & Carvalho, 2008). No 

entanto, por se tratar de um assunto complexo, não existe um conceito formal e único sobre 

responsabilidade social (Mageste & Carvalho, 2008; Araújo, 2006). Isso porque o termo 

Responsabilidade Social é muito abrangente e vago ao mesmo tempo, já que todas as pessoas 

têm uma parcela de responsabilidade com a sociedade (Mageste & Carvalho, 2008). 

Assim, devido à sua indefinição e abrangência, torna-se necessária a construção de 

um recorte conceitual para limitar e delinear nosso objeto de estudo. Dessa forma, neste 

trabalho, foi eleito o conceito de Responsabilidade Social Empresarial apresentado pelo 

Instituto ETHOS (2010)2, pois abrange diversas dimensões,  conforme exposto a seguir: 

                                                
2 O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma organização sem fins lucrativos, 
caracterizada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). Criado em 1998 por um 
grupo de empresários e executivos, é uma fonte de organização de conhecimento, troca de experiências e 
desenvolvimento de ferramentas para auxiliar as empresas a analisar suas práticas de gestão e aprofundar seu 
compromisso com a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. É também uma referência 
internacional nesses assuntos, desenvolvendo projetos em parceria com diversas entidades no mundo todo 
(Instituto Ethos, 2010). 
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Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela 
relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela 
se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o 
desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e 
culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a 
redução das desigualdades sociais. 

A partir desse enfoque, a responsabilidade social é focada na cadeia de negócios da 

empresa e busca atender às necessidades de um público maior. Envolve acionistas, 

funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade, governo e 

meio ambiente, ou seja, todos aqueles que são direta ou indiretamente afetados pelas 

atividades da empresa. Deve contribuir para a construção de uma sociedade que promova a 

igualdade de oportunidades e a inclusão social no país em que a empresa está inserida 

(ETHOS, 2010). 

Assim, o atendimento das necessidades dos públicos envolvidos deve ir além do 

cumprimento das exigências legais e caracterizar maior responsabilidade com a sociedade, 

no sentido de amenizar as injustiças sociais e adotar uma postura responsável nas questões 

relacionadas ao meio ambiente (Mageste & Carvalho, 2008). 

A responsabilidade social não deve ser confundida com ações emergenciais ou 

pontuais das empresas em prol do social. Ela se caracteriza como uma perspectiva, em 

longo prazo, de tomada de consciência e mudança de cultura das organizações, desde os 

dirigentes até os funcionários, na busca do bem-estar da população, uma vez que eles 

compreendem que o desenvolvimento da população depende da sociedade à qual 

pertencem (Félix, 2003). 

A responsabilidade social difere da ação filantrópica, uma vez que esta última 

implica na vontade e ação do empresário individualmente. Já a responsabilidade social, 

como exposto, é uma ação estratégica e focada que envolve o coletivo: gerência, 

empregados, fornecedores, acionistas e clientes (Mageste & Carvalho, 2008). 

Rico (2004) destaca que a responsabilidade social empresarial está associada de 

forma intrínseca a dois fatores: ética e transparência na gestão de negócios. 

Estes fatores concretizam-se no cotidiano das organizações privadas. Há 
empresas que ofertam produtos e serviços de reconhecida qualidade para seus 
consumidores. Todavia, se no desenvolvimento de suas atividades utilizam a 
prática de jogar dejetos nos rios, não estarão sendo éticas nas suas relações com a 
sociedade, revelando uma atividade negligente em relação ao meio ambiente (...) 
o cidadão paga duas vezes por aquilo que não provocou: quando compra o 
produto e quando o seu dinheiro é destinado à recuperação da água poluída. O 
resultado prático, segundo Dowbor (2001), é uma sociedade que, além de perder 
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dinheiro, vai perdendo o que lhe é essencial: a sua qualidade de vida. (Rico, 
2004, p. 76). 

Dessa forma, ser ético nos negócios pressupõe que as decisões de interesse da 

organização respeitem os direitos, os valores e os interesses de todos os indivíduos que, de 

uma forma ou de outra, são afetados por sua atuação (ETHOS, 2010). 

A transparência, outro conceito central da responsabilidade social empresarial, não 

pode ser desvinculada da ética. Pode ser definida pelo atendimento às expectativas sociais, 

com discurso coerente com a prática, sem sonegação de informações importantes sobre 

produtos e serviços (ETHOS, 2010). A transparência pode ser evidenciada pela publicação 

do balanço social. Este é um instrumento de controle sobre as obrigações das empresas 

com relação a todos os seus atores: empregados, clientes, fornecedores, financiadores, 

comunidades e acionistas (Rico, 2004). 

Conforme exposto anteriormente, o tema responsabilidade social reúne visões 

controversas não só quanto ao seu conceito, como também quanto aos seus objetivos. Uma 

visão mais romanceada coloca a responsabilidade social como uma tomada de consciência 

do empresariado quanto aos problemas sociais e à busca por resolvê-los, já que o Estado 

não foi capaz de fazê-lo. Nessa visão, os impactos positivos das ações voltadas à 

comunidade nos negócios são uma consequência e não um objetivo, pois a intenção 

principal é ajudar a comunidade. 

As críticas que recaem sobre o assunto vêm da concepção de que se trata de uma 

tentativa dissimulada de converter um obstáculo (miséria) em oportunidade de negócios 

(mecanização da miséria), em proposta de marketing e em aumento de receita (Araújo, 

2006, p. 425). A responsabilidade social seria mais um meio de reprodução do capitalismo, 

bem como de manipulação dos trabalhadores e das comunidades “assistidas”. 

Entretanto, encontram-se também argumentos mais moderados sobre o assunto, 

como os apresentados por Rico (2004), que admite tratar-se de uma questão contraditória: 

(...) diante das implicações que a questão social tem colocado ao Estado, ao 
mercado e à sociedade civil, entende-se que, embora contraditórios (pois o 
empresariado possui seus próprios interesses, tais como vantagem competitiva, 
visibilidade nos negócios e divulgação de imagem), os investimentos sociais 
empresariais revelam um compromisso público do empresariado no 
enfrentamento das desigualdades sociais, buscando colaborar com o 
desenvolvimento social sustentável (...). Há de se observar que, para além dos 
negócios da empresa (razão fundante da existência da mesma), há algo novo na 
atitude de parcela do empresariado. (Rico, 2001, p. 28 citado por Rico, 2004, p. 
81). 
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Sob essa perspectiva, as políticas públicas e sociais para enfrentar o problema das 

desigualdades sociais são responsabilidade prioritária do Estado. No entanto, diante da 

crise social vivida atualmente, torna-se imprescindível que o empresariado, assim como 

organizações do Terceiro Setor, realizem parcerias com o governo como uma possibilidade 

enfrentamento dessa crise (Rico, 2004). 

Dessa forma, a responsabilidade social empresarial representa, contraditoriamente, 

um elemento novo na dinâmica do capitalismo e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de 

articulação entre as esferas pública e privada, com o objetivo de combater as desigualdades 

sociais provadas pelo próprio capitalismo. 

1.3.Voluntariado corporativo 

De acordo com Corullón e Medeiros Filho (2002) e Azevedo (2007), o voluntariado 

empresarial é uma prática tradicional nos Estados Unidos que se disseminou pelo mundo, a 

partir de 1990, como um dos efeitos da globalização. No Brasil, os primeiros programas de 

voluntariado empresarial vieram por intermédio das multinacionais norte-americanas. Nas 

ações de responsabilidade social relacionadas à comunidade estão inseridos o 

desenvolvimento e/ou participação em projetos sociais. 

O voluntariado corporativo é qualquer forma de apoio formal e organizado de uma 

empresa a empregados ou aposentados que desejam servir, voluntariamente, a uma 

comunidade, com seu tempo e habilidades3. O ETHOS (2009) também compartilha dessa 

visão e conceitua voluntariado empresarial como um conjunto de ações realizadas por 

empresas para incentivar e apoiar o envolvimento dos seus funcionários com a 

comunidade. 

Como estratégia de intervenção social, o voluntariado empresarial é destacado 

como uma forma de utilização do potencial humano para contribuir com o 

desenvolvimento social, ser uma intervenção permanente e consequente, possibilitar a 

disseminação de conceitos como responsabilidade social para o público interno das 

                                                
3 Conceito criado pela Points of Light Foundation, organização americana fundada em 1990, responsável por 
uma rede nacional de centros de voluntariado, cuja missão é engajar pessoas e recursos mais eficientes no 
serviço voluntário para ajudar a resolver problemas sociais. 
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empresas, além da aproximação da comunidade e otimização dos recursos financeiros 

voltados para a área social (Corullón & Medeiros Filho, 2002). 

Do ponto de vista estratégico empresarial, a adoção de programas de voluntariado 

pelas empresas tem como objetivos a possibilidade de humanização do trabalho, o 

desenvolvimento de competências dos funcionários, o fortalecimento da cultura da 

empresa – bem como de sua imagem junto à comunidade e aos funcionários –, sendo todas 

estas demandas derivadas do novo cenário organizacional (Garay & Mazzilli, 2003; Garay, 

2008). 

Um panorama geral dos programas de voluntariado empresarial no Brasil foi 

realizado pelo Conselho de Voluntariado Empresarial do RIOVOLUNTÁRIO4, em 2007, 

junto a 89 empresas divididas por indústria, comércio e serviços em todo o território 

nacional denominado “O Perfil do Voluntariado Empresarial no Brasil”. Dentre os 

respondentes da pesquisa há uma predominância de médias e grandes empresas, 59% dos 

participantes têm mais de 1000 funcionários. Grande parte das empresas possui um 

programa de voluntariado institucionalizado, com planejamento e orçamento anuais, 49% 

das empresas iniciaram a promoção do voluntariado por orientação corporativa. 

As principais expectativas das empresas, ao incentivarem programas de 

voluntariado, eram de fortalecer o relacionamento e atender às necessidades da 

comunidade em seu entorno. Somadas, estas perfizeram 65% das expectativas das 

empresas participantes. 

A questão do horário em que as ações voluntárias são realizadas levanta muitas 

dúvidas e gera debates. Nessa pesquisa (RIOVOLUNTARIO, 2007), os resultados 

apontam para uma tendência predominante. Quarenta e quatro por cento das empresas 

declararam que as ações são planejadas em horário de trabalho e realizadas fora do horário 

de trabalho. Somada a esse número a porcentagem de empresas em que o voluntariado é 

realizado somente no horário de trabalho (28%), tem-se um total de 72% de empresas que 

incentivam, de alguma forma, o voluntariado no horário de trabalho. O estudo também 

indicou que algumas empresas participantes, 18%, utilizam as horas dedicadas ao 

voluntariado, no horário de trabalho, como um investimento social privado. Essa é uma 
                                                

4 Trata-se de uma organização não governamental, sem fins lucrativos, apartidária. Foi fundada no ano de 
1997 na cidade do Rio de Janeiro, tem como missão ser um centro de excelência na produção, aplicação e 
disseminação de tecnologias sociais de voluntários (RIOVOLUNTARIO, 2010, s.p.). 
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importante questão que levanta dúvidas se é a empresa ou o funcionário que é voluntário e 

que deve ser aprofundada em estudos futuros. 

Quanto ao nível de mobilização dos funcionários, ou seja, porcentagem de 

funcionários que aderem ao programa de voluntariado, a maioria das empresas (34%) tem 

entre 1 e 5% de participação, seguidos de 26% das empresas com mais de 20% de 

participação, 18% com participação entre 10 e 20% e apenas 7% com participação menor 

que 1% dos funcionários. Observou-se também que o nível de participação dos 

funcionários está correlacionado à existência de um programa institucionalizado, pois 

níveis de participação acima de 10% foram observados nas empresas que tinham esse tipo 

de programa.  

Ainda segundo o mesmo estudo, há uma grande variação de forma de estímulo ao 

voluntariado. Duas se destacam: empresas que optam por incentivar programas 

promovidos pela própria empresa (73%) ou oferecem recursos para projetos em que os 

funcionários já atuam como voluntários (63%), nesse caso, sempre priorizando os recursos 

para aqueles projetos onde possa haver a participação de funcionários, garantindo assim 

maior segurança de que os recursos investidos serão adequadamente aplicados.  

A multivariedade das formas de voluntariado encontradas nas empresas é apontada 

por Fisher e Falconer (1999) como um elemento importante que facilita a decisão das 

empresas em optar por programas de voluntariado, uma vez que tal flexibilidade torna 

possível a adequação das características dos programas e ações escolhidas sem conflitar 

com as políticas organizacionais.  

Entretanto, chamam a atenção os tipos de ação que mobilizam o maior número de 

pessoas: são as campanhas de doação e as ações pontuais, com 71% e 51%, 

respectivamente. Ações continuadas foram detectadas em apenas 36% dos respondentes e 

são justamente essas ações que permitem às instituições sociais serem realmente 

beneficiadas e terem ganhos concretos a partir do voluntariado (RIOVOLUNTARIO, 

2007).  

Há casos de empresas que reduzem drasticamente seu investimento social e 

concentram suas expectativas em programas de voluntariado, deixando de lado carências 

de outros investimentos na comunidade atendida. Também podem ser encontrados casos de 

programas que trocam a adesão dos funcionários por recompensas e até mesmo por 

ameaças corporativas para atingir metas de adesão (Rossetti, 2007). O sucesso do 
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programa de voluntariado nessas empresas se caracteriza por número de pessoas inscritas e 

não necessariamente pelo alcance de objetivos de melhoria para o público assistido pelos 

projetos. 

Diante disso, pode-se afirmar que o tema voluntariado corporativo ainda é 

controverso e levanta muitas questões. Pois ao mesmo tempo em que é caracterizada uma 

ação social da empresa e também de seus funcionários voltada para a comunidade, também 

se apresenta como uma ferramenta para atrelar o nome da empresa a uma imagem de 

“empresa socialmente responsável”, sem que isso ocorra de fato. 

Garay e Mazzilli (2003) acrescentam que, ao contrário de uma visão mistificada 

sobre o assunto, o voluntariado corporativo serve a outros interesses e suas ações têm 

outros significados que vão além da vontade de ajudar os outros ou do sentimento de 

responsabilidade social. 
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CAPÍTULO II 

SIGNIFICADO DO TRABALHO 

 

2.1. O conceito de significado do trabalho 

Os significados e sentidos atribuídos pelas pessoas quanto ao trabalho que 

executam têm sido tema de estudos em diferentes áreas com diversas perspectivas teóricas. 

De acordo com Tolfo e Piccinini (2007), os conceitos de significado e sentido são tratados 

como sinônimos em diversas pesquisas acadêmicas. A palavra sentido origina-se do latim 

sensus, que diz respeito à percepção, significado, sentimento (Harper, 2001 citado por 

Tolfo & Piccinini, 2007), e pode ser adotada como sinônimo de significado. No entanto, 

embasados em uma revisão de literatura que contempla pesquisas sobre os dois temas, os 

autores defendem que é possível diferenciá-los. 

Os significados do trabalho dizem respeito à representação social que a tarefa tem 

para o trabalhador, seja ela individual, grupal ou social. São construídos coletivamente em 

um contexto histórico, econômico e social concreto. Já os sentidos atribuídos ao trabalho 

são uma produção pessoal decorrente da apreensão individual dos significados coletivos 

nas experiências cotidianas. Ambos, sentidos e significados, são interdependentes, 

construídos e transformados pela relação dialética com a realidade (Tolfo & Piccinini, 

2007). 

Os primeiros estudos sobre sentido do trabalho foram realizados por Hackman e 

Oldhan (1975). Segundo esses autores, um trabalho com sentido apresenta três 

características fundamentais: 1) variedade de tarefas com possibilidade de utilização de 

diversas competências no trabalho, que permite ao trabalhador se identificar com a 

execução; 2) trabalho não-alienante, no qual o trabalhador deve conseguir identificar o 

processo desde a concepção até a finalização e perceber o sentido daquele trabalho (isso 

inclui sua contribuição para o ambiente social, autonomia, liberdade e aumento de 

responsabilidade com a tarefa); e 3) retorno ou feedback sobre o desempenho das 

atividades realizadas (Tolfo & Piccinini, 2007). 
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Os estudos de Hackman e Oldhan (1975) serviram como base para Morin (2001), 

que definiu o sentido do trabalho como uma estrutura composta por três fatores: a) o 

significado – são as representações que a pessoa tem da atividade e o valor que a elas 

atribui; b) orientação – o que a pessoa busca e o que guia suas ações; c) coerência ou 

equilíbrio que a pessoa espera de sua relação com o trabalho (Tolfo & Piccinini, 2007). 

Tolfo e Piccinini (2007) relatam que os resultados preliminares das pesquisas sobre 

sentido do trabalho no Brasil (Morin, Tonelli & Pliopas, 2003; Oliveira, Piccinini, 

Fontoura & Schweig, 2004), realizadas com gestores e alunos de cursos de administração 

em São Paulo e Porto Alegre, apontam que o trabalho continua a ser essencial na vida das 

pessoas e que estas buscam utilidade para suas atividades dentro das organizações e para a 

sociedade. 

A exploração do tema significado do trabalho pela Psicologia iniciou-se na década 

de 1980, sob influência do cognitivismo, levando a estudos que têm como características 

comuns o fato de serem empíricos (variabilidade do significado entre os indivíduos); 

tomarem o significado como multidimensional e multicausal (diversos aspectos compõem 

e afetam sua construção); serem sistêmicos (exploração dos nexos entre os componentes 

dos conteúdos cognitivos); e pressuporem, a priori, que existe uma mediação cognitiva do 

comportamento (Borges, 1998). 

De acordo com Borges, Tamayo e Alves Filho (2005), por tratar-se de um construto 

complexo, é possível identificar dois grupos distintos, ambos com influência do 

cognitivismo, que se dedicam a estudos sobre o significado do trabalho. O primeiro deles, 

com forte influência fenomenológica, é denominado como empírico-descritivo e, por 

consequência, estuda os fenômenos puros e absolutos. Como exemplo desse grupo, citam 

os estudos da Equipe MOW – Meaning of Work International Research Team (1987), de 

Salmaso e Pombeni (1986) e de Soares (1992). 

O segundo grupo caracterizado por Borges et al. (2005) foi influenciado pelo 

existencialismo e é tido como um grupo de transição (Martin-Baró, 1990; Aktouf, 1986; 

Brief & Nord, 1990; Sato, 1993; Pérez, 1996; Ros & Grad, 1991; Ros, Schwartz & Surkiss, 

1999). Os estudos inseridos nesse grupo partem do pressuposto que o mundo material é 

anterior à construção da consciência. Assim, a construção dos sentidos se dá na relação do 

homem com o mundo (Giles, 1989; Sartre, 1961 citado por Borges, 2005), sendo este 

responsável pelos significados criados. 
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As principais características dos estudos empírico-descritivos são que estes 

pressupõem a existência do fenômeno em si, independente da relação com o meio, são 

basicamente descritivos e buscam identificar e classificar as dimensões do significado do 

trabalho. Também podem ser considerados estáticos, pois descrevem as estruturas 

existentes sem se preocuparem com as transições entre elas, além de manterem o dualismo 

entre estudos quantitativos e qualitativos (Borges et al., 2005). 

O trabalho desenvolvido pela Equipe MOW (1987) é considerado o principal marco 

teórico-metodológico na produção de conhecimentos sobre o significado do trabalho. É o 

que melhor representa o grupo de estudos empírico-descritivos e concentra tanto as 

características específicas desse grupo quanto aquelas que são comuns aos demais estudos 

sobre significado do trabalho (Borges et al., 2005).  

A Equipe MOW (1987 citada por Borges et al., 2005), realizou um estudo empírico 

(survey crossnacional) com amostras de oito países, abordando o trabalho remunerado e 

buscando identificar o significado do trabalho concebido pelos trabalhadores (Borges et 

al., 2005). Participaram dessa pesquisa aproximadamente 15.000 pessoas dentre 

estudantes, empregados parciais, autônomos, aposentados e representantes de diversas 

profissões/ocupações. 

Para a Equipe MOW (1987 citada por Borges et al., 2005), o significado do 

trabalho é multidimensional e sua estrutura geral envolve quatro dimensões, sendo, 

portanto, multidimensional. São elas: a centralidade do trabalho, as normas societais, os 

resultados e os objetivos valorados. Por centralidade, denomina o grau de importância 

geral que o trabalho possui na vida de um indivíduo em comparação com as demais esferas 

da vida, como família, lazer, religião e comunidade. Os objetivos e resultados valorados 

consistem nas metas que os indivíduos esperam alcançar por meio do seu trabalho e o valor 

que atribuem aos resultados alcançados. Já as normas podem ser entendidas como o 

conjunto de deveres individuais para com a sociedade, em contrapartida aos deveres da 

sociedade para com o indivíduo.  

Ao analisar a variabilidade dos significados atribuídos ao trabalho nessas quatro 

dimensões e correlacioná-los com a ocupação, nacionalidade, idade e nível de instrução 

dos participantes, a Equipe MOW adota a noção de multicausalidade. Trata-se também de 

um modelo sistêmico, pois combina os padrões de significado conforme a intensidade que 

ocorrem nos grupos da amostra. Nesse estudo, foram identificados quatro padrões de 
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significado: instrumental, com ênfase nos aspectos econômicos; centralidade expressiva, 

em que o trabalho é central e os resultados econômicos não são importantes; orientação 

para contatos e direitos, cujo foco está nas normas de direito e na alta valorização do 

contato social; e baixa orientação para direitos, na qual há uma minimização das normas de 

direito e orientação média para obrigações (Borges et al., 2005). 

A pesquisa da Equipe MOW (1987 citada por Borges et al., 2005) destacou-se no 

cenário internacional e tornou-se uma referência nos estudos sobre significado do trabalho 

porque popularizou o conceito de centralidade do trabalho em Psicologia. Além disso, 

apontou para o aspecto de centralidade do trabalho acentuada nos participantes de vários 

países, a despeito de outros estudos que argumentavam para uma queda desse aspecto em 

favor de outros, como o lazer, por exemplo, devido às mudanças tecnológicas ocorridas no 

mundo. O estudo foi responsável também por incluir as normas societais como 

componentes do significado do trabalho e considerar o caráter sistêmico dos padrões 

encontrados (Borges et al., 2005). 

Ainda no grupo empírico-descritivo, destaca-se o estudo de Salmaso e Pombeni 

(1986) que, na linha da representação social com influência cognitivista, considerou a 

representação social do trabalho em duas dimensões: a existência de uma hierarquia de 

atributos e a atribuição de diversas características. Isso foi muito importante para 

incorporar o conceito de hierarquia de atributos ao significado do trabalho. No entanto, os 

autores utilizaram-se apenas de técnicas qualitativas (pressupondo dualismo entre 

quantitativo e qualitativo), além de adotarem uma visão não-dialética das duas dimensões 

trabalhadas, o que caracteriza limites desse estudo (Borges et al., 2005). 

O segundo grupo de estudos, sob influência do cognitivismo e também do 

existencialismo, considera que as ações dos indivíduos são sócio-históricas e construídas 

processualmente pelo conjunto dos indivíduos implicados, conforme as inter-relações 

estabelecidas entre eles (Borges et al., 2005, p. 150). Com a introdução da variável tempo, 

eles articulam nível de análise como a relação intra e interpessoal, a posição social dos 

atores e as influências ideológicas (Borges et al., 2005). 

As principais características desse segundo grupo são: consideram que os 

componentes do significado do trabalho estão em permanente processo de construção e 

mudança; adotam uma visão dialética com enfoque nos nexos e contradições das estruturas 
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de significado; combinam métodos quantitativos e qualitativos; e buscam os sentidos dos 

fenômenos na relação com o contexto (Borges et al., 2005). 

Nesse grupo, temos as contribuições dos estudos de Brief e Nord (1990), que 

tomam o processo de atribuir significado como socialmente inserido e construído. O 

trabalho é afetado pelo contexto social, sendo improvável a construção de um significado 

universal. Ros e Grant (1991) buscaram explicar o caráter dinâmico do significado do 

trabalho nas características concretas da ocupação considerando dois aspectos: o trabalho 

como um valor com relação aos demais valores e a centralidade do trabalho. Ros, Schwartz 

e Surkiss (1999) propuseram que os valores do trabalho têm a mesma estrutura dos valores 

humanos em geral e os organizaram em duas dimensões bipolares: conservação versus 

mudança e autotranscendência versus autopromoção (Borges, Tamayo & Alves Filho, 

2005). 

Outras contribuições importantes citadas por Borges et al. (2005) são as de Martin-

Baró (1990), que utilizou o conceito de representação social como forma de cognição. 

Através da combinação de técnicas qualitativas e quantitativas, identificou traços de alegria 

e sofrimento nos trabalhadores, dando enfoque à contradição entre o que deveria ser em 

comparação com o que acontecia realmente. 

O modelo de estudo de significado do trabalho criado por Borges e Tamayo (2001) 

utiliza-se das contribuições da Equipe MOW (1987), Salmaso e Pombeni (1986), Brief e 

Nord (1990), Martin-Baró (1990) e Ros, Schwartz e Surkiss (1999), dentre outros, para 

conceituar o significado do trabalho como 

um processo realizado subjetivamente por cada indivíduo, no qual este é sujeito 
na proporção em que tanto sua intencionalidade quanto suas habilidades 
cognitivas são implicadas e, ao mesmo tempo, trazem marcas de sua inserção no 
mundo (Fishe, 1992 apud Borges e Tamayo, 2001). Revela, portanto, as 
contradições de tal inserção, bem como o processo incessante de mudança do 
mundo e do indivíduo (Borges & Tamayo, 2001, p. 13). 

Esses autores assumem o construto de significado do trabalho como multifacetado e 

ressaltam que, embora não haja consenso sobre quais são suas principais facetas, a 

centralidade do trabalho foi incluída em suas pesquisas por ser a mais consolidada. Ela está 

relacionada com o lugar em importância que o indivíduo reserva ao trabalho com relação 

às outras esferas de vida (Borges, 1998; Borges & Tamayo, 2001; Borges & Alves Filho, 

2003; Borges et al., 2005). 
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O modelo de Borges e Tamayo (2001) amplia a dimensão objetivos e resultados 

valorados e define seus atributos como outra faceta do significado do trabalho, adotando a 

nomenclatura utilizada por Salmaso e Pombeni (1986). Ele os diferencia em atributos 

valorativos e atributos descritivos, que são, na realidade, características atribuídas ao 

trabalho. Os atributos valorativos são características de como o trabalho deve ser, 

enquanto os atributos descritivos são a percepção de como o trabalho realmente é. 

Também as normas sociais (Equipe MOW, 1987) não são tomadas como faceta 

independente, mas uma faceta adicional, integrando-se como tipos de atributos, tanto 

valorativos quanto descritivos (Borges, 1998; Borges & Tamayo, 2001; Borges & Alves 

Filho, 2003; Borges et al., 2005). 

A identificação dos atributos foi feita por Borges (1996 citado por Borges et al., 

2005) a partir da revisão da literatura especializada e da pesquisa empírica realizada com 

trabalhadores brasileiros das cidades de Brasília e Natal, com o intuito de ampliar as 

categorias levantadas e observar sua manifestação na realidade brasileira. Assim, a partir 

da análise de conteúdo de entrevistas com esses trabalhadores, o trabalho foi caracterizado 

como fonte de sobrevivência, realização/prazer e exploração. As características atribuídas 

ao trabalho englobavam tanto aspectos positivos quanto negativos, revelando o seu caráter 

complexo e a mobilização de sentimentos contraditórios (Borges et al., 2005). 

O Inventário do Significado do Trabalho (IST) foi elaborado, aperfeiçoado e 

posteriormente validado (Borges, 1998; Borges & Tamayo, 2001) para mensurar os 

atributos descritivos e valorativos. As pesquisas confirmaram haver relações entre os 

atributos, justificando adotá-los como facetas do significado do trabalho que se 

estruturavam em níveis descritivos e valorativos. 

O IST foi revisado e incorporado ao Inventário da Motivação e Significado do 

Trabalho (IMST), após uma pesquisa com bancários e profissionais de saúde. O mesmo foi 

testado e validado, tendo sido verificadas a adequação e a consistência do instrumento 

(Borges & Alves Filho, 2001, 2003). 

Os atributos valorativos foram agrupados em quatro fatores (justiça no trabalho, 

autoexpressão e realização pessoal, sobrevivência pessoal e familiar, desgaste e 

desumanização), enquanto os atributos descritivos foram organizados em cinco fatores 

(autoexpressão, condições de trabalho, responsabilidade, recompensa econômica e 

desgaste e desumanização). Os quadros 1 e 2 trazem a descrição de cada fator: 
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Quadro 1 – Descrição dos quatro fatores dos atributos valorativos 

Fatores Valorativos Descrição 

Justiça no Trabalho 

Define que o ambiente de trabalho deve garantir as condições 

(materiais, de higiene e de equipamentos) adequadas às 

características das atividades e à adoção das medidas de 

segurança, bem como garantir o retorno econômico compatível 

e o equilíbrio de esforços e direitos entre os profissionais. 

Autoexpressão e Realização Pessoal 

Define que o trabalho deve oportunizar expressão da 

criatividade, do sentimento de produtividade, das habilidades 

interpessoais, da capacidade de tomar decisões e do prazer 

pela realização das tarefas. 

Sobrevivência pessoal e familiar 

Define que o trabalho deve garantir condições econômicas de 

sobrevivência e de sustento pessoal, a assistência à família, a 

existência humana, a estabilidade no emprego por intermédio 

do desempenho, o salário e o progresso social. 

Desgaste e desumanização 

Define que o trabalho deve implicar desgaste, pressa, 

atarefamento, que o trabalhador deve perceber-se como 

máquina ou animal (desumanizado), despender esforço físico, 

dedicação e perceber-se discriminado. 

Fonte: Borges e Alves Filho (2003, p. 132). 

 

Quadro 2 – Descrição dos cinco fatores dos atributos descritivos 

Fatores Descritivos Descrição 

Autoexpressão  

Descreve o trabalho como oportunizando a realização de 

sugestões dos participantes e como lugar de influenciar nas 

decisões, de reconhecimento do que se faz, de o trabalhador 

sentir-se tratado como pessoa respeitada e de ter um 

relacionamento de confiança e de crescimento pessoal. 

Condições de Trabalho 

Descreve o trabalho, exigindo para seu desempenho 

equipamentos adequados, conforto material e higiênico, 

assistência e melhores salários para o trabalhador. 

Responsabilidade 

Descreve o trabalho como implicando a necessidade de se 

cumprirem tarefas previstas e de que a organização cumpra 

com seus deveres, fazendo o indivíduo sentir-se bem. 
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Quadro 2 – Descrição dos cinco fatores dos atributos descritivos (continuação) 
 

Fatores Descritivos Descrição 

Recompensa Econômica 
Descreve o trabalho como garantia do sustento, 

independência econômica e sobrevivência. 

Desgaste e Desumanização 

Descreve o trabalho como associando a valorização da 

condição de ser gente à aceitação da dureza no trabalho, 

terminando por fazer o trabalhador perceber-se como 

máquina ou animal, exigindo dele rapidez, esforço físico, 

ritmo acelerado, repetição de tarefas e até discriminando-o 

em função do que faz. 

Fonte: Borges e Alves Filho (2003, p. 134). 

 

Uma quarta faceta, além das já citadas (centralidade do trabalho, atributos 

valorativos e atributos descritivos), foi incluída por Borges e Tamayo (2001). Ela consiste 

na organização dos atributos valorativos e descritivos segundo o grau de importância 

atribuída a eles e foi denominada hierarquia de atributos. Baseada no conceito de 

hierarquia de valores de Rokeach, a identificação da hierarquia de atributos tem o intuito 

de identificar as diferenças e semelhanças entre os indivíduos (Borges & Tamayo, 2001; 

Borges et al., 2005).  

Segundo Borges e Tamayo (2001), o significado do trabalho para cada indivíduo 

pode ser apreendido pelo conceito de padrão do significado do trabalho. Utilizado pela 

Equipe MOW (1987), trata-se da combinação de escores dos indivíduos nas diferentes 

dimensões do construto significado do trabalho, havendo possibilidade de identificar 

padrões compartilhados por grupos de pessoas, já que o significado do trabalho é ao 

mesmo tempo individual e social. 

Na pesquisa realizada com operários da construção civil e de rede de 

supermercados, Borges e Tamayo (2001) puderam identificar seis padrões de significados 

distintos, denominados: instrumentalidade econômico-familiar expressiva, 

instrumentalidade econômica, expressivo-social, significado conflitante, apático e 

centralidade valorativa, que serão apresentados no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Padrões do significado do trabalho entre trabalhadores de redes de 

supermercado e da construção habitacional 

Padrões de Significado Descrição 

Instrumentalidade Econômico-
familiar Expressiva 

As pessoas consideram o trabalho a segunda faceta mais importante da 
vida. Porém, essa atribuição de importância combina com atribuição de 
escores elevados para o fator valorativo Sobrevivência Pessoal e 
Familiar e o fator descritivo Êxito e Realização Pessoal. De uma 
maneira geral, tendem a atribuir escores elevados para todos os fatores 
mesmo que não homogenize os escores. 

Instrumentalidade econômica 

Atribuem uma importância mediana ao trabalho tanto no nível 
valorativo quanto no descritivo. Privilegiam o fator referente à obtenção 
de Sobrevivência Pessoal e Familiar. Aspiram e percebem justiça no 
trabalho em nível inferior. 

Expressivo Social 

Atribuem uma importância mediana ao trabalho. Entre os fatores 
valorativos, atribuem os escores mais elevados às Exigências Sociais e, 
entre os fatores descritivos, enfatizam as possibilidades de Êxito e 
Realização Pessoal. 

Significado Conflitante 

Atribuem também uma importância mediana ao trabalho. Entre os 
fatores valorativos, atribuem maiores escores ao fator Exigências Sociais 
e, entre os fatores descritivos, ao fator Carga Mental. Observa-se, 
também, que, enquanto atribuem escores elevados ao fator Justiça no 
Trabalho, atribuem escores mais baixos ao fator descritivo Justiça no 
Trabalho. Portanto, entre os membros desse grupo, é marcante a 
distância entre o que define como o trabalho deve ser e o que 
concretamente encontra no trabalho. 

Apático 

Atribuem centralidade inferior. Quanto à hierarquia valorativa, 
apresentam o maior escore no fator valorativo Justiça no Trabalho e, 
quanto à hierarquia descritiva, apresentam o maior escore no fator 
descritivo Êxito e Realização Pessoal. Porém, apresentam uma tendência 
geral por escores mais baixos. Nada é muito importante. 

Centralidade Valorativa 

Apresentam o nível mais elevado de atribuição de importância ao 
trabalho. Apresentam escores elevados em todos os fatores valorativos, 
porém mantêm a ênfase no fator Sobrevivência Pessoal e Familiar. Os 
escores nos fatores descritivos acompanham os fatores valorativos, 
mantendo certa distância, o que deve revelar uma insatisfação moderada. 
Entre os fatores descritivos, atribuem maiores escores ao fator Carga 
Mental. 

Fonte: Borges e Tamayo (2001, pp. 33-34). 
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De acordo com tudo que foi exposto, a presente pesquisa será norteada pelo 

conceito de multidimensionalidade predominante na literatura revisada, tendo como foco 

as quatro facetas do modelo de Borges e Tamayo (2001): centralidade do trabalho, 

atributos valorativos, atributos descritivos e hierarquia de atributos. Toma-se o significado 

do trabalho como construído pelos indivíduos no processo de socialização, no qual estes se 

apropriam dos conteúdos referentes às ideologias do trabalho5, aos aspectos da estrutura 

social da organização e aos aspectos socioeconômicos das ocupações e do ramo de 

atividade (Borges, 1998). 

2.2. Significado do Trabalho Voluntário 

Estudos com o tema trabalho voluntário têm crescido no Brasil, no entanto, 

pesquisas que abordam especificamente o significado do trabalho voluntário aparecem em 

menor proporção quando comparadas a pesquisas que abordam outras temáticas. 

De acordo com Garay e Mazzilli (2003), são poucos os estudos que procuram 

compreender como é o significado do trabalho voluntário corporativo para as pessoas que 

o realizam. Em sua pesquisa intitulada “Uma análise do(s) Significado (s) do Trabalho 

Voluntário” (2003), um estudo de caso realizado com duas empresas gaúchas, os autores 

encontraram significados do trabalho voluntário ligados à história de vida, à demanda 

organizacional, como um desejo da empresa, como forma de reconhecimento pela 

empresa, dentre outros.  

O trabalho de Garay (2008) traz à tona questões relacionadas ao prazer e também 

ao sofrimento que o voluntariado empresarial suscita. Em sua pesquisa realizada com 

voluntários de empresas gaúchas, a autora identificou três categorias de significados 

atribuídos à ação voluntária: 

• Prazer na ação voluntária: o trabalho voluntário é movido pela emoção, a partir 

de uma vontade pessoal. Há uma relação com a história de vida, sendo um valor 

compartilhado com pessoas e/ou grupos significantes da vida do voluntário. 

• Relação de troca com a empresa-lógica instrumental em ação: é levado em 

consideração o atendimento às expectativas da empresa. O trabalho voluntário 
                                                

5 Correntes de pensamento articuladas historicamente, elaborados e articulados, nos níveis coletivo e societal, 
dando definições para todas as facetas de significado do trabalho (Borges, Tamayo & Alves Filho, 2005). 
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surge como atendimento a uma demanda organizacional. Frente ao contexto 

competitivo da organização, a pessoa se sente impelida a atender às novas 

demandas (trabalho voluntário). Surge o medo de perder o emprego. 

• Voluntariado como ação social da empresa – um novo e desconhecido campo 

mediado pela imagem: as ações ficam mais no campo do discurso. Há preocupação 

com a imagem que o funcionário passa para a empresa. Nesse caso, o trabalho 

voluntário é visto como forma de ser reconhecido pela empresa. 

Garay (2008) chama a atenção para o fato de que muitos estudos valorizam apenas 

os aspectos ligados aos ganhos profissionais e pessoais da atividade voluntária dentro das 

empresas, negando os conflitos e a convivência de diferentes significados que surgem 

nesse tipo de trabalho. A autora identificou o trabalho voluntário empresarial como um 

espaço para o prazer e realização, como também sofrimento para aqueles que não tinham 

identificação com o voluntariado, mas estavam na atividade voluntária para atender à 

demanda da empresa. 

O significado do trabalho é um conceito multifacetado e entendemos que pesquisas 

realizadas no campo do trabalho voluntário, mesmo que não tenham como tema específico 

o significado do trabalho voluntário, auxiliam na compreensão e construção do 

conhecimento nesse campo específico. A seguir serão apresentados outros estudos que 

também contribuíram para a construção dessa pesquisa, que embora não tratem 

diretamente do tema significado do trabalho voluntário empresarial, abordam campos 

correlatos: motivação (Corullón, 2008; Moura & Souza, 2007; Carvalho & Souza, 2007), 

satisfação (Matsuda, 2002), valores (Funcke, Pereira & Vilas Boas, 2005), sentido do 

trabalho (Costa, 2005; Silva, 2006) e percepções entre trabalho remunerado e voluntário 

(Trigueiro, 2010). 

Acerca da motivação no trabalho voluntário, Corullón (2008) analisou os motivos 

que mobilizam as pessoas em direção ao trabalho voluntário e apontou dois componentes 

fundamentais, um de cunho pessoal, ou seja, o indivíduo doa seu tempo e esforço como 

resposta a uma inquietação interior que é levada à prática. O outro é de ordem social, ao 

tomar consciência dos problemas e se defrontar com a realidade, o indivíduo luta por um 

ideal ou uma causa. Ainda de acordo com Corullón (2008, s.p.), 

Altruísmo e solidariedade são valores morais socialmente constituídos, vistos 
como virtudes do indivíduo. Do ponto de vista religioso acredita-se que a prática 
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do bem salva a alma; numa perspectiva social e política, pressupõe-se que a 
prática de tais valores zelará pela manutenção da ordem social e pelo progresso 
do homem. A caridade (forte herança cultural e religiosa), reforçada pelo ideal, 
as crenças, os sistemas de valores, e o compromisso com determinadas causas, 
são componentes vitais do engajamento. 

Outro motivo apontado por Corullón (2008) para o engajamento em trabalhos 

voluntários é a busca por realizações e liberdade de ação não encontradas no trabalho ou 

nas atividades diárias. Acrescenta ainda que os cidadãos engajam-se em atividades 

voluntárias não apenas para exercitar a caridade, mas para exercer suas cidadanias na 

defesa dos seus direitos e os dos outros (s.p.). 

Moura e Souza (2007) afirmaram que as ações de voluntariado são movidas pela 

busca de autorrealização, responsabilidade e satisfação sociais, bem como voltadas para o 

alcance de metas pessoais. Utilizando a Hierarquia do Trabalho Voluntário, criada por 

Fernandes (2006) realizaram uma pesquisa com líderes voluntários da Pastoral da Criança 

em duas cidades do Ceará. Essa hierarquia é composta por cinco níveis e relaciona níveis 

de distinção da ação relacionados às atitudes dos sujeitos: altruísta, afetivo, amigável, 

ajustado, e ajuizado. O Quadro 4 descreve cada nível dessa hierarquia, onde o nível 1- 

Altruísta seria o mais elevado e o nível 5- Ajuizado o menos elevado da hierarquia: 

 
Quadro 4 – Hierarquia do Trabalho Voluntário 

Hierarquia do Trabalho Voluntário 

Nível 1 
Altruísta 

Nível 2 
Afetivo  

Nível 3 
Amigável 

Nível 4 
Ajustado 

Nível 5 
Ajuizado 

Percepção subjetiva 
de auto-sacrifício por 
parte do voluntário. 

Ações envolvem 
risco, insalubridade e 
periculosidade, sob a 

perspectiva da 
consciência de espécie 
e de questionamento 

em torno das 
condições gerais de 

vida de seres 
humanos. 

Sentimento de auxílio 
a sujeitos e 

comunidades em 
situações de exceção. 
Ações de apoio direto 

aos menos aptos e 
prósperos tais como 

idosos, crianças, 
desabilitados e 
pacientes em 

hospitais, estando o 
voluntário interessado 

no resgate da 
cidadania. 

Avaliação subjetiva 
de contribuição para o 
bem-estar social, e de 

desafortunados em 
particular. O 

voluntário se sente 
compartilhando algo 
próprio com alguém. 

Busca aprimoramento 
social não centrado 

em temas cruciais ou 
aflitivos. O voluntário 

tem a sensação de 
estar,simultaneamente, 

promovendo a si 
próprio e a vida das 

pessoas envolvidas na 
ação. 

Motivos centrados na 
sensação de 

privilégios, de status e 
de proteção. O 
voluntário está 
interessado na 

construção e projeção 
da auto-imagem e 
promoção pessoal 

junto a indivíduos e 
coletividades. 

Fonte: Moura e Souza (2007). 
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Os resultados levantados por Moura e Souza (2007) apontaram para motivos de 

adesão ligados ao nível afetivo e ajuizado, expectativas altruístas e motivos de 

permanência altruístas e amigáveis. Através deste estudo concluíram que os motivos de 

adesão, expectativa e permanência são diversos, mas valores como abnegação e amizade 

predominaram. 

Ferreira, Proença e Proença (2008) realizaram um estudo que discute o estado da 

arte do voluntariado formal e as motivações dos indivíduos voluntários que não exercem 

atividades de gestão. Os autores apresentaram uma tipologia que agrupa as motivações dos 

voluntários em quatro categorias: o altruísmo, a pertença, a estima e reconhecimento social 

e a aprendizagem e desenvolvimento. 

Carvalho e Souza (2007) realizaram um estudo qualitativo, utilizando como base 

conceitual a Teoria da Expectância de Vroon (1964) para descrever os componentes da 

motivação no trabalho voluntário de líderes comunitários da Pastoral da Criança em Natal- 

RN. Através do mapeamento do perfil sociodemográfico dos voluntários, selecionaram 

respondentes para entrevistas, com as quais levantaram as valências, expectativas e 

instrumentalidades atribuídas aos resultados do trabalho voluntário6. 

Como resultados, Carvalho e Souza (2007) encontraram predominância de 

valências e expectativas positivas e baixa instrumentalidade relacionada ao 

desempenho, ou seja, o grau percebido entre o desempenho pelos voluntários, esta 

estaria atrelada às dificuldades em superar obstáculos advindos de circunstâncias 

sociais adversas. Outro resultado importante encontrado pelos autores foi a baixa 

expressividade da expressão religiosa, embora a Pastoral da Criança seja fortemente 

ligada a igreja Católica. 

O Quadro 5 apresenta os indicadores de valências, expectativas e resultados 

levantados por Carvalho e Souza (2007): 

 

 

                                                
6 Por valência entende-se o desejo de se atingir um objetivo pessoal, podendo assumir valores positivos ou 
negativos relacionados aos resultados.  A expectativa é o que cada pessoa espera como resultado provável 
dos seus esforços (Levy-Leboyer, 1994 citado por Carvalho & Souza, 2007). Já a instrumentalidade é o grau 
de relação percebido entre o desempenho e a obtenção dos resultados (Quijano & Cid, 1998 citado por 
Carvalho & Souza, 2007). 



| 49 | 

Quadro 5 – Indicadores de valências, expectativas e resultados atribuídos por líderes 

voluntários da Pastoral da Criança – RN 

Categorias Indicadores Categorias Indicadores Categorias Indicadores

Desenvolvimento 
Interpessoal

Crescimento pessoal, auto-
estima, amizade,
solidariedade e qualidade
de vida.

Desenvolvimento 
Interpessoal

Crescimento pessoal, auto-
estima, amizade,
solidariedade e qualidade
de vida.

Desenvolvimento 
Interpessoal

Crescimento pessoal, auto-
estima, amizade,
solidariedade e qualidade
de vida.

Desenvolvimento 
socioprofissional

Novas habilidades,
dinamismo e compromisso 
social, sentimento de
realizar algo importante

Desenvolvimento 
socioprofissional Novas habilidades. Desenvolvimento 

socioprofissional

Novas habilidades,
dinamismo e compromisso 
social

Realização Satisfação, autonomia,
auto-respeito. Realização Satisfação,  auto-respeito. Contribuição social

Promoção de
transformações na vida da
comunidade, combate à
desnutrição e mortalidade
infantil, inclusão social

Envolvimento

Identificação com as
tarefas, afetividade por
parte do público atendido
e da comunidade

Contribuição Social

Promoção de
transformações na vida da
comunidade, combate à
desnutrição e mortalidade
infantil, inclusão social

Envolvimento
Afetividade por parte do
público atendido e da
comunidade

Reconhecimento pelo 
trabalho

Reconhecimento por parte
dos superiores e da
comunidade

Envolvimento
Afetividade por parte do
público atendido e da
comunidade

Reconhecimento pelo 
trabalho

Reconhecimento por parte
dos superiores e da
comunidade

Expressão religiosa
Bem estar espiritual,
realização de missão
religiosa.

Expressão religiosa
Bem estar espiritual,
evangelização das famílias
acompanhadas.

Expressão religiosa
Bem estar espiritual,
evangelização das famílias
acompanhadas.

Desgaste físico-emocional

Desgaste físico em virtude
das exigências da tarefa,
dificuldade em conter
sentimentos de tristeza,
desespero e revolta diante
das situações vivenciadas

Aprimoramento da Gestão 
de Pessoal

Promoção do espírito de
equipe e de
comprometimento por
parte dos voluntários.

Aprimoramento da Gestão 
de Pessoal

Promoção do espírito de
equipe e de
comprometimento por
parte dos voluntários.

Mobilização da sociedade

Ampliação de parcerias
com o governo e
entidades, conscientização
da comunidade, novos
voluntários.

Mobilização da sociedade

Ampliação de parcerias
com o governo e
entidades, conscientização
da comunidade, novos
voluntários.

Reconhecimento pelo 
trabalho

Reconhecimento por da
comunidade atendida.

Indicadores de Valências Indicadores de Expectativas Indicadores de Resultados

 

Fonte: Carvalho e Souza (2007). 

 

Em seu estudo sobre a satisfação de voluntários em ONG’s de Porto Alegre, 

Matsuda (2002) utilizou entrevistas para levantar variáveis de satisfação que os voluntários 

consideravam importantes no seu relacionamento com as entidades e as atividades que 

desempenhavam. A partir dessas variáveis, ele construiu um instrumento para medir o 

nível de satisfação dos voluntários. Os dados qualitativos da pesquisa apontaram 30 

variáveis dividas em três grupos: 

1) Voluntariado e comunidade – consciência social; atitude das pessoas; 

divulgação; auxílio de órgãos de governo. 
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2) Entidade – imagem e credibilidade; recursos materiais; espaço físico e 

infraestrutura; recurso humano; localização; acolhida; relacionamento com outros 

voluntários; diretoria; organização e planejamento; avanços e andamento; 

resultados obtidos; participação de todos os voluntários; troca de informações com 

outras entidades; participação nas decisões e contribuição com idéias; comunicação 

interna; continuidade do trabalho; responsabilidades e tarefas. 

3) Lado Pessoal – realização pessoal; lado espiritual; tempo para lazer, família, 

amigos; auto-estima; desenvolvimento profissional; descoberta de novas 

qualidades; possibilidade de fazer novas amizades; expectativa do que seria ser 

voluntário diante da vivência; estado físico e emocional. 

Em uma pesquisa sobre valores organizacionais, Funcke, Pereira e Vilas Boas 

(2007) pesquisaram os tipos de valores motivacionais de voluntários que atuavam em uma 

organização sem fins lucrativos no Rio de Janeiro. Os entrevistados responderam a 

perguntas sobre quais eram suas motivações para o trabalho voluntário. Posteriormente, a 

partir de uma lista de motivos, foram realizadas discussões e análises dos referenciais de 

tipos motivacionais de valores apresentados por Schwartz (1992). Os motivos apresentados 

pelos entrevistados foram associados às metas pessoais relativas a cada tipo motivacional 

de valor. Como resultados, o autor identificou os seguintes fatores motivacionais, descritos 

no Quadro 6. 

 
Quadro 6 – Fatores motivacionais dos voluntários de uma organização sem fins lucrativos 

no Rio de Janeiro 

Fatores Motivacionais 

Melhoramento contínuo  
Autoconhecimento  
Autodeterminação 

Crescimento interior, procurar se melhorar  
Caridade, servir ao semelhante, ser útil  

Colaborar para a melhoria social  

Interação com o próximo  
Ajuda mútua, conforto espiritual  

Aprendizado relacionado à doação  
Procura da cura para doença psiquiátrica, hábitos saudáveis 

Devolver à sociedade o que ela me ofertou. 
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Quadro 6 – Fatores motivacionais dos voluntários de uma organização sem fins lucrativos 

no Rio de Janeiro (continuação) 

Fatores Motivacionais 

Aprendizado do desconhecido  
Conscientização de necessidade de aprendizado  

Necessidade de colaborar com o próximo  
Necessidade de encontrar explicações sobre a vida 

Faz-me muito bem  

Não se sentir alheio ao mundo  
Priorização do tempo  

Criar habilidade de lidar com pessoas e com dificuldades 
Sentir-se recompensado  

Relacionamento com outras pessoas, socialização 

Construir uma vida melhor para todos, troca de experiência 

Fonte: Funcke, Pereira e Vilas Boas (2007). 

 

Seguindo as referências da Equipe MOW (1994-1998) e de Morin (2001, 2002), 

Costa (2005) pesquisou o sentido do trabalho voluntário em uma organização do Terceiro 

Setor. O autor realizou entrevistas, aplicou o questionário elaborado por MOW (1997) e 

comparou os resultados dos trabalhadores voluntários e os dos assalariados da instituição. 

Os resultados encontrados para os sentidos do trabalho voluntário na organização vão ao 

encontro dos resultados de Morin (2002). O trabalho com sentido deve ser: eficiente e 

gerar resultados, intrinsecamente satisfatório, moralmente aceitável, fonte de experiências 

humanas satisfatórias e fonte de ocupação garantir e segurança e autonomia. Nesse último 

item, o autor ressalta que, mesmo o trabalho sendo não-remunerado, os trabalhadores da 

instituição apontaram a necessidade de remuneração, ainda que venha de outro tipo de 

ocupação. 

Conforme afirma Silva (2006) em sua pesquisa sobre motivação e expectativas no 

trabalho voluntário, realizada em uma Organização sem fins lucrativos do Rio de Janeiro, a 

realização, o prazer em servir e a possibilidade de contribuir efetivamente com a sociedade 

são os principais elementos que dão sentido ao trabalho voluntário no setor social. 

Buscando compreender as relações estabelecidas entre trabalho remunerado e 

trabalho voluntário para líderes da Pastoral da Criança de Natal/RN, Trigueiro (2010) 

realizou entrevistas com nove líderes comunitários buscando identificar aspectos que ela 
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denominou “convergentes” e “divergentes” das duas atividades. Como aspectos 

convergentes do trabalho remunerado, a autora apontou o salário como forma de prover a 

sobrevivência, convivência com as pessoas, troca de experiências e valor do trabalho para 

a dignidade do homem. Os aspectos divergentes da atividade remunerada são o trabalho 

como obrigação, competitividade no ambiente laboral e baixa remuneração. Quanto ao 

trabalho voluntário, os aspectos convergentes compreendem realização pessoal, 

solidariedade, envolvimento com a causa, valorização do que possuem diante de realidades 

mais difíceis, reconhecimento e prestígio dos voluntários pelas famílias assistidas e 

trabalho voluntário como complemento da vida. Já os divergentes relatados foram a falta 

de comprometimento de alguns voluntários, necessidade de adesão de mais pessoas, 

limitações, exigências da comunidade assistida, imagem distorcida da missão do projeto e 

constatação das desigualdades sociais. A permanência das pessoas nos dois tipos de 

trabalho foi atribuída ao amor, dedicação e realização pessoal. 

A autora também observou características de intersecção e complementaridade 

entre os valores dos dois tipos de trabalho e que as pessoas carregam para o trabalho 

voluntário conhecimento, qualificação e experiências adquiridas no trabalho remunerado. 

Em contrapartida, a capacidade de ouvir, a convivência com pessoas diferentes, o respeito 

às individualidades e a valorização do ser humano são transferidos da experiência 

voluntária para o cotidiano do trabalho remunerado. 

Tomando os estudos acima referenciados, depreende-se que o trabalho voluntário 

envolve categorias como desenvolvimento (pessoal, interpessoal e profissional), realização 

(pessoal e com os resultados do trabalho), envolvimento, reconhecimento, condições de 

trabalho e também desgaste físico e psicológico. 
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CAPÍTULO III 

O TRABALHO VOLUNTÁRIO NA EMPRESA X 

 

O estudo foi realizado em uma organização de capital italiano pertencente ao Grupo 

Fiat, que desenvolve, produz e comercializa sistemas e componentes de alta tecnologia 

para a indústria automobilística. Atua nas áreas de Powertrain, Iluminação Automotiva, 

Sistemas Eletrônicos, Sistemas de Suspensão e Amortecedores, Sistemas de Escapamentos, 

Aftermarket Peças e Serviços, Componentes e Módulos Plásticos e Motorsport. 

Fundada em Milão, em 1919, atualmente a empresa forma um Grupo – aqui 

denominado Grupo X – que emprega 33 mil pessoas distribuídas em 67 plantas produtivas, 

10 centros de Pesquisa / Desenvolvimento e 28 centros de aplicação. Dentre os 18 países 

que mantêm operações pode-se destacar Itália, França, Espanha, Grã Bretanha, Alemanha, 

Portugal, Polônia, Turquia, Estados Unidos, México, China, Índia, Malásia, Suécia, Japão 

África do Sul Argentina e Brasil (SD&PRESS Consultoria, 2009). 

O Grupo X está no Brasil desde 1978, onde atua no mercado de sistemas de injeção 

eletrônica, escapamentos, suspensões, camisas de cilindro, amortecedores, iluminação 

automotiva (faróis e lanternas) e na área eletrônica, fabricando painéis de bordo e sistemas 

de navegação automobilística por GPS. Possui mais de 7 mil empregados em 11 plantas 

produtivas e cinco centros de Pesquisa e Desenvolvimento (SD&PRESS Consultoria, 

2009). 

Participaram desse estudo quatro unidades do Brasil que possuem programa de 

voluntariado corporativo ligado ao Projeto Formare. Estas estão localizadas região do ABC 

Paulista- SP (Mauá e Santo André), na região de Campinas (Amparo e Hortolândia) e em 

Minas Gerais (Lavras). 

3.1. Ações de responsabilidade social da empresa X no Brasil 

A atuação da empresa X no Brasil em ações que envolvem a comunidade, até o ano 

de 2004, pode ser caracterizada por ações pontuais, descentralizadas e essencialmente 
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filantrópicas. Dentre elas destacavam-se doações para instituições filantrópicas e 

campanhas de arrecadação de agasalhos e/ou alimentos. 

A preocupação em atuar de forma estruturada na área de Responsabilidade Social, 

principalmente nas questões ligadas à comunidade, passou a ser vista como uma questão 

estratégica pela organização há aproximadamente uma década, quando começou a focar 

suas ações nas áreas de meio ambiente e, posteriormente, também nas áreas de apoio à 

comunidade. 

Segundo Silvério Bonfiglioli, representante da Empresa X no Mercosul: 

(...) Diferente de ser assistencialista, uma empresa socialmente responsável deve 
estar comprometida com as mudanças estruturais na sociedade, especialmente 
nas regiões em que está instalada. (...) Esse novo modelo de gestão ganhou força 
nas duas últimas décadas e passa a fazer parte do diferencial de companhias 
como a [empresa X]. (Bonfiglioli, 2008, p. 3). 

Em decorrência disso, a empresa passou a buscar destaque não só nos negócios em 

que atuava, mas nas ações relacionadas aos impactos sociais e ambientais decorrentes de 

sua atuação no Brasil.  

No tocante ao meio ambiente, a organização utiliza mecanismos que tratam os 

resíduos provenientes do processo industrial, respeitando as exigências e legislação 

ambiental. Todas as unidades que farão parte deste estudo são certificadas pela ISO 14001 

– Certificado de Qualidade Ambiental. 

Foi no ano de 2004 que o programa de Responsabilidade Social da organização 

começou a tomar forma com a instalação de um projeto de educação profissional para 

adolescentes dentro das fábricas – Projeto Formare. A primeira escola foi inaugurada em 

Hortolândia - SP. Em seguida, outras foram implantadas em Mauá - SP , São Bernardo – 

SP e Lavras - MG. A mais recente foi implantada em 2007 na cidade de Amparo - SP 

(Linha Direta, 2009). 

Os resultados alcançados motivaram a empresa a avançar e aprimorar seu programa 

de responsabilidade social. Em 2007, foi realizado um diagnóstico do desempenho da 

organização na área. Como resultado desse diagnóstico, confirmou-se a importância e o 

interesse de continuar a investir em educação nas comunidades próximas às fábricas, 

buscando promover a transformação social por meio de qualificação de mão-de-obra e 

capacitação para a geração de renda. Comitês foram criados em todas as unidades para 
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discutir o assunto e então foram definidas a visão, a missão e o foco das ações do Grupo M 

no Brasil daquele momento em diante. 

- Visão: Ser reconhecida como referência empresarial social e ambientalmente 
responsável, que contribui para o desenvolvimento sustentável e para a 
transformação de vidas de crianças e adolescentes. 

- Missão: Atuar no processo de transformação de vidas e do desenvolvimento 
sustentável, tendo como base os pilares da Responsabilidade Social Corporativa 
e Competitividade Sustentável (RSC-CS), através de programas de educação, de 
formação pessoal e profissional para crianças e adolescentes, e de geração de 
renda nas comunidades onde estão inseridas as unidades da [empresa X]. 

- Cliente/Foco da área de Responsabilidade: Crianças e adolescentes desprovidos 
de condições sócio-econômicas para complementar sua formação educacional e 
profissional, das comunidades e cidades onde estão inseridas as unidades da 
[empresa X]. (Apresentação corporativa, 2008, s.p.) 

Desde então, as atividades são voltadas para o apoio de projetos sociais de 

entidades localizadas no entorno das fábricas, seguindo três linhas de ação: 1. Educação; 2. 

Geração de renda e 3. Desenvolvimento Sustentável. A escolha dos projetos é baseada em 

critérios de coerência com a visão e público-alvo da área de Responsabilidade Social 

Corporativa da empresa e os investimentos, assim como as ações são conduzidos para não 

criar vínculos de dependência com as entidades beneficiadas e buscar o fortalecimento e a 

autossustentabilidade das mesmas (Linha Direta, 2009). 

Atualmente a empresa apoia financeiramente dez projetos ligados à educação 

complementar à escola, musicalização, oficinas profissionalizantes, esportes, reciclagem e 

geração de renda. 

3.2. O Projeto Formare 

O Formare é um projeto social que, a partir de parcerias com empresas de grande e 

médio porte, oferece cursos de educação profissional para jovens de famílias de baixa 

renda com idade entre 15 e 17 anos. Criado em 1988, desde sua fundação, 6.500 mil jovens 

foram capacitados pelo projeto (Linha Direta, 2009). 

Trata-se de uma franquia social idealizada e coordenada pela Fundação Iochpe. 

Essa foi criada em 1989 pela Iochpe-Maxion S/A – grupo empresarial que opera nos 

segmentos de autopeças e equipamentos ferroviários. Esta fundação desenvolve programas 

nas áreas de Educação, Cultura e Bem-Estar Social, realizando parcerias com entidades 
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públicas e privadas. É uma organização sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP, que 

se dedica a apoiar profissionais e empresas em suas ações de investimento social. 

(Formare, 2009). 

Atualmente o Formare conta com 53 empresas parceiras, distribuídas em 11 estados 

brasileiros, e um total de 86 escolas. Seu principal pilar é a atuação dos funcionários das 

empresas parceiras como voluntários, seja na sala de aula ou em atividades 

complementares. Ao todo são 6.700 educadores que formam anualmente 1.720 jovens 

(Formare, 2011). 

Os cursos oferecem formação inicial para o mercado de trabalho, têm duração de 

aproximadamente um ano e são ministrados pelos próprios funcionários, que atuam de 

forma voluntária nas instalações das empresas. As orientações pedagógicas, assim como os 

treinamentos preparatórios, são de responsabilidade da Fundação Iochpe e baseiam-se nas 

recomendações do Ministério da Educação (MEC), priorizando o desenvolvimento de 

competências e habilidades obtidas a partir da associação entre teoria e prática. 

O programa dos cursos tem um eixo de disciplinas comuns às empresas parceiras 

da rede, tais como fundamentação numérica, comunicação, informática, relacionamento, 

segurança, higiene e saúde. Também são abordados temas técnicos direcionados à atuação 

das empresas, definidos após visita de diagnóstico, além de atividades de integração como 

inglês, educação física, música e teatro. Em 2009, a rede contava com 72 currículos de 

cursos voltados para as áreas de mecânica, elétrica, eletrônica, plásticos, administração, 

serviços, hotelaria, dentre outros. Depois de formados, os jovens recebem certificado 

reconhecido pelo MEC emitido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 

UFTPR (Formare, 2011). 

Cabe às empresas disponibilizar o tempo de trabalho dos voluntários, espaço físico 

para instalação da escola, bem como custear material, uniformes, transporte, alimentação e 

bolsas de estudo para os alunos. 

A empresa em questão adota o programa de voluntariado corporativo ligado ao 

Projeto Formare desde 2004, quando foi instalada a primeira escola. Desde então, conta 

com 350 funcionários no corpo de voluntários, já atendeu cerca de 400 adolescentes das 

comunidades localizadas no entorno das fábricas nos estados de Minas Gerais e de São 

Paulo, onde estão inseridas as quatro unidades do grupo que participaram desde estudo. 



| 57 | 

As aulas são ministradas pelos funcionários dentro do horário de trabalho. Estes 

atuam como voluntários ao disponibilizarem seu tempo, fora da jornada, para preparar as 

aulas, corrigir provas e/ou realizar atividades complementares. 

 O curso é ministrado nas dependências da empresa em período integral, as aulas 

têm duração de 50 minutos e as disciplinas são divididas por grupos de voluntários que se 

inscrevem de acordo com suas habilidades e interesses. Assim, mais de um voluntário é 

responsável por ministrar o conteúdo das disciplinas. 

Anualmente são realizadas campanhas de sensibilização para adesão de voluntários. 

Os funcionários interessados se inscrevem no programa e assinam um termo de adesão. 

O programa disponibiliza diversas formas de atuação como voluntário. Algumas 

delas são: 

1. Educador Voluntário: responsável por ministrar as aulas, segundo horário 

(dentro do expediente) e calendário pré-estabelecidos. A preparação e correção das 

atividades são realizadas fora do horário de trabalho. 

2. Educador apoio: dá suporte ao educador voluntário na elaboração das 

atividades e eventualmente o substitui em sala de aula. 

3. Tutor: orienta e acompanha o desenvolvimento do aluno durante o curso. Não 

dá aulas, realiza encontros periódicos (almoço), ao menos uma vez ao mês, com o 

objetivo de compartilhar sua experiência pessoal e profissional com o aluno. 

4. Convidado: ministra palestras sobre um tema específico, geralmente ligado à 

sua atividade profissional. 

Com o intuito de preparar e integrar os voluntários, a empresa realiza atividades de 

formação como reuniões, seminários e encontros. Os temas abordados podem ser técnicos, 

relacionados à didática em sala de aula, e também comportamentais, como relacionamento 

interpessoal, lidar com conflitos, respeito às diferenças, cooperação, trabalho em equipe, 

dentre outros. 

A empresa X também dispõe de uma coluna, denominada Responsabilidade Social, 

em sua revista bimestral, para abordar os temas relacionados à responsabilidade social e 

especialmente o trabalho dos voluntários no Formare. Essa revista é distribuída 

nacionalmente entre o público interno e alguns fornecedores da empresa. 
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CAPÍTULO IV 

MÉTODO 

 

Considerando-se o tema estudado e os objetivos propostos, esta pesquisa é 

exploratória, explicativa e também um estudo de caso. Exploratória porque não foi 

verificada a existência de estudos anteriores que abordem o significado do trabalho 

voluntário corporativo de acordo com marco teórico eleito nesse estudo. Explicativa, pois 

tem como objetivo, no contexto a ser estudado, explicar as relações entre os construtos a 

serem analisados. Optou-se pelo delineamento de estudo de caso como metodologia com o 

objetivo de levantar como o significado do trabalho voluntário corporativo se apresenta em 

uma realidade particular. No entanto, o intuito desta pesquisa não é analisar apenas um 

caso em si, como algo à parte, mas como ele se apresenta dentro de um todo e a partir daí 

(Ventura, 2007, p. 386). A principal vantagem desse tipo de metodologia é a possibilidade 

de enfatizar múltiplas dimensões do problema e analisar em profundidade as relações entre 

as mesmas. 

4.1. Local da pesquisa  

O estudo de caso será realizado na empresa X, definida tanto por critérios de 

conveniência, em função dos objetivos do estudo (levantar os significados do trabalho 

voluntário para os participantes de um programa de voluntariado corporativo) quanto pela 

facilidade de acesso às informações, já que a pesquisadora atuava como coordenadora do 

programa de voluntariado em uma das unidades da empresa a ser pesquisada. 

4.2. População-alvo 

Trabalhou-se com a população-alvo de funcionários voluntários que possuíam e-

mail cadastrado na coordenação do projeto de voluntariado e que estavam distribuídos nas 

quatro unidades da Empresa X, as quais possuíam programa de voluntariado corporativo 

ligado à Escola Formare. Em fevereiro de 2011, de um total de 350 voluntários, havia 268 

pessoas com e-mail cadastrado. Dessas, 79 foram excluídas devido a problemas com o 
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endereço de e-mail, o que impossibilitou o envio dos questionários. Assim, o universo da 

pesquisa se constituiu de 189 voluntários. 

4.3. Amostra 

A pesquisa foi realizada com uma amostra acidental de 67 voluntários, constituída 

pelo número considerado válido de questionários respondidos. Este número corresponde a 

35,45% da população-alvo pesquisada (voluntários com e-mail cadastrado) e 19,14% do 

número total de voluntários. 

4.4. Instrumentos de pesquisa 

De acordo com Soares (2003) a pesquisa moderna deve rejeitar a dicotomia entre a 

pesquisa quantitativa e qualitativa, pois na maioria dos casos, se não em todos, as duas 

abordagens são complementares. Partindo dessa ótica, os dados serão levantados e 

analisados de forma quantitativa e qualitativa: a pesquisa quantitativa dará um panorama 

geral em uma perspectiva horizontal e a análise qualitativa tornará possível fazer um 

recorte vertical do tema, com o intuito de aprofundar as questões levantadas nos 

questionários. Em um primeiro momento foram aplicados dois questionários e, 

posteriormente, foram realizadas entrevistas semiestruturadas. 

Os questionários utilizados foram os seguintes: 

 

1) Questionário de Significados Atribuídos ao Trabalho Voluntário (Anexo 4). 

O Questionário sobre Significados Atribuídos ao Trabalho Voluntário foi 

construído a partir referencial teórico sobre o significado do trabalho (Borges & Alves 

Filho, 2001, 2003) e também trabalho voluntário (Corullón, 2008; Moura & Souza, 2007; 

Carvalho & Souza, 2007; Matsuda, 2002; Funcke, Pereira & Vilas Boas, 2005; Costa, 

2005; Silva, 2006), tendo por foco especificamente a questão do voluntariado corporativo 

(Garay & Mazzilli, 2003; Garay, 2008). Ele possui duas partes. A primeira traz duas 

questões sobre a centralidade do trabalho e a segunda 48 itens sobre os atributos 

descritivos e valorativos do significado do trabalho voluntário. 
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As duas questões sobre centralidade do trabalho foram elaboradas pela Equipe 

MOW (1987), traduzidas e adaptadas para o contexto brasileiro por Soares (1992). Tais 

questões foram adaptadas ao contexto do trabalho voluntário com o objetivo de investigar 

a importância que o participante atribui ao trabalho voluntário em sua vida. Na primeira 

questão, o respondente deve pontuar cada área da vida (lazer, comunidade, trabalho, 

religião e família) conforme a importância, de forma que a distribuição totalize 100 pontos. 

Aqui, além das dimensões já mencionadas, foi inserida a dimensão trabalho voluntário. A 

outra questão sobre centralidade apresenta uma escala likert que varia de 1 a 7, na qual o 

participante deve marcar o número que corresponde à importância atribuída ao trabalho 

voluntário. 

A segunda parte do questionário contempla os atributos descritivos e valorativos do 

trabalho voluntário. No início, são apresentadas duas questões aos respondentes: a) quanto 

o trabalho voluntário implica no resultado indicado idealmente e b) quanto julga que 

ocorre realmente o resultado indicado. O respondente deve atribuir a cada item um valor 

numa escala likert que varia de 0 a 4 pontos. É apresentado um quadro de exemplos para 

facilitar a compreensão do participante. Posteriormente, são apresentados os itens sobre 

significado do trabalho voluntário. 

O instrumento foi submetido à análise teórica para verificar a validade do construto 

e também semântica dos itens. A primeira foi realizada por um painel de especialistas, 

composto pelos três participantes da Banca de Qualificação da pesquisa, que verificaram se 

os itens representam adequadamente o construto. A análise semântica teve como objetivo 

verificar se os itens eram compreensíveis para os membros da população e foi realizada 

com um grupo de cinco sujeitos da população. 

 

2) Questionário do Perfil Sociodemográfico (Anexo 5) 

Um questionário de perfil sociodemográfico foi utilizado para coleta dos dados 

pessoais, tais como: sexo, idade, renda familiar, estado civil, religião, nível de instrução, 

tempo que realiza trabalho voluntário, tempo dedicado ao trabalho voluntário, tempo de 

empresa e área de atuação profissional, educação em escola pública ou privada, dentre 

outras. 



| 61 | 

Na perspectiva qualitativa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas (Anexo 6) 

com uma amostra de seis voluntários, escolhidos de forma intencional, não-probabilística 

de uma das cinco filiais da Empresa X, que participaram do estudo segundo critérios de 

diversificação (diferentes escolaridades, faixas etárias, níveis hierárquicos, tempo de 

empresa, tempo como voluntário, renda, etc.). O objetivo desta parte foi aprofundar os 

dados coletados nos questionários e verificar a possibilidade de existência de significados 

do trabalho voluntário diferentes dos levantados na fase quantitativa. 

As entrevistas tiveram as seguintes questões norteadoras: 

• Por que você é voluntário na empresa? 

• O que o levou ao trabalho voluntário na empresa? 

• O que o faz permanecer como voluntário na empresa? 

• O que existe de positivo e de negativo no trabalho voluntário na empresa? 

• Qual o significado do trabalho voluntário na sua vida? 

4.5. Procedimentos 

4.5.1. Coleta de dados 

Inicialmente, a pesquisadora entrou em contato, via telefone, com o responsável do 

setor de Comunicação Corporativa da empresa, informando sobre a pesquisa e visando 

obter aprovação para a realização da mesma em todas as unidades envolvidas no estudo. 

Após a conversa inicial, foi enviado um e-mail com o projeto de pesquisa e a solicitação 

formal para realização da mesma, a fim de detalhar os objetivos da pesquisa, a metodologia 

adotada e as formas nas quais os resultados do estudo seriam apresentados. A responsável 

pela decisão aprovou a realização do estudo, desde que o nome da empresa não fosse 

divulgado. Também orientou que solicitasse autorização da pessoa responsável pelo 

Comitê de Responsabilidade Social Corporativa da Empresa X. O contato foi realizado 

também por telefone e a pesquisa foi autorizada sem ressalvas. 

Após o aceite da instituição, a pesquisadora informou às coordenadoras e gestoras 

dos voluntários sobre a realização do estudo, fornecendo as mesmas informações enviadas 

para os responsáveis da instituição. Foi solicitado às coordenadoras que fornecessem uma 
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lista com nome, e-mail e função dos voluntários da Escola Formare. A responsável pelo 

Comitê Corporativo de Responsabilidade Social também enviou e-mail, ressaltando a 

importância da pesquisa e solicitando colaboração para fornecer as informações 

necessárias. 

Os voluntários foram convidados a participar da pesquisa por e-mail, cujo texto 

explicava os objetivos da pesquisa, confidencialidade dos dados, anonimato e a 

importância da mesma. Os questionários foram hospedados em um site criado na internet 

especificamente para esse fim; os voluntários que aceitaram participar do estudo clicavam 

em um link que os direcionava para o site do questionário. Os mesmos foram enviados aos 

respondentes por um e-mail do próprio site, com o intuito de tornar a aplicação imparcial, 

uma vez que a pesquisadora atuava como coordenadora e gestora de voluntários em uma 

das unidades da empresa X pesquisada. 

A coleta dos dados quantitativos teve duração de duas semanas entre os meses de 

fevereiro e março de 2011. Nesse período foram enviadas quatro mensagens solicitando a 

participação no estudo. A coleta foi encerrada quando o nível de participação foi 

considerado acima do esperado para pesquisa via internet. Segundo Malhotra (2001), o 

índice de resposta esperado para surveys por e-mail é em torno de 15%. Todas as respostas 

dos participantes da amostra foram registradas na forma de banco de dados do programa de 

informática SPSS for Windows (Statistical Package for Social Sciences), visando facilitar a 

aplicação dos recursos estatísticos. 

As entrevistas foram realizadas no mês de junho de 2011 com seis voluntários da 

unidade da Empresa X que a pesquisadora trabalhava. Esta unidade foi escolhida devido à 

facilidade para coleta dos dados, uma vez que as outras unidades estavam localizadas no 

estado de São Paulo. Os voluntários entrevistados foram escolhidos de forma intencional, 

não-probabilística segundo critérios de diversificação (diferentes escolaridades, faixas 

etárias, níveis hierárquicos, tempo de empresa, tempo como voluntário, renda, etc.). As 

entrevistas foram agendadas por telefone pela própria pesquisadora e aconteceram no 

horário de trabalho dos entrevistados. Na ocasião foi-lhes explicado o objetivo da pesquisa 

e das entrevistas, a confidencialidade dos dados, divulgação dos resultados e assegurado a 

anonimato dos mesmos. Todos os voluntários convidados a participar dessa fase aceitaram 

sem objeção. 
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4.5.2. Análise dos dados 

A apresentação e análise dos resultados ocorreram com a utilização das seguintes 

técnicas: 

a) Estatística descritiva: análise das médias, moda e desvio padrão, visando a 

descrição dos significados atribuídos ao trabalho voluntário, além de caracterização 

da amostra. 

b) Análise de Correspondência (AC)7: foi utilizada com o intuito de reduzir a  

dimensionalidade das categorias em um espaço de poucas dimensões sem perder a 

variabilidade original dos dados. A Análise de Correspondência consiste em uma 

técnica estatística multivariada, de caráter exploratório, adequada para a análise de 

dados coletados por meio de escala likert e indicada para análise de dados 

categóricos. Esta permite a análise simultânea de um grande número de variáveis, o 

que a torna indicada para a identificação de relações sistemáticas, de 

interdependências, entre variáveis (Cunha, 2000; Hair, Anderson, Tatham & Black, 

2005). 

A necessidade de redução da dimensionalidade é uma das principais razões para o 

uso dessa técnica, pois torna possível observar a configuração das categorias em um espaço 

de poucas dimensões sem perder a variabilidade original dos dados. O objetivo é obter, 

com a menor quantidade de eixos ortogonais de menor variância, o perfil dos indivíduos 

(objetos) segundo os atributos de interesse (Neri & Soares, 2004, p. 4). 

A natureza multivariada da AC permite identificar relações que não seriam 

detectadas em comparações aos pares das variáveis, trata-se de uma técnica flexível quanto 

a pressuposições sobre os dados, sendo seu único requisito a utilização de uma matriz 

retangular com entradas não negativas. Seu processo consiste em converter esta matriz de 

dados não negativos em uma representação gráfica na qual as linhas e colunas da matriz 

são simultaneamente representadas como pontos no gráfico, denominado mapa perceptual 

(Czermainski, 2004). 

                                                
7 Em função do tamanho da amostra, não seria possível a realização da Análise Fatorial, por esse motivo foi 
realizada a Análise de Correspondência. Segundo Hair Jr., Anderson, Tatham & Black (2005), a Análise 
Fatorial deve ter no mínimo pelo menos cinco vezes mais observações do que o número de variáveis a serem 
analisadas (p. 98). O questionário tinha 48 questões e o total de respondentes foi de 67 voluntários.  
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Um dos elementos observados no mapa perceptual é o componente principal da 

correlação entre as variáveis-linha e variáveis-coluna. Esse componente representa a 

ponderação, ou seja, o quanto cada eixo explica percentualmente a informação explicitada 

(Cunha, 2000). Já a variação total de dados é denominada inércia, sendo essa decomposta 

em cada eixo do gráfico. A inércia de cada dimensão do gráfico representa a proporção da 

variação dos dados que o respectivo eixo explica (Manzini, Martinez & Carvalho, 2008). 

c) Análise da independência entre fatores sociodemográficos e a centralidade, 

fatores dos atributos descritivos e valorativos do trabalho voluntário (qui-

quadrado). 

d) Análise da correlação de Spearman, que foi eleita devido ao número de 

questionários válidos, visando verificar a ocorrência de correlações (direção e 

intensidade das associações) entre os dados sociodemográficos e a centralidade, 

fatores dos atributos descritivos e valorativos do trabalho voluntário. 

e) Análise de Cluster ou Agrupamento, a fim de agregar os objetos segundo suas 

características (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2005), visando verificar se os 

respondentes poderiam ser agrupados em diferentes conjuntos segundo os 

significados atribuídos ao trabalho. 

f) As análises das entrevistas foram realizadas tendo como referência o conteúdo 

das entrevistas, isto é, a posição das pessoas quanto aos aspectos pesquisados 

(Bardin, 1994). Para essa análise, são sugeridas algumas etapas, como: realização 

de “leitura flutuante” das questões, agrupamento e classificação das questões 

segundo critérios definidos a partir das leituras realizadas – “exploração exaustiva” 

– e identificação de relações realizadas pelos respondentes (Bardin, 1994). 

4.6. Considerações éticas 

A pesquisa foi realizada segundo os procedimentos éticos indicados na Resolução 

050, de 30 de outubro de 2006, da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), para 

a realização de pesquisas envolvendo seres humanos. O projeto do estudo foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFSJ, conforme protocolo nº 292011, garantindo a 

conformidade com os princípios éticos de pesquisa envolvendo seres humanos delineados 

pela Resolução n. 196 de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde. 
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O caráter voluntário da participação dos sujeitos foi assegurado durante toda 

investigação, assim como o anonimato das informações. Houve a possibilidade de 

desistência dos sujeitos a qualquer momento e assegurou-se que os resultados da pesquisa 

seriam disponibilizados para todos os envolvidos que assim desejassem obtê-los. Na 

mensagem que continha o link para acesso aos questionários, foram explicados os 

objetivos e os procedimentos da pesquisa (Anexos 1 e 2). Os interessados em participar 

forneceram seu consentimento no ato de acessar os questionários. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados coletados através do Questionário de Dados Sociodemográficos e do 

Questionário de Significados Atribuídos ao Trabalho Voluntário foram submetidos a 

análises estatísticas com o objetivo de se caracterizar a amostra, identificar os significados 

atribuídos ao trabalho voluntário, verificar se existem relações de dependência entre esses 

significados e as características da amostra. Os resultados dessa análise quantitativa, bem 

como da análise qualitativa das entrevistas semiestruturadas (análise de conteúdo), serão 

apresentados a seguir. 

Conforme descrito anteriormente, a amostra foi constituída por 67 voluntários que 

forneceram respostas válidas nos questionários enviados. Este número corresponde a 54% 

da população-alvo pesquisada (voluntários com e-mail cadastrado na coordenação) e 19% 

do número total de voluntários da organização. As principais características da amostra 

serão descritas a seguir. 

Na Tabela 1, dentre os respondentes, 87% são do sexo masculino e 13% do 

feminino. A faixa etária com maior concentração de participantes é a acima de 37 anos, 

somando 55% dos respondentes, sendo 31% com idade entre 37 e 45 anos e 24% com mais 

de 45 anos. Quanto ao estado civil, 65% declararam-se casados, 22% solteiros, 9% vivem 

em união estável e 4% são divorciados. A maioria dos participantes tem entre 1 e 2 filhos 

(44%), sendo que o total de participantes com filhos é 55%. A escolaridade predominante 

entre os voluntários é pós-graduação/MBA, somando 59% dos respondentes. A maioria 

dos respondentes teve sua formação escolar em escola pública (84%). A religião católica 

foi escolhida por 71% dos respondentes. Quanto ao nível de envolvimento dos 

respondentes com a religião, 76% alegaram ser moderamente ou pouco envolvidos, com 

38% de respostas cada um, respectivamente. 
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Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica da amostra 

Variável Observações % Variável Observações %
até 21 anos 3 Ensino médio completo 1
mais de 21 até 25 anos 10 Técnico completo 6
mais de 25 até 32 anos 16 Superior incompleto 21
mais de 32 até 37 anos 16 Superior completo 13
mais de 37 anos até 45 anos 31 Pós graduação 34
mais de 45 anos 24 MBA 25
Masculino 87 Escola pública 84
Feminino 13 Escola particular 16
solteiro 22 Católica 71
casado 65 Evangélica 9
união estável 9 Outras 16
divorciado 4 Não tem religião 4
Sim 55 Conceito Próprio 9
Não 45 Espírita 73

Testemunha de Jeová 18
1 22 Fortemente envolvido 13
2 21 Moderadamente envolvido 38
3 10 Pouco envolvido 38
4 1 Nada envolvido 10

Escolaridade

Filhos

Número de Filhos Envolvimento com a religião

Religião - outras

Religião

Na maior parte do tempo estudou emSexo

Estado Civil

Idade

 

Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

 

No que diz respeito à atividade remunerada dos participantes na empresa, de 

acordo com a Tabela 2, é possível verificar que grande parte dos voluntários trabalha na 

organização há mais de 12 anos (48%), seguidos daqueles que trabalham entre 8 e 12 

anos (16%). Referente ao tipo de função que realizam na empresa, 46% caracterizaram-

se dentro da categoria de administrativos, seguidos de 16% de supervisores, 12% de 

gerência e 12% como horista da produção. A maior parte dos participantes está 

concentrada na categoria com renda maior que R$ 4.001,00, sendo 54%, seguidos de 

35% com renda entre R$ 2.001,00 e 3.000,00. Essa concentração de renda está 

relacionada ao grande número de voluntários que ocupam as categorias de supervisão, 

gerência e atividades administrativas. 

Uma hipótese que se levanta para essa distribuição dos voluntários concentrados 

nas áreas administrativas é a de que supervisão pode estar relacionada ao controle que 

essas pessoas têm do seu tempo dentro da empresa, uma vez que possuem mais liberdade 

para organizar suas atividades de maneira que se seja possível se dedicarem ao 

voluntariado dentro do horário de trabalho, o que não acontece com a população horista, 

que tem seu desempenho no trabalho medido por produção diária. 
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Tabela 2 – Caracterização da atividade remunerada na empresa 

Variável Observações %
Menos 1 ano 1
Entre 1 e 3 anos 10
Entre 3 e 5 anos 13
Entre 5 e 8 anos 10
Entre 8 e 12 anos 16
Mais que 12 anos 48
Horista Produção 12
Administrativo 46
Supervisão 16
Gerência 12
Estagiário 3
Terceiro 10
Menos R$1.000,00 3
Entre R$1.001,00 e R$2.000,00

12

Entre R$2.001,00 e R$3.000,00
25

Entre R$3.001,00 e R$4.000,00
6

Maior que R$4.001,00 54

Tempo que trabalha na 
empresa

Tipo de atividade que 
realiza na empresa

Renda (em torno de)

 
Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

 

De acordo com a Tabela 3, caracterização da amostra quanto à atividade voluntária, 

pode-se verificar que 74% dos respondentes não tiveram ou têm outra experiência de 

trabalho voluntário além da realizada dentro da empresa. Dos 26% que já realizaram ou 

realizam outra atividade voluntária, 53% realizam ou realizaram tais atividades na igreja. A 

maioria dos participantes da pesquisa não foi assistida por projeto social em nenhum 

momento de suas vidas (87%), no entanto, dos 13% que tiveram ajuda de algum projeto 

social, 56% foram assistidos pelo próprio projeto no qual hoje atuam como voluntários na 

empresa e 33% receberam algum tipo de bolsa de estudos. Quanto à pergunta se algum 

fator pessoal os teria sensibilizado para a realização do trabalho voluntário, 66% 

responderam que não foram influenciados por nenhum fator pessoal. Os outros 34% que 

afirmaram terem sido sensibilizados a participar devido a fatores pessoais, destacaram as 

dificuldades financeiras que eles próprios passaram (65%) como principal fator 

sensibilizador para que realizassem o trabalho voluntário. Grande parte dos voluntários 

dedica entre uma e duas horas por semana para realização das atividades de voluntariado 
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(63%). No entanto, essa questão poderia ter sido melhor explorada se tivesse sido dividida 

entre tempo dedicado ao trabalho voluntário dentro do horário de trabalho e o dedicado 

fora do horário para preparação da atividade. Assim, fica a dúvida se os participantes 

responderam sobre o tempo utilizado para dar aulas ou sobre o total de tempo dedicado, 

inclusive o que é feito fora da empresa. 

 

Tabela 3 – Caracterização da amostra quanto à atividade voluntária 

Variável Observações % Variável Observações %

Sim
26 Sim 34

Não 74 Não 66
Igreja 53 Dificuldades	  Financeiras 65
Escolas/Faculdades 12 Recebeu	  assistência	  voluntária 4
ONG 12 Vontade	  de	  ajudar 9
Outros 18 Contexto	  social 4
Não	  especificou 6 Exemplo	  familiar 4
Sim 13 Outros 13
Não 87 Menos	  de	  1h	  semanal 25
Bolsa	  de	  estudos 33 Entre	  1	  e	  2	  horas	  semanais 63
Formare 56 Entre	  3	  e	  4	  horas	  semanais 10
Não	  especificou 11 Mais	  de	  4	  horas	  semanais 1

Local	  da	  outra	  atividade	  
voluntária

Teve	  ou	  tem	  algum	  fator	  pessoal	  
que	  sensibilizou	  para	  o	  trabalho	  

voluntário

Assistido	  por	  algum	  
projeto	  social

Tipo	  de	  projeto	  

Qual	  fator?

Quanto	  tempo	  dedica	  ao	  trabalho	  
voluntário

Outra	  experiência	  com	  
trabalho	  voluntário

 

Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

 

 5.1. Análise dos significados atribuídos ao trabalho voluntário 

Conforme foi dito anteriormente, buscou-se apreender o significado atribuído ao 

trabalho voluntário para a amostra estudada. Para tal, investigou-se sua centralidade, seus 

atributos valorativos e descritivos e também o conceito de padrão de significado. Por isso, 

os resultados das análises sobre o significado do trabalho voluntário serão apresentados de 

acordo com as subseções a seguir. 

5.1.1. Centralidade do trabalho voluntário 

A centralidade do trabalho voluntário para a amostra estudada foi avaliada 

inicialmente através das médias atribuídas a cada questão. Foram exploradas, também, 

tanto a centralidade absoluta do trabalho voluntário quanto sua centralidade relativa, isto é, 

sua relação com as outras esferas da vida como família, comunidade, lazer, religião e 
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trabalho remunerado. Para tal, foram atribuídos escores de 1 a 7 para a centralidade 

absoluta e uma pontuação de 0 a 100 para a centralidade relativa a outras esferas da vida, 

conforme explicitado no Capítulo IV. 

Na Tabela 4 são apresentadas as médias, assim com a pontuação máxima atribuída 

a cada esfera da vida. Consta-se pelos dados apresentados que a família possui maior 

centralidade, seguida do trabalho remunerado e lazer. Tal resultado assemelha-se aos 

encontrados na literatura sobre trabalho remunerado realizados por Borges (1998), Borges 

e Tamayo (2001), Borges e Alves Filho (2001), Lima (2003), Vilela (2003) e Santos 

(2006). 

O trabalho voluntário ocupa a quarta posição, ficando à frente da religião e da 

comunidade. As diferenças entre as médias (Teste t) do valor atribuído ao trabalho 

voluntário e as demais esferas revelaram-se estatisticamente significativas para família, 

com média 33,16 (t = -10,01 para p< 0,005), trabalho remunerado, com média 21,57 (t = -

4,37 para p< 0,005) e comunidade, com média 6,99 (t = 5,31 para p <0,005), o que 

confirma a graduação de importância entre elas. No entanto, não foi encontrada diferença 

significativa entre as médias do trabalho voluntário e lazer, com média 14,24 (t = 1,34, p = 

0,260) e religião com média 11,27 (t =1,06, p = 0,292). Tais resultados indicam que o 

trabalho voluntário tem importância similar ao lazer e à atividade religiosa. 

 

Tabela 4 – Estatísticas descritivas da centralidade do trabalho voluntário 

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão

Centralidade da Comunidade 67 0 25 6,99 5,27
Centralidade do Lazer 67 5 30 14,24 5,37
Centralidade do Trabalho Voluntário 67 0 50 12,81 8,40
Centralidade Família 67 5 70 33,16 11,99
Centralidade Religião 67 0 35 11,27 8,03
Centralidade Trabalho Remunerado 67 0 65 21,57 10,77  

Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

 

Realizou-se também, visando aprofundar a análise da centralidade relativa do 

trabalho voluntário, um levantamento de sua posição hierárquica de importância em 

comparação às demais esferas da vida. Para tal, as respostas atribuídas a todas as esferas 

(trabalho voluntário, família, comunidade, lazer, religião, trabalho remunerado) foram 



| 71 | 

reorganizadas de acordo com a posição de importância conforme o número de pontos 

atribuído pelos respondentes (0 a 100). Assim, recebeu escore 6 a esfera da vida que teve 

maior pontuação, escore 5 para o segundo maior número, e assim sucessivamente até o 

escore 1 àquela esfera que teve menor número de pontos atribuídos. Aquelas que 

receberam escore 6 foram consideradas como 1º lugar em importância, escore 5 como 2º 

lugar em importância e assim sucessivamente até o escore 1, que correspondeu ao último 

lugar em importância. Nos casos em que não houve diferenciação de posição, ou seja, 

mesmo número de pontos atribuídos a mais de uma esfera, o escore referente à 

classificação da pontuação foi repetido. 

Dessa forma, utilizando a classificação conforme foi exposto na Tabela 5, 

constatou-se que não houve diferenciação de posição de importância entre o trabalho 

voluntário e as outras esferas da vida em 68,7% dos casos. O trabalho voluntário aparece 

com o mesmo nível de centralidade que outras esferas, principalmente lazer e religião, o 

que corrobora o que já havia sido constatado com o teste de diferença de médias (Teste t). 

Mesmo atrelado a outras esferas, seu nível de importância está entre o 3º (41,43%) e 2º 

lugar (38,57%), como pode ser observado na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Esferas em que o trabalho voluntário recebe o mesmo grau de importância 

1º	  lugar 2º	  lugar 3º	  lugar 4º	  lugar 5º	  lugar
Família 1 0 1 0 0 2 2,86
Lazer 1 11 10 1 0 23 32,86
Comunidade 0 6 7 2 2 17 24,29
Trabalho	  Remunerado 1 4 2 0 0 7 10,00
Religião 0 6 10 6 0 22 31,43
Total	  Percentual 4,28 38,57 41,43 12,86 2,86

Nível	  de	  importância
Total	  fequência Porcentagem

Esferas	  em	  que	  o	  Trabalho	  
Voluntário	  recebe	  o	  mesmo	  nível	  

de	  importância

 

Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

 

Por outro lado, conforme pode ser observado na Tabela 6, dos 31,3% da amostra 

que tiveram uma diferenciação na classificação, 33,33% dos participantes apontam o 

trabalho voluntário como a quarta esfera mais importante, enquanto 28,57% o colocam em 

terceiro lugar. Esses dados corroboram os encontrados com a análise de médias, em que o 

trabalho voluntário recebeu a 4ª maior média das esferas. 
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Tabela 6 – Posição ocupada pelo trabalho voluntário em comparação a outras esferas da 

vida 

Posição	  da	  esfera Frequência Percentual Percentual	  Acumulado
Sem	  Diferenciação 46 68,7 68,7
1º	  lugar 2 3,0 71,6
2º	  lugar 3 4,5 76,1
3º	  lugar 6 9,0 85,1
4	  lugar 7 10,4 95,5
5º	  lugar 2 3,0 98,5
6º	  lugar 1 1,5 100,0
Total 67 100  
Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

 
Verificou-se que houve correlação entre a centralidade relativa atribuída ao trabalho 

voluntário e dados sociodemográficos. Constatou-se que quanto menor a renda, maior o 

valor atribuído ao trabalho voluntário (Spearman= -0,289, p<0,05). Uma vez que o público 

de menor renda é composto por estagiários e horistas, levantam-se algumas hipóteses: há a 

hipótese de que a possibilidade de que uma maior importância atribuída ao trabalho 

voluntário por essas categorias possa estar relacionada à expectativa de crescimento 

profissional através da melhoria da imagem perante a empresa; ou que a atividade voluntária 

pode ser considerada importante por gerar maior feedback extrínseco ou intrínseco que a 

atividade remunerada realizada na organização; ou que a possibilidade de contribuir com 

outrem, também em situação de maior dificuldade financeira, seja um fator de motivação. 

Quando analisada a centralidade absoluta do trabalho voluntário (escores de 1 a 7), 

a média foi de 4,5 (desvio padrão= 1,3). A análise das medidas de tendência central aponta 

moda valor 5 com 29,85% de concentração das respostas, conforme exposto na Tabela 7. 

Não foi identificada nenhuma correlação entre os valores atribuídos à centralidade absoluta 

do trabalho voluntário e os dados sociodemográficos. 

 
Tabela 7 – Medidas de tendência central da centralidade absoluta do trabalho voluntário 

Escores Frequencia Percentual Percentual Válido Percentual Acumulativo
2 3 4,48 4,48 4,48
3 13 19,40 19,40 23,88
4 18 26,87 26,87 50,75
5 20 29,85 29,85 80,60
6 9 13,43 13,43 94,03
7 4 5,97 5,97 100,00

Total 67 100 100  
Fonte: Dados da pesquisa (2011). 
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Avaliou-se, pelo emprego do Teste t, se as centralidades absoluta e relativa 

apresentavam diferenças significativas de médias segundo a função que as pessoas 

executavam, conforme exposto na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Centralidades relativa e absoluta por função realizada na empresa (N=67) 

Esfera	  da	  vida Função Média
Administrativo 13,19
Estagiário 17,50
Gerencia 14,63
Horista 18,13
Supervisão 11,64
Terceiro 17,14
Administrativo 6,65
Estagiário 2,50
Gerencia 8,25
Horista 6,25
Supervisão 6,91
Terceiro 9,29
Administrativo 13,65
Estagiário 10,00
Gerencia 8,13
Horista 14,13
Supervisão 12,45
Terceiro 14,29
Administrativo 13,13
Estagiário 7,50
Gerencia 7,13
Horista 11,50
Supervisão 10,82
Terceiro 9,29
Administrativo 35,00
Estagiário 40,00
Gerencia 23,13
Horista 31,88
Supervisão 35,64
Terceiro 32,14
Administrativo 18,39
Estagiário 22,50
Gerencia 37,50
Horista 19,38
Supervisão 22,73
Terceiro 17,86
Administrativo 4,39
Estagiário 4,00
Gerencia 3,75
Horista 5,00
Supervisão 4,73
Terceiro 4,71

Nível de significância= 
0,000

Test	  t=	  
7,86

Test	  t=	  
20,03

Test	  t	  =	  
14,16

Test	  t=	  
5,58

Centralidade	  Absoluta

Teste	  t=	  
16,88

Nível de significância = 
0,000

Test	  t=	  
6,14

Nível de significânica= 
0,000

Test	  t=	  
9,12

Nível de significância= 
0,000

Nível de significância= 
0,000

Nível de significância= 
0,000

Nível de significância= 
0,000

Lazer

Comunidade

Trabalho Voluntário

Religião

Família

Trabalho Remunerado

 
Fonte: Dados da pesquisa (2011). 



| 74 | 

No tocante à centralidade relativa, conforme mostra a Tabela 8, verifica-se que 

existe diferença significativa (tomando-se p<0,005) entre as médias de atribuição de 

importância em relação a todas as esferas analisadas, segundo o tipo de atividade 

desempenhada pelo voluntário. Analisando as médias atribuídas a cada esfera pelas 

diversas categorias, constata-se que o público Terceiro tende a atribuir maiores escores ao 

trabalho voluntário (M=14,29) e à comunidade (M=9,29). Os Horistas tendem a valorizar 

mais o lazer (M=18,13), os Administrativos a religião (M=13,13), a família tende a ser 

mais valorizada pelos Estagiários (M=40,00), enquanto o trabalho remunerado aparece 

com maior importância para os Gerentes (M=37,50). 

Observa-se também, a partir da mesma tabela, que os Horistas tendem a atribuir 

maior centralidade absoluta ao trabalho voluntário. 

5.1.2. Atributos valorativos e descritivos do trabalho voluntário 

Para proceder à análise dos atributos descritivos e valorativos atribuídos ao trabalho 

voluntário foi realizada a Análise de Correspondência, com o intuito de identificar quais 

itens têm maior importância ou maior contribuição para a explicação dos dados. A escolha 

desse método de análise se justifica porque a Análise de Correspondência é apontada como 

técnica adequada para análise de dados categoriais, tendo sido utilizada como tratamento 

estatístico adequado por possibilitar a configuração das categorias em um espaço de poucas 

dimensões sem perder a variabilidade original dos dados. 

Análise de Correspondência (AC) dos atributos valorativos 

Para avaliar como os voluntários da Empresa X acreditam que deveria ser o 

trabalho voluntário (atributos valorativos) foi realizada análise de correspondência (AC). A 

configuração do mapa perceptual está exposta na Figura 1: 
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Figura 1 – Mapa perceptual dos atributos valorativos do significado do trabalho voluntário 

 

A partir da Figura 1, conclui-se que 73,4% da variação das respostas ao 

questionário de significado do trabalho voluntário pode ser explicado pela distribuição no 

eixo 1 (50,62%) e eixo 2 (22,78%).  

Considerando os itens extremos do eixo 1 da Figura 1, pode-se identificar quais as 

questões mais importantes para o ideal do trabalho voluntário e que melhor explicam a 

variação dos dados. Tomando os pontos com distância a partir de 0,1 e -0,1, as questões 

que mais representam positivamente como o trabalho voluntário são TVI12 – Mais 

autonomia do meu trabalho na empresa (ctr=0,063) e TVI37 – Igualdade de direitos para 

todos os voluntários (ctr=0,079). Por outro lado, os itens que mais contribuem 

negativamente para o ideal do trabalho voluntário são TVI3 – Oportunidade de sair do meu 

posto de trabalho por algum tempo (ctr=0,173); TVI7 – Estabilidade no emprego 
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(ctr=0,171); TVI10 – Oportunidade de fazer uma atividade mais valorizada (ctr=0,095); 

TVI20 – Oportunidade de resolver problemas pessoais (ctr=0,040); TVI24 – Sentimento de 

cansaço pelo esforço e dedicação (ctr=0,037); e TVI42 – Pressa em fazer e terminar 

minhas tarefas (ctr=0,042). 

A partir dessa distribuição, pode-se inferir que os voluntários da empresa X 

consideram que o trabalho voluntário deve ter igualdade de direitos entre os participantes e 

proporcionar mais autonomia que seu trabalho remunerado na organização. Por outro lado, 

avaliam negativamente a saída do posto de trabalho e consideram que a atividade 

voluntária não deve causar desgaste, cansaço ou pressa para realizar as tarefas. Acredita-se 

que estas três questões estão ligadas ao fato dos voluntários terem que se ausentar do posto 

de trabalho para fazer a atividades voluntárias, o que posteriormente acarretaria pressa e 

cansaço para terminar as tarefas da atividade remunerada que se acumularam durante sua 

ausência. 

Os respondentes também apontam que o trabalho voluntário não deve gerar 

estabilidade no emprego, nem o veem como oportunidade de fazer uma atividade mais 

valorizada. Acrescentam que a atividade voluntária não deve ser um espaço para resolver 

problemas pessoais, o que pode ser explicado pelo fato do trabalho voluntário estar 

associado a um ato voltado para ajudar o outro e não a si mesmo. 

Análise de Correspondência (AC) dos atributos descritivos 

Considerando a percepção de como é o trabalho voluntário real (atributos 

descritivos) para os voluntários da Empresa X, após utilização da AC foi encontrada a 

seguinte configuração, conforme mostra a Figura 2: 
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Figura 2 – Mapa perceptual dos atributos descritivos do significado do trabalho voluntário 

 

Observa-se, a partir da Figura 2, que o eixo 1 explica 48,00% da variação entre os 

dados, enquanto que o eixo 2 explica 29,67%. Assim, conclui-se que os dois eixos juntos 

explicam 77,67% da variação das respostas dos atributos descritivos no questionário sobre 

o significado do trabalho voluntário. 

Ainda analisando a Figura 2, considerando-se a distribuição das respostas ao longo 

do componente 1 (eixo 1), verifica-se que as questões que contribuem mais positivamente 

para a avaliação do trabalho voluntário real dos participantes da pesquisa são: TVR4 – 

Oportunidade de autoconhecimento (ctr=0,071); TVR5 – Oportunidade de retribuir tudo 

que consegui na vida (ctr=0,056); TVR6 – Oportunidade de fazer um trabalho diferente 

(ctr=0,044); TVR25 – Disponibilidade de materiais e equipamentos adequados (ctr=0,040); 

TVR27 – Apoio da minha chefia para realização do trabalho voluntário (ctr=0,038); 

TVR28 – Liberação de horário para que eu possa ser voluntário (ctr=0,040); TVR37 – 
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Igualdade de direitos para todos que são voluntários (ctr=0,040); TVR43 – A percepção de 

ser produtivo (ctr= 0,033). 

As questões que contribuem para uma avaliação mais negativa do trabalho 

voluntário na amostra pesquisada são: TVR3 – Oportunidade de sair do meu posto de 

trabalho por um tempo (ctr=0,125); TVR15 – Oportunidade de trabalhar no que gosto 

(ctr=0,066); TVR31 – Reconhecimento das pessoas que são atendidas pelo projeto 

(ctr=0,040); TVR42 – Pressa em fazer e terminar minhas tarefas (ctr=0,064). 

Através dessa análise pode-se considerar que os voluntários da empresa X 

encontram no trabalho voluntário uma oportunidade de autoconhecimento, de retribuir o 

que conseguiram na vida e de fazer uma atividade diferente. Consideram também que têm 

liberação de tempo, materiais adequados, apoio da chefia, igualdade de direitos entre os 

voluntários e sentem-se produtivos na realização do trabalho. 

Por outro lado, avaliam negativamente o fato de terem que deixar o posto de 

trabalho por um tempo e a pressa em fazer e terminarem as tarefas. Além disso, avaliam 

que o trabalho voluntário não se constitui na realização de uma atividade que gostam. 

Como a atividade voluntária é caracterizada basicamente por ministrar aulas, talvez eles a 

realizem por ser a única forma disponível na organização, no entanto, eles gostariam de 

participar de outra forma. Outra questão que contribui para uma avaliação negativa do 

trabalho voluntário real na organização é a falta de reconhecimento das pessoas que são 

atendidas pelo projeto. 

Conforme exposto acima, estas foram as questões consideradas mais importantes, 

as demais questões tiveram contribuição pouco relevante, o que leva a crer que os 

voluntários não encontraram problemas nesses itens. 

Comparação entre os atributos descritivos e valorativos do trabalho voluntário 

na Empresa X 

Foi realizada uma sobreposição dos resultados dos atributos descritivos e 

valorativos do trabalho voluntário na Empresa X com o intuito de verificar a ocorrência de 

semelhanças ou diferenças entre como os respondentes consideram que o trabalho 

voluntário deveria ser e como ele realmente acontece. 
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A Figura 3 apresenta a sobreposição dos pontos relativos às questões dos atributos 

valorativos e descritivos do significado voluntário na Empresa X. 
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Figura 3 – Sobreposição dos atributos descritivos e valorativos 

 
A partir da Figura 3, foi possível perceber os resultados quanto ao ideal do trabalho 

voluntário e como ele realmente é, conforme mostra o Quadro 7. 

 
Quadro 7 – Atributos onde o ideal do trabalho voluntário mais se aproxima do real 
3. Oportunidade de sair de meu posto de trabalho por algum tempo.
8. Oportunidade de fazer o bem aos outros.
14. Satisfação pelo resultado do meu trabalho.
17. Sentimento de desânimo.
21. Oportunidade de passar minha experiência de vida.
26. Sentimento de que sou uma pessoa digna.
28. Liberação de horário para que eu possa ser voluntário.
29. Oportunidades permanentes de aprendizagem de coisas novas.
30. Responsabilidades por minhas decisões e suas conseqüências.
33. Percepção de estar fazendo algo útil.
36. Discriminação por ser voluntário- 
37. Igualdade de direitos para todos que são voluntários.
40. Sentimento de que sou cidadão.
41. Sentimento de estar bem mentalmente.
45. Oportunidades de expressar minha criatividade.
47. Sentimento de frustração.  
Fonte: Dados da pesquisa (2011). 
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A partir da Figura 3 e do Quadro 7, pode-se inferir que os voluntários da empresa X 

estão satisfeitos com os aspectos do trabalho voluntário contemplados nas questões em que 

o ideal mais se aproxima do real. 

Nos pontos onde há dissimilaridade entre o que é idealizado pelos voluntários e o 

que realmente acontece no cotidiano do trabalho na empresa X, destacam-se as questões 

descritas no Quadro 8: 

 
Quadro 8 – Atributos onde o ideal do trabalho voluntário mais se distancia do real 

4. Oportunidade de auto-conhecimento.
5. Oportunidade retibuir tudo que consegui na vida
7. Estabilidade no emprego.
9. Possibilidade de participar de todas as etapas do trabalho do 
planejamento à execução.
10. Oportunidade de fazer uma atividade mais valorizada.
20. Oportunidade de resolver meus problemas pessoais.  

Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

 
Percebe-se, pela análise de diferença entre as médias das questões em que o ideal do 

trabalho voluntário mais se distancia do real (Tabela 8), que os voluntários da Empresa X 

esperavam ter mais oportunidade de autoconhecimento, estabilidade no emprego e de 

participar de todas as etapas do trabalho, do que ocorre na realidade. Também acreditam que 

o trabalho voluntário na organização não satisfaz totalmente o desejo de retribuir o que 

conseguiram na vida. Isso pode estar relacionado ao fato de não estarem realizando uma 

atividade voluntária que gostam, como já mencionado anteriormente, ou eles podem 

considerar que já conseguiram tanto na vida que o trabalho voluntário ainda é insuficiente 

para retribuir. Outro dado importante é que, apesar de não terem muitas expectativas de 

resolverem seus problemas pessoais ou realizarem uma atividade mais valorizada através do 

voluntariado, os respondentes consideram que isso ocorre na realidade mais do que 

esperavam. 

Na Tabela 9 estão expostas as médias e a moda dos atributos com maior 

diferenciação entre o ideal e o real, conforme a seguir: 
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Tabela 9 – Médias e moda dos atributos com maior diferenciação entre o ideal e o real 
Ideal Real
Média Média

4.	  Oportunidade	  de	  auto-‐conhecimento. 3,40 2,52 6,11 0,000
5.	  Oportunidade	  retibuir	  tudo	  que	  consegui	  na	  vida. 3,60 2,55 8,06 0,000
7.	  Estabilidade	  no	  emprego. 2,66 3,28 -‐4,18 0,000
9.	  Possibilidade	  de	  participar	  de	  todas	  as	  etapas	  do	  trabalho	  do	  
planejamento	  à	  execução. 3,04 1,91 9,16 0,000
10.	  Oportunidade	  de	  fazer	  uma	  atividade	  mais	  valorizada. 0,99 1,93 -‐7,18 0,000
20.	  Oportunidade	  de	  resolver	  meus	  problemas	  pessoais. 2,81 3,07 -‐2,50 0,015

Questões Test	  t Significância

 
Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

 

Análise de correspondência dos atributos valorativos e descritivos e as atividades 

que os voluntários executam na empresa 

Foi realizada uma sobreposição os pontos referentes aos atributos valorativos e 

descritivos do significado do trabalho voluntários e as atividades que os voluntários 

realizavam na Empresa X. Tal análise foi obtida via Análise de Correspondência, com o 

objetivo de verificar, a partir da distribuição das variáveis, a similaridade (ou 

dissimilaridade) entre as questões e as atividades realizadas na Empresa X. 

Atributos valorativos e as funções que os voluntários executam na Empresa X 

Na Figura 4, a seguir, os atributos valorativos do significado do trabalho estão 

dispostos nas linhas e, nas colunas, estão dispostas as funções que os voluntários realizam 

na empresa X, que são ADM (administrativo), EST (estagiário), GER (gerente), HOR 

(horista), SUP (supervisor) e TER (terceiro). As questões do ideal do trabalho voluntário 

que possuem maior proximidade geométrica foram consideradas as que mais pesam na 

avaliação do trabalho voluntário ideal para a respectiva categoria profissional. Tomou-se 

como referência o eixo 1, pois explica 50,62% da variabilidade dos dados. 
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Figura 4 – Mapa perceptual dos atributos valorativos do significado do trabalho voluntário 

e funções realizadas na empresa 

 

Assim, para a categoria ADM, destaca-se negativamente as questões TVI17 – 

Sentimento de desânimo. Para a categoria EST, as questões de maior proximidade são 

TVI28 – Liberação do horário para que possa ser voluntário; TVI12 – Mais autonomia do 

que no meu trabalho na empresa e TVI25 – Disponibilidade de materiais e equipamentos 

adequados. Para os gerentes (GER), a questão que mais pesa negativamente é a TVI20 – 

Oportunidade de resolver meus problemas pessoais. Já para os supervisores (SUP), as 

questões mais próximas são TVI5 – Oportunidade de retribuir tudo que consegui na vida e 

TVI22 – Oportunidade de compartilhar meus conhecimentos, também com a avaliação 

negativa. A questão que mais de aproxima da categoria HOR é a TVI19 – Reconhecimento 
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da minha família e amigos. Já para o público terceiro (TER), a questão mais importante é 

TVI42 – Pressa em fazer e terminar minhas tarefas. 

Percebe-se, a partir dessa distribuição, que o ideal do trabalho voluntário pode 

depender do tipo de atividade executado na empresa, já que se observam aspectos 

diferentes de acordo com a função desempenhada na organização. Para os administrativos, 

a falta de sentimento de desânimo é o aspecto mais importante para o ideal do trabalho 

voluntário, enquanto os estagiários valorizam mais a liberação do horário, a 

disponibilidade de materiais e a autonomia. Os terceiros consideram que o mais importante 

é que não haja pressa para a realização das tarefas. Por sua vez, os horistas têm o ideal de 

trabalho voluntário relacionado ao reconhecimento da família e dos amigos. 

Já as questões que os supervisores mais valorizam, sinalizam que eles consideraram 

que o trabalho voluntário não deve ser uma forma de retribuir o que conseguiram na vida, 

nem uma forma de compartilhar seus conhecimentos. Os gerentes apontam que a atividade 

voluntária não deve ser vista como uma forma de resolver problemas pessoais. Essa 

percepção pode estar relacionada a um possível pensamento de que o trabalho voluntário 

deve ser voltado e gerar benefícios para o outro e não a si mesmo e, portanto, questões 

ligadas ao benefício do próprio voluntário não devem fazer parte da definição do trabalho. 

Atributos descritivos e funções que os voluntários executam na Empresa X 

A Figura 5 traz o mapa dos atributos descritivos de significado do trabalho e as 

atividades realizadas na empresa, sendo que os atributos descritivos do significado do 

trabalho estão dispostos nas linhas e, nas colunas, estão dispostas as atividades realizadas 

na empresa. As questões do trabalho voluntário real que possuem maior proximidade 

geométrica foram consideradas as que mais pesam na avaliação do trabalho voluntário 

ideal para a respectiva categoria profissional. Tomou-se como referência o eixo 1, pois 

explica 48,00% da variabilidade dos dados. 



| 84 | 

Componente 1 (48,00%)

C
om

po
ne

nt
e 

2 
(2

9,
67

%
)

0.30.20.10.0-0.1-0.2-0.3

0.3

0.2

0.1

0.0

-0.1

-0.2

-0.3

TER

SUP

HOR

GER

EST

ADM

TVR48

TVR47

TVR46

TVR45

TVR44 TVR43

TVR42

TVR41
TVR40TVR39

TVR38

TVR37

TVR36

TVR35

TVR34TVR33

TVR32

TVR31

TVR30

TVR29

TVR28

TVR27
TVR26

TVR25

TVR24

TVR23

TVR22

TVR21

TVR20

TVR19

TVR18

TVR17

TVR16

TVR15

TVR14
TVR13

TVR12

TVR11

TVR10

TVR9

TVR8

TVR7

TVR6

TVR5

TVR4

TVR3

TVR2
TVR1

 
Figura 5 – Mapa perceptual dos atributos descritivos do significado do trabalho voluntário 

e funções realizadas na empresa 

 
A questão do trabalho voluntário real na empresa X que mais pesa na avaliação das 

categorias profissionais administrativos (ADM) e supervisores é a TVR18 – Crescimento 

Pessoal. Para os estagiários (EST), é a TVR5 – Retribuir tudo que consegui na vida. No 

caso dos gerentes (GER), o atributo que mais pesa é o TVR7 – Estabilidade no emprego. 

Os horistas (HOR) se aproximam mais da questão TVR48 – Reconhecimento da empresa 

pelo que faço, e os terceiros (TER) da questão TVR33 – Percepção de estar fazendo algo 

útil. Vale ressaltar que para as categorias administrativo, supervisores, gerentes e terceiros 

as questões que mais pesam têm avaliação negativa. 

A partir dessa distribuição, é possível perceber que os atributos do trabalho 

voluntário real também podem depender do tipo de atividade executada na empresa, já que 



| 85 | 

se observam aspectos diferentes de acordo com a atividade. Os voluntários com atividade 

administrativa, assim como os supervisores, percebem o trabalho voluntário como algo que 

não proporciona seu crescimento pessoal. 

Já o público terceiro não percebe no trabalho voluntário real a sensação de fazer 

algo útil. Uma vez que essa categoria profissional valoriza a calma na execução das tarefas, 

essa avaliação do trabalho voluntário real pode indicar que eles estão realizando as tarefas 

em um ritmo além do que consideram adequado e, por essa razão, não veem utilidade no 

que estão fazendo. 

Para os gerentes, o atributo mais importante do trabalho voluntário é que esse não 

gera estabilidade. A priorização dessa característica pode indicar um possível desejo desse 

público em ser avaliada positivamente sua participação em atividades voluntárias, quando 

da avaliação de seu desempenho, sendo um fator a ser considerado na manutenção de seus 

empregos na organização, o que parece não ocorrer atualmente. 

A categoria horista coloca o reconhecimento da empresa como algo que caracteriza 

o trabalho voluntário real e os estagiários encontram no trabalho voluntário uma forma de 

retribuir tudo que conseguiram na vida. 

Fatores dos atributos descritivos e valorativos do significado do trabalho 

voluntário 

A análise de correspondência (AC) foi o método eleito para o agrupamento dos 

atributos descritivos e valorativos em fatores, com o intuito de diminuir as variáveis de 

análise sem perder a variabilidade original dos dados. De acordo com Neri e Soares (2004), 

a necessidade de redução da dimensionalidade é uma das principais razões para o uso dessa 

técnica, pois torna possível observar a configuração das categorias em um espaço de 

poucas dimensões sem perder a variabilidade original dos dados, cujo objetivo principal é 

(...) obter, com a menor quantidade de eixos ortogonais de menor variância, o perfil dos 

indivíduos (objetos) segundo os atributos de interesse (p. 4). 

A escolha desse método de análise se justifica porque a Análise de Correspondência 

é apontada como a técnica adequada para a análise de dados categoriais e é indicada 

quando o número de respondentes não possibilita a utilização da técnica de Análise 

Fatorial. 
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Identificação dos Fatores valorativos do significado do trabalho voluntário 

A identificação dos fatores dos atributos valorativos ocorreu a partir da análise do 

eixo 1, já que este explica 50,62% da variabilidade dos dados. Foi utilizada como critério 

para a formação dos fatores a proximidade geométrica dos pontos em cada quadrante. 

 
Figura 6 – Distribuição dos fatores valorativos do trabalho voluntário na empresa X 

 
Para a criação dos fatores, foram utilizados como critério de inclusão os itens que 

possuem contribuição acima de 0,010. Assim, conforme a Tabela 10, o primeiro fator foi 

denominado Realização, Condições de trabalho e Justiça,e implica que o trabalho 

voluntário deve envolver o sentimento de ser cidadão, ser produtivo, oferecer condições 

adequadas, ter apoio da chefia, ter disponibilidade de tempo, garantir a igualdade de 

direitos e esforços entre os voluntários, como também a retribuição suficiente pelo esforço 

empreendido. 
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Tabela 10 - Contribuições, média e desvio padrão dos atributos do Fator Valorativo 1: 

Realização, Condições de Trabalho e Justiça 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

 
O segundo fator valorativo recebeu a denominação Reconhecimento. Nele, o 

trabalho voluntário deve proporcionar o reconhecimento dos familiares, amigos e da 

empresa, também deve ser uma oportunidade de ter uma boa imagem perante a empresa. 

Os atributos que constituem o fator valorativo 2 , assim como sua contribuição e médias, 

estão expostos na Tabela 11. 

 
Tabela 11 – Contribuições, médias e desvio padrão dos atributos do Fator Valorativo 2: 

Reconhecimento 

Fatores Contribuição Média Desvio Padrão
19 Reconhecimento da minha família,amigos. 0,021 2,91 1,31
46 Oportunidade de ter uma boa imagem perante a empresa. 0,026 2,79 1,33
48 Reconhecimento da empresa pelo que faço. 0,012 3,12 1,19

Questões

Fator	  Valorativo	  2
Reconhecimento

 
Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

 
O Fator Valorativo 3 recebeu o título Utilidade e Satisfação. Conforme mostra a 

Tabela 12, este envolve questões que indicam que o trabalho voluntário deve proporcionar 

a percepção de estar fazendo alguma coisa útil e gerar satisfação com seus resultados. 
 

Tabela 12 – Contribuições, médias e desvio padrão dos atributos do Fator Valorativo 3: 

Utilidade e Satisfação 

Fatores Contribuição Média Desvio Padrão
14 Satisfação pelo resultado do meu trabalho. 0,012 3,58 0,55

33 Percepção de estar fazendo algo útil. 0,022 3,55 0,86

Questões
Fator	  Valorativo	  3

Utilidade	  e	  
Satisfação	    

Fonte: Dados da pesquisa (2011). 
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O quarto fator valorativo é o fator Desgaste. Este pressupõe, conforme a análise das 

médias apresentadas na Tabela 13, que os voluntários consideram que o trabalho 

voluntário na empresa X deve gerar pouco sentimento de cansaço, de pressa e não deve ser 

visto como uma oportunidade de resolver problemas pessoais. 

 
Tabela 13 – Contribuições, médias e desvio padrão dos atributos do Fator Valorativo 4: 

Desgaste 

Fatores Contribuição Média Desvio Padrão
20 Oportunidade de resolver meus problemas pessoais 0,04 2,81 1,40
24 Sentimento de cansaço pelo esforço e dedicação. 0,059 2,97 1,23
42 Pressa em fazer e terminar minhas tarefas. 0,042 2,79 1,42

Questões

Fator	  Valorativo	  4
Desgaste

 

Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

 

O quinto fator valorativo identificado diz respeito principalmente à Relação com o 

Trabalho Remunerado exercido na organização. Implica que o trabalho voluntário não 

deve gerar estabilidade no emprego nem ser visto como uma atividade mais valorizada, no 

entanto, deve proporcionar a oportunidade de sair do posto de trabalho por algum tempo. 

 
Tabela 14 – Contribuições, médias e desvio padrão dos atributos do Fator Valorativo 5: 

Relação com o Trabalho Remunerado 

Fatores Contribuição Média Desvio Padrão

3 Oportunidade de sair de meu posto de trabalho por algum tempo. 0,173 1,72 1,46

7 Estabilidade no emprego. 0,171 2,66 1,49

10 Oportunidade de fazer uma atividade mais valorizada. 0,095 0,99 0,93

Questões
Fator	  Valorativo	  5
Relação	  com	  o	  

Trabalho	  
remunerado

 

Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

 

Identificação dos Fatores dos atributos descritivos do trabalho voluntário 

A identificação dos atributos descritivos seguiu a mesma metodologia dos atributos 

valorativos. O eixo 1 também foi eleito para análise por explicar a maioria da variação dos 

dados (48,00%), conforme exposto na Figura 7: 
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Figura 7 – Distribuição dos fatores descritivos do trabalho voluntário na empresa X 

 
Para a criação dos fatores, foi utilizado como critério de inclusão os itens que 

possuem contribuição acima de 0,010. 

A Tabela 15 apresenta a configuração do Fator Descritivo 1 – Realização, 

Condições de Trabalho e Justiça , em que o trabalho voluntário é descrito como aquele que 

dá oportunidade de autoconhecimento, de retribuir o que conseguiu na vida, de fazer uma 

atividade diferente, de desenvolver habilidades interpessoais e de contribuir para a 

mudança social. Além disso, dá oportunidade de ter disponibilidade de materiais 

adequados, apoio da chefia, disponibilidade de tempo, distribuição das tarefas de acordo 

com as possibilidades, ter igualdade de direitos e proporcionar o sentimento de ser 

produtivo. 
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Tabela 15 – Contribuições, média e desvio padrão dos atributos do Fator Descritivo 1: 

Realização, Condições de Trabalho e Justiça 

Fator Atributo Contribuição Média	   Desvio	  Padrão
4. Oportunidade de auto-conhecimento. 0,056 2,52 1,01
5. Oportunidade retibuir tudo que consegui na vida. 0,038 2,55 1,08
6. Oportunidade de fazer um trabalho diferente. 0,04 2,13 1,09
13. Oportunidade de contribuir para mudança social. 0,027 2,63 1,04
25. Disponibilidade de materiais e equipamentos adequados. 0,038 2,58 1,33

27. Apoio de minha chefia para realização do trabalho voluntário. 0,04 2,64 1,30

28. Liberação de horário para que eu possa ser voluntário. 0,046 2,87 1,03TVR34. Tarefas e obrigações de acordo com minhas
possibilidades. 0,04 2,64 1,26
37. Igualdade de direitos para todos que são voluntários. 0,033 2,94 0,85
43. A percepção de ser produtivo. 0,033 2,94 0,85
44. Desenvolvimento das minhas habilidades interpessoais. 0,032 2,97 0,89

Fator	  Descrivo	  1
Realização,	  
Condições	  de	  

Trabalho	  e	  Justiça

 

Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

 
O segundo fator descritivo identificado recebeu o nome de Participação e 

Reconhecimento. Descreve o trabalho voluntário, envolvendo a participação nas etapas do 

trabalho, o gosto pela atividade e o reconhecimento do público atendido. A Tabela 16 traz 

os itens que compõem o Fator Descritivo 2 – Participação e Reconhecimento. 

 
Tabela 16 – Contribuições, médias e desvio padrão dos atributos do Fator Descritivo 2: 

Participação e Reconhecimento 

Fator Atributo Contribuição Média	   Desvio	  Padrão
9. Possibilidade de participar de todas as etapas do trabalho do 
planejamento à execução. 0,023 1,91 1,01
15. Oportunidade de trabalhar no que gosto. 0,066 2,60 1,09

31. Reconhecimento das pessoas que são atendidas pelo projeto. 0,04 2,81 1,10

Fator	  Descritivo	  2
Participação	  e	  

Reconhecimento
 

Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

 
O Fator Descritivo 3 (Tabela 17) foi denominado Desgaste e Relação com o 

Trabalho Remunerado por associar o trabalho voluntário ao sentimento de cansaço pelo 

esforço e dedicação empreendidos, falta de estabilidade no emprego e pouca oportunidade 

de resolver problemas pessoais. 
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Tabela 17 – Contribuições, média e desvio padrão dos atributos do Fator Descritivo 3: 

Desgaste e Relação com o Trabalho Remunerado 

Fator Atributo Contribuição Média	   Desvio	  Padrão

TVR7. Estabilidade no emprego. 0,01 3,28 1,07

TVR20. Oportunidade de resolver meus problemas pessoais. 0,01 3,07 1,25

TVR24. Sentimento de cansaço pelo esforço e dedicação. 0,032 2,73 1,14

Fator	  Descritivo	  3
Desgaste	  e	  

Relação	  com	  o	  
Trabalho	  

Remunerado  

Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

 
Conforme já explicitado anteriormente, os atributos descritivos correspondem a 

como o respondente considera que o trabalho voluntário é na realidade. Já os valorativos 

dizem respeito às características que ele considera importantes para a realização do 

trabalho, ou seja, como ele acredita que o trabalho voluntário deveria ser. 

Ao explorar os fatores dos atributos valorativos através da análise de médias, 

conforme mostra a Tabela 18, verifica-se que maior valor é atribuído ao fator Utilidade e 

Satisfação (M=3,57) e a posição da moda da distribuição de frequência encontra-se no 

escore mais alto. Isso significa que para os voluntários da empresa X é muito valorizado 

sentir-se útil e ter satisfação com os resultados do trabalho voluntário. 

O segundo fator mais valorizado é Realização, Condições de Trabalho e Justiça 

(M=3,36). Este fator apresentou diferença significativa entre a média do primeiro fator 

Utilidade e Valorização (t= -6,17, p<0,001), o que corrobora a gradação de importância 

entre esses dois fatores. No entanto, não foi verificada diferença estatística entre as médias 

de Realização, Condições de Trabalho e Reconhecimento (M= 2,94, t= 1,67, p > 0,005). A 

similaridade estatística entre as médias indica que os dois fatores têm o mesmo nível de 

importância para os respondentes, o que sugere ser importante para a amostra sentir-se 

como cidadão, ser produtivo, ter condições adequadas de trabalho, apoio da chefia, 

disponibilidade de tempo, igualdade entre os voluntários, retribuição suficiente pelo 

esforço empreendido, receber o reconhecimento da família, dos amigos, ter uma boa 

imagem perante a empresa e ser reconhecido por ela. 

Relação com o Trabalho Remunerado (M= 2,21) foi identificado no terceiro nível 

de valorização. Este apresentou diferença significativa em relação às médias de todos os 

demais fatores (Realização, Condições de Trabalho e Justiça t= 8,78; Reconhecimento t= 
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7,22; Utilidade e Valorização t=9,62; Desgaste t= -8,12; todos para p<0,001). A 

distribuição da frequência dos escores desse fator encontra-se nos intervalos médios e 

baixos, o que confirma sua gradação de importância. A posição desse fator indica que os 

voluntários consideram a oportunidade de sair do posto de trabalho por um tempo, de fazer 

uma atividade mais valorizada e a estabilidade no emprego como o terceiro ponto mais 

importante do trabalho voluntário. 

Os escores no fator Desgaste apresentam as menores médias (M=1,14), estando 

dispostas, em sua maioria, nos intervalos abaixo de 2. Isso sinaliza que os respondentes 

acreditam que características como cansaço, pressa e utilização do trabalho para resolver 

problemas pessoais devem estar pouco presentes no trabalho voluntário. 

Assim, pode-se concluir, a partir do exposto acima, que os participantes acreditam 

que o trabalho voluntário deve ser algo que lhes proporcione a oportunidade de fazer algo 

útil e de serem valorizados, mas também é preciso que haja condições adequadas para o 

trabalho, apoio da empresa, reconhecimento e disponibilidade de tempo, para que não haja 

desgaste. 

 
Tabela 18 – Médias e intervalos de frequência dos Fatores Valorativos 

Fequência	  de	  participantes	  por	  intervalo

x	  ≤	  1 1	  <	  x	  ≤	  2 2	  <	  x	  ≤	  3 x	  >	  3
FVTV1	  -‐	  Realização,	  Condições	  de	  Trabalho	  e	  Justiça 3,10 0,56 0 4,48 32,84 62,69
FVTV2	  -‐	  Reconhecimento 2,94 1,09 5,97 14,93 28,36 50,75
FVTV3	  -‐	  Utilidade	  e	  Valorização 3,57 0,54 0,00 4,48 22,39 73,13
FVTV4	  -‐	  Desgaste 1,14 1,02 59,70 25,37 7,46 7,46
FVTV5	  -‐	  Relação	  com	  o	  Trabalho	  Remunerado 2,21 1,00 16,42 31,34 29,85 22,39

Fatores	  Atributos	  Valorativos Média	   Devio	  Padrão Percentual	  válido	  (%)

 

Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

 
Com objetivo de compreender melhor o significado do trabalho voluntário para os 

respondentes, buscou-se explorar as inter-relações entre seus atributos. Para isso, utilizou-
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se o coeficiente de correlação de Spearman (ρ)8, obtendo-se as seguintes relações entre os 

fatores dos atributos valorativos: 

• O fator Realização, Condições de Trabalho e Justiça apresentou correlação 

positiva com os fatores Utilidade e Valorização (ρ=0,70; p<0,001), 

Reconhecimento (ρ=0,76; p<0,001) e Relação com o Trabalho Remunerado 

(ρ=0,57; p<0,001). Isso indica que ao valorizar o fato ser cidadão, produtivo, ter 

condições adequadas de trabalho, apoio da chefia, disponibilidade de tempo, 

garantia de igualdade entre os voluntários e retribuição suficiente pelo esforço 

empreendido, os respondentes também valorizam questões como reconhecimento, 

ter uma boa imagem perante a organização, a estabilidade no emprego, 

oportunidade de sair do posto de trabalho por algum tempo, sentir-se útil e realizar 

uma atividade mais valorizada. 

• Reconhecimento está diretamente correlacionado ao fator Relação com o 

Trabalho Remunerado (ρ=0,70, p<0,001), o que faz sentido, já que quanto mais as 

pessoas esperam que o trabalho voluntário oportunize reconhecimento e uma boa 

imagem perante a organização, maior será a expectativa de fazer uma atividade 

mais valorizada e ter estabilidade no emprego. 

•  Os escores no fator Desgaste também apresentaram correlação positiva com o 

fator Relação com o Trabalho Remunerado (ρ=0,43, p<0,001), o que significa que 

quanto maior o ideal de que o trabalho voluntário deve gerar a oportunidade de sair 

do posto de trabalho, estabilidade no emprego e realização de uma atividade mais 

valorizada, mais se acredita que haja presença de cansaço, pressa e utilização do 

mesmo para resolver problemas pessoais. 

Os resultados encontrados indicam que o ideal do trabalho voluntário para os 

participantes desta pesquisa envolve questões ligadas à satisfação com a atividade 

voluntária, o reconhecimento, cidadania, desenvolvimento de habilidades, como também 

expectativas de, mesmo que em nível moderado, ter uma boa imagem perante a empresa, 

realizar uma atividade mais valorizada e resolver problemas pessoais, numa relação de 

troca com a empresa. Estes resultados se assemelham aos encontrados nas pesquisas de 

                                                
8 Havia expectativa de que existissem correlações entre os fatores, uma vez que parte-se do pressuposto de 
que eles são dimensões do mesmo construto: significado do trabalho voluntário. 
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Garay e Mazzilli (2003) e Garay (2008) sobre significado do trabalho voluntário em duas 

empresas gaúchas, cujos resultados apontam significados como forma de reconhecimento 

pela empresa, como um desejo da empresa, uma demanda organizacional ou ligados à 

história de vida dos voluntários. 

Partindo para a análise de como o trabalho é na realidade para os voluntários da 

empresa X, foram utilizadas as médias dos escores atribuídos aos fatores dos atributos 

descritivos, conforme exposto na Tabela 19: 

 
Tabela 19 – Médias e intervalos de frequência dos Fatores Descritivos 

Fequência	  de	  participantes	  por	  intervalo

x	  ≤	  1 1	  <	  x	  ≤	  2 2	  <	  x	  ≤	  3 x	  >	  3
FDTV1	  -‐	  Realização,	  Condições	  de	  trabalho	  e	  Justiça 2,66 0,73 0 29,85 31,34 38,81
FDTV2	  -‐	  Participação	  e	  Reconhecimento 2,44 0,81 7,46 31,34 37,31 23,88
FDTV3	  -‐	  Desgaste	  e	  Relação	  com	  o	  Trabalho	  Remunerado 0,97 0,89 67,16 19,40 11,94 1,49

Percentual	  válido	  (%)Fatores	  Atributos	  Descritivos Média	   Devio	  Padrão

 

Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

 
Constata-se, a partir da Tabela 19, que o fator Realização, Condições de Trabalho e 

Justiça apresenta a maior média dentre os demais. No entanto, não foi verificada diferença 

estatística com a segunda maior média, esta foi atribuída ao fator Participação e 

Reconhecimento (t= 2,71, p > 0,005). A similaridade estatística entre as médias permite a 

afirmação de que o trabalho voluntário na empresa X pode ser caracterizado 

principalmente por esses dois fatores, ou seja, pode ser definido como um trabalho que 

permite que o voluntário tenha oportunidade de autoconhecimento, retribua o que 

conseguiu na vida, faça uma atividade diferente, desenvolva habilidades interpessoais, 

contribua para a mudança social e também participe de todas as etapas do trabalho, do 

planejamento à execução, goste da atividade e sinta-se reconhecido pelo público atendido. 

A média do fator Desgaste e Relação com o Trabalho Remunerado foi a menor 

entre os três fatores (M=0,97), com 67,16% dos escores no intervalo menor 1. Isso 

significa que o trabalho voluntário na empresa X não tem sido fonte de cansaço, no 

entanto, os voluntários percebem poucas oportunidades de realizarem atividades mais 

valorizadas e baixa estabilidade no emprego. 



| 95 | 

Houve diferença significativa entre a média do fator Desgaste e Relação com o 

Trabalho Remunerado e as médias dos fatores Realização, Condições de Trabalho e 

Justiça (t=12,76, p<001) e Participação e Reconhecimento (t=10,87, p<0,001), o que 

significa que as características do trabalho voluntário real estão ordenadas em dois níveis: 

primeiro Realização, Condições de Trabalho e Justiça junto com Participação e 

Reconhecimento e, em segundo lugar, Desgaste e Relação com o Trabalho Remunerado. 

Comparando o ideal de trabalho voluntário dos respondentes com os do trabalho 

real percebido por eles, constata-se que, apesar de considerarem que o trabalho voluntário 

oferece oportunidades reais de autoconhecimento, de retribuir o que conseguiram na vida, 

desenvolverem habilidades, de contribuírem para a mudança social, participarem de todas 

as etapas do trabalho, fazerem o que gostam e serem reconhecidos pelo público atendido, 

estas ainda estão aquém do que os voluntários acreditam que seria o ideal. O mesmo ocorre 

quando são analisadas as questões relacionadas à estabilidade no emprego e à realização de 

uma atividade mais valorizada. Uma hipótese que se levanta é a de que os voluntários 

podem considerar que já conseguiram muito da vida, visto que a maioria ocupa posições 

administrativas, de supervisão ou gerência, com renda acima de R$4.001,00 em média, têm 

escolaridade em nível de pós-graduação e quando se comparam com a realidade social 

brasileira, acreditam que ainda não fizeram o suficiente para retribuir e por essa razão 

ainda podem fazer mais para contribuir para a mudança social. 

No entanto, a amostra percebe sentir menos cansaço do que acreditam que deveria 

existir no trabalho voluntário. Isso pode indicar que os respondentes se adaptaram ao novo 

ritmo de trabalho, que envolve organizar suas atividades de trabalho remunerado para não 

ficarem sobrecarregados na sua ausência durante a atividade voluntária, ou mesmo, que 

eles teriam um ideal de desgaste do trabalho voluntário, próximo ao que atribuem ao 

trabalho remunerado, ou seja, que o trabalho gera cansaço, mesmo que baixo, e na 

realidade do trabalho voluntário percebem que este ocorre menos do que acreditavam. 

As inter-relações entre seus atributos descritivos foram exploradas com intuito de 

estabelecer melhor entendimento dos mesmos. Para isso, utilizou-se o coeficiente de 

correlação de Spearman (ρ) e identificada correlação positiva entre o fator e Realização, 

Condições de Trabalho e Justiça e Participação e Reconhecimento (ρ=0,613, p<0,001), o 

que indica que quanto mais o voluntário identifica oportunidades de autoconhecimento, 

consegue retribuir o que conseguiu na vida, realiza uma atividade diferente, desenvolve 
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habilidades interpessoais e considera que contribui para a mudança social, mais ele percebe 

que participa das etapas do trabalho, que tem o reconhecimento do público atendido e 

gosta do que faz. 

Também foi investigado se os valores atribuídos aos atributos valorativos e 

descritivos estavam relacionados de alguma forma às variáveis sociodemográficas. 

Contatou-se que a importância atribuída ao fator valorativo Utilidade e Satisfação, que 

envolve a percepção de ser útil e estar satisfeito com os resultados do trabalho voluntário 

está diretamente relacionado ao nível de escolaridade (ρ=0,36, p<0,001) e também depende 

da função que o voluntário realiza na empresa (Qui-quadrado=42,46, p=0,002). Portanto, 

pode-se inferir que quanto maior a escolaridade, mais o respondente valoriza sentir-se útil 

e satisfeito com o trabalho voluntário. No entanto, esse fator depende da função que o 

voluntário realiza. 

Outra relação encontrada entre nível de envolvimento com a religião e o fator 

descritivo Participação e Reconhecimento (ρ= -3,53, p<0,001) indica que as pessoas 

declararam pouco envolvimento com a religião tendem a participar mais de todas as etapas 

do trabalho, gostar das atividades realizadas e perceber maior reconhecimento do público 

atendido. 

Hierarquia dos fatores descritivos e valorativos 

Levantou-se a hierarquia dos atributos descritivos e valorativos considerando-se a 

ordenação de pontuação dos escores em cada fator. Os fatores foram ordenados de acordo 

com a média de seus escores, sendo que o primeiro lugar de importância foi atribuído 

àquele com maior média, e assim sucessivamente. Nos casos em que não houve 

diferenciação de médias foi considerado que não houve hierarquia. 

A partir da Tabela 20, pode-se verificar que 55,22% dos voluntários consideram 

que o fator Realização, Condições de Trabalho e Justiça é o que mais descreve o trabalho 

voluntário na empresa X, 34,33% apontam o fator Participação e Reconhecimento como o 

mais característico e somente 4,48% (3 pessoas) o descrevem como Desgaste e Relação 

com o Trabalho Remunerado. Não houve diferenciação entre os fatores em 5,97% dos 

casos. 
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Portanto, 55,22% dos participantes concordam que a oportunidade de 

autoconhecimento, de retribuir o que conseguiu na vida, de fazer uma atividade diferente, 

de desenvolver habilidades interpessoais e de contribuir para a mudança social são as 

características que mais definem o trabalho voluntário na empresa X. 

 
Tabela 20 – Frequência dos participantes no 1º lugar da hierarquia dos atributos 

descritivos 

Fatores Frequência Percentual Percentual 
válido

Percentual 
acumulado

FDTV1 - Realização, Condições de trabalho e Justiça 37 55,22 55,22 55,22
FDTV2 - Participação e Reconhecimento 23 34,33 34,33 89,55
FDTV3 - Desgaste e Relação com o Trabalho Remunerado 3 4,48 4,48 94,03
Sem hierarquia 4 5,97 5,97 100,00
Total 67 100,00 100,00  
Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

 
Com relação aos fatores valorativos, percebe-se pela Tabela 21 que 49,25% 

valorizam mais o fator Utilidade e Satisfação, seguidos de 19,40% que dão mais 

importância ao Reconhecimento. Somente 4,48% priorizaram o fator Realização, 

Condições de Trabalho e Justiça e 2,99% o fator Relação com o Trabalho Remunerado. 

Não houve hierarquia em 23,88% dos casos, o que indica que para essa parcela dos 

respondentes há mais de um fator no primeiro lugar de importância. 

A posição atribuída ao fator Utilidade e Satisfação, 1º lugar em 49,25% dos casos, 

corrobora os dados encontrados na análise de diferença entre médias, que apontou uma 

diferenciação entre esse fator e os demais. 

 
Tabela 21 – Frequência dos participantes no 1º lugar da Hierarquia dos atributos 

valorativos 

Fatores Frequência Percentual Percentual 
válido

Percentual 
acumulado

FVTV1 - Realização, Condições de Trabalho e Justiça 3 4,48 4,48 4,48
FVTV2 - Reconhecimento 13 19,40 19,40 23,88
FVTV3 - Utilidade e Satisfação 33 49,25 49,25 73,13
FVTV4 - Desgaste 0 0,00 0,00 73,13
FVTV5 - Relação com o Trabalho Remunerado 2 2,99 2,99 76,12
Sem hierarquia 16 23,88 23,88 100
Total 67 100 100  
Fonte: Dados da pesquisa (2011). 
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Padrões de significado do trabalho voluntário 

Com o intuito de verificar se os voluntários da empresa X poderiam ser agrupados 

pela proximidade de resultados dos atributos descritivos, valorativos do trabalho e da 

hierarquia dos mesmos, procedeu-se a análise de cluster dos fatores. 

O objetivo da análise de cluster é o agrupamento de objetos baseado em suas 

características (Hair et al., 2005). Para tanto, adotou-se o pressuposto da existência de n 

aglomerados que serão agrupados por similaridade até formar um aglomerado apenas. 

Como medida de similaridade empregou-se a distância euclidiana e o método 

utilizado foi o Ward. O número de conglomerados foi definido através do gráfico dos 

passos dos agrupamentos em relação ao nível de distância. Assim, identificou-se, no ponto 

de salto, a formação de três conglomerados para os atributos descritivos e valorativos e sua 

respectiva hierarquia. As características dos mesmos estão representadas na Tabela 22. 

 
Tabela 22 – Estatísticas descritivas dos Padrões do Significado do Trabalho Voluntário na 

empresa X 
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Média Média Média Média Média Média Média Média

Padrão 1
Realizado com 
instrumentalidade 
desgastante

38,81% 2,67 2,42 1,73 3,43 3,62 3,56 1,94 3,08

 Realização, 
Condições 

de trabalho e 
Justiça

Reconhecim
ento

Padrão 2 Realizado 
instrumental 50,75% 2,78 2,59 0,54 3,07 2,88 3,57 0,67 1,89

 Realização, 
Condições 

de trabalho e 
Justiça

Utilidade e 
Satisfação

Padrão 3 Realizado altruísta 10,45% 2,01 1,76 0,24 1,99 0,71 3,57 0,52 0,57

 Realização, 
Condições 

de trabalho e 
Justiça

Utilidade e 
Satisfação

Fatores Valorativos

Padrões
Hierarquia 

Fatores 
Descritivos

Hierarquia 
Fatores 

Valorativos

Fatores Descritvos

 
Fonte: Dados da pesquisa (2011). 
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Com base nos dados apresentados na Tabela 22, nota-se que o fator descritivo 

Realização, Condições de Trabalho e Justiça obteve a maior média em comparação com 

os demais fatores nos três agrupamentos identificados, o que permite interpretar que todos 

os grupos podem ser caracterizados pelo fato de perceberem o trabalho voluntário como 

fonte real de realização, com condições de trabalho adequadas e igualdade entre os 

participantes, mesmo no terceiro grupo, onde a média desse fator é menor que dos outros 

grupos. Assim, considerou-se que a principal diferença entre os agrupamentos está nos 

valores atribuídos ao Desgaste e Relação com o Trabalho Remunerado, por apresentarem 

as maiores diferenças entre os grupos, e também entre os fatores descritivos e valorativos. 

Partindo desse pressuposto, o primeiro padrão (cluster) foi denominado Realizado 

com instrumentalidade desgastante, uma vez que as médias para os fatores valorativos 

Desgaste (M=1,94) e Relação com o Trabalho Remunerado (M=3,08) são as maiores 

dentre os demais. Os fatores descritivos Realização, Condições de Trabalho e Justiça 

(2,67) e Participação e Reconhecimento (2,42) também receberam médias altas. Este 

padrão é composto por pessoas que valorizam a oportunidade de ter uma boa imagem 

perante a empresa, ter estabilidade no emprego e resolver seus problemas pessoais através 

do trabalho voluntário, e que acreditam que isso deve gerar cansaço e desgaste. Encontram 

na realidade do trabalho essas características, porém em menor grau do que esperavam, 

sentem-se participantes, reconhecidas, realizadas e com as condições de trabalho e justiça. 

O segundo padrão recebeu o nome de Realizado Instrumental e diferencia-se do 

primeiro porque, apesar de esperarem que o trabalho voluntário envolva Desgaste (0,67) e 

oportunidade de ter uma boa imagem perante a empresa, estabilidade no emprego e resolver 

seus problemas (Relação com o Trabalho Remunerado, M=1,89), suas médias são menores 

que a do primeiro grupo. Os respondentes inseridos nesse padrão esperam que o trabalho 

voluntário gere pouco desgaste e tenha uma relação de troca com a empresa (boa imagem e 

estabilidade), no entanto, não encontram isso no trabalho voluntário real. Esse grupo também 

apresenta as maiores médias para os fatores descritivos Relação com o Trabalho 

Remunerado (M=2,78) e Participação e Reconhecimento (M=2,59), o que significa que, 

mesmo não tendo suas expectativas de instrumentalidade atendidas, esses voluntários 

sentem-se realizados, participantes e reconhecidos no trabalho voluntário que realizam. 

O último padrão identificado é o Realizado Altruísta. Suas principais características 

são a baixa valorização dos fatores Relação com o Trabalho Remunerado (M=0,57), 
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Desgaste (M=0,52), Reconhecimento (M=0,71), Realização, Condições de Trabalho e 

Justiça (M=1,99). A característica do trabalho voluntário mais valorizada por esse grupo é a 

satisfação com os resultados do trabalho e o sentimento de fazer algo útil, ou seja, os 

respondentes parecem estar mais voltados para a satisfação e benefícios que os outros 

possam vir a ter com seu trabalho voluntário que o benefício deles próprios. Os voluntários 

enquadrados nesse padrão percebem que são mais reconhecidos do que esperavam. 

5.3. Resultados da Análise de Conteúdo 

Participaram desta etapa seis voluntários da unidade da Empresa X em que a 

pesquisadora trabalhava na época da coleta de dados. Essa unidade foi escolhida devido à 

facilidade de acesso aos respondentes, uma vez que as outras unidades estavam localizadas 

no estado de São Paulo. Os voluntários entrevistados foram escolhidos de forma 

intencional e não-probabilística, segundo critérios de diversificação (diferentes 

escolaridades, faixas etárias, níveis hierárquicos, tempo de empresa, tempo como 

voluntário e sexo). As respostas dos voluntários à entrevista semiestruturada foram 

submetidas à Análise de Conteúdo, seguindo o referencial teórico de Bardin (1994). As 

categorias foram criadas através do agrupamento das respostas por similaridade de 

conteúdo das mesmas. Os entrevistados foram identificados de acordo com a ordem em 

que ocorreram as entrevistas e são caracterizados no decorrer das análises como V1, V2, 

V3, V4, V5, e V6. A Tabela 23 traz a caracterização dos entrevistados: 

 
Tabela 23 – Características sociodemográficas dos entrevistados 

 

Entrevistados 

Características Sociodemográficas 

Idade Sexo Escolaridade Função na 
empresa 

Tempo que 
atua como 

voluntário na 
empresa 

V1 21 Feminino Superior Incompleto Horista 2 anos 

V2 23 Feminino Superior Incompleto Estagiária 1 ano 

V3 53 Masculino MBA Supervisor 4 anos 

V4 21 Masculino Superior Incompleto Terceiro 2 anos 

V5 31 Masculino Pós-Graduação Administrativo 7 anos 

V6 31 Masculino Superior Completo Administrativo 2 anos 

Fonte: Dados da pesquisa (2011). 
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Utilizando a análise de conteúdo nas entrevistas, foram levantadas seis categorias 

que caracterizam o significado do trabalho voluntário para os respondentes: 1-

Contribuição para o desenvolvimento dos outros; 2- Comprometimento com o trabalho 

voluntário; 3- Satisfação com o desenvolvimento e resultados do trabalho voluntário; 4- 

Reconhecimento; 5- Desenvolvimento de novas habilidades; 6- Desgaste.Tais categorias 

serão descritas a seguir. 

Na Categoria 1- Contribuição para o desenvolvimento dos outros, o trabalho 

voluntário é visto como uma oportunidade de utilizarem seu conhecimento e experiência 

de vida para contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional de outras pessoas. 

Essa característica está presente por diversas vezes nas falas dos entrevistados, como pode-

se verificar a seguir: 

(...) eu achei interessante assim, essa questão de poder ajudar com o 
conhecimento que você já tem (...) para poder contribuir com o pouco de 
conhecimento que agente tem com os outros também (V1). 

(...) a minha satisfação é ver a pessoa crescer e se eu puder ajudar a iluminar a 
barreira que possa tá prejudicando ele, alguma dificuldade, alguma falta de 
experiência, talvez você possa com seu conselho, sua informação alinhar o 
caminho ou tirar aquela dúvida dela. É o que a gente sempre percebe no tutor 
(V3). 

(...) eu gosto de tá presenciando o crescimento das pessoas, eu gosto de ajudar, 
eu tenho facilidade de tá passando os conhecimentos. Como aqui eu trabalho lá 
nas áreas fiscais, então eu vejo que tem a possibilidade de eu passar esses 
conhecimentos para os alunos, para as pessoas (V4). 

(...) o positivo é que você está contribuindo, é você pegar seu conhecimento que 
você tem hoje no trabalho e levar para dentro da sala de aula e vice e versa, e 
mostrar o conteúdo teórico na prática. Isso é fato, é vivenciado aqui, 100% dos 
alunos vivenciam isso nas aulas (V5). 

(...) Eu quero fazer parte da vida das pessoas para que elas tenham uma carreira, 
uma carreira brilhante. Uma carreira talvez diferente daquelas que não teve a 
oportunidade de ser ajudado. E saber que profissionalmente isso vai colaborar e 
muito, até mesmo porque os alunos do Formare, estão em fase de decisão, estão 
em fase de formação ainda e eu quero aproveitar essa oportunidade e fazer parte 
da formação deles (V6). 

Pelas falas dos entrevistados percebe-se que o trabalho voluntário na empresa X é 

visto como um meio real de contribuição para o desenvolvimento de outras pessoas. Este 

dado corrobora o que já havia sido levantado na análise dos dados quantitativos, na qual o 

fator Realização, Condições de Trabalho e Justiça obteve a maior média entre os fatores 

que descrevem o trabalho real na organização. Nesse fator, o trabalho voluntário é 

caracterizado, dentre outras coisas, como aquele que possibilita uma contribuição para a 
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mudança social e dá oportunidade de retribuir o que conseguiram na vida. A questão de o 

trabalho voluntário ser visto como uma oportunidade de retribuir o que conseguiram na 

vida pode ser exemplificada pelas falas a seguir. 

(...) eu acho que a gente tem sempre que dar a nossa contribuição, porque... 
quando nós começamos também nós encontramos pessoas que deram a mão para 
gente, né? (...) lutamos para chegar onde nós estamos, com a ajuda das pessoas, 
sempre alguém abrindo as portas e facilitando a nossa vida, então é importante 
que a gente também retribua de alguma maneira aquilo que a gente conseguiu, 
aquilo que a gente recebeu de outras pessoas (V3). 

Eu sei que projetos de voluntariado são importantes para o crescimento de todos. 
Eu posso afirmar isso porque os voluntários me ajudaram a crescer. Hoje eu tô 
na empresa já há três anos trabalhando profissionalmente graças ao projeto de 
voluntariado que foi implantado aqui na empresa (...) (V4). 

(...) a gente tá ajudando as pessoas. Eu fico satisfeito por causa disso, eu to 
ajudando a quem precisa, não porque eu tive essa ajuda e me deu retorno. 
Também. As pessoas me ajudaram, nada mais justo que eu ajudar (...) o retorno, 
a satisfação que dá, a comunicação, a gente falar com os alunos, a gente 
conversa, a gente troca idéias (V4). 

O trabalho voluntário visto como uma forma de contribuição social e retribuição 

pelo que o voluntário conseguiu na vida é uma característica também presente em estudos 

com voluntários que realizam o trabalho fora da empresa (Funcke, Pereira & Vilas Boas, 

2005; Silva 2006; Moura & Souza, 2007; Carvalho & Souza, 2007; Corullón, 2008; 

Trigueiro, 2010) o que corrobora os achados nesta pesquisa. 

A segunda categoria levantada foi denominada Categoria 2- Comprometimento 

com o Trabalho Voluntário. Aborda questões ligadas à responsabilidade de fazer um 

trabalho bem feito, com comprometimento, assiduidade e pontualidade por parte de todos 

os voluntários. 

(...) O trabalho voluntário também é uma obrigação, se agente assumiu isso, a 
gente tem que considerar isso como uma obrigação mesmo. Não pode fazer pelas 
metades, mal feito, temos que assumir isso aí (...) Eu sempre acho, penso o 
seguinte, tudo que você pega para fazer você precisa entrar de corpo e alma, 
independente do que seja, mas você se propôs a fazer, você acha que aquilo vale 
a pena, é importante, em vários aspectos, você tem que entrar de corpo e alma, 
tem que fazer bem feito aquilo (V3). 

Tem um lado do trabalho voluntário que eu acho que muitas pessoas fazem o 
trabalho voluntário, para ‘ah, eu sou voluntário de alguma coisa’. Isso é um 
ponto negativo, não pro meu lado, mas eu vejo que tem gente que faz por fazer. 
Não se doa (V2). 

É importante ressaltar que, apesar da responsabilidade e comprometimento com as 

atividades e os resultados do trabalho voluntário ser uma característica marcante na 
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empresa X, alguns voluntários entrevistados, talvez mais comprometidos, enxergam como 

ponto negativo a falta de comprometimento dos outros. Essa questão também foi levantada 

por Trigueiro (2010) em seu trabalho com voluntários que atuavam na Pastoral da Criança. 

A Categoria 3- Satisfação com o desenvolvimento e resultados do Trabalho 

Voluntário envolve o gosto pela atividade, oportunidade de conhecer pessoas e a satisfação 

com os resultados do trabalho realizado. Essa categoria corrobora os resultados 

encontrados na análise quantitativa que aponta os fatores Realização, Condições de 

Trabalho e Justiça e também Participação e Reconhecimento como os mais característicos 

do trabalho voluntário na empresa X, o que significa que os voluntários da atividade 

realizam e sentem-se satisfeitos com os resultados do trabalho. Isso pode ser observado nas 

falas dos entrevistados. 

Essa parte de didática eu gosto bastante, tudo que é relacionado a algum 
conhecimento eu gosto. Não só eu gosto de passar o que eu sei, mas também eu 
acabo aprendendo muito (V2). 

(...) os jovens tem muitas dúvidas, é o que nós já tivemos quando nós tínhamos 
essa idade. E... faz isso não faz, faz aquilo, não faz... então às vezes fica difícil se 
não tiver alguém que: olha pelo lado positivo, pelo lado negativo, para conseguir 
avaliar melhor... Então quando ele escolhe o melhor caminho, isso é a satisfação 
da gente (V3). 

(...) legal para caramba, assim, às vezes a gente percebe que um pouco que a 
gente conversa umas dicas que a gente pensa que é coisa boba, mas que pode 
ajudar muito esses alunos que estão aí. A ajuda é uma visão diferente sobre a 
situação. Eu achei muito legal, hoje, nesse primeiro almoço eu achei que foi 
legal para caramba! Sabe e tem muito mais coisa para gente conversar, para 
gente trabalhar. Eu acho que fica um trabalho muito legal, eu gostei para 
caramba (V5). 

A quarta categoria levantada foi nomeada Categoria 4- Reconhecimento. Nela, o 

trabalho voluntário aparece como fonte de reconhecimento tanto por parte do público 

atendido quanto por parte da organização. As falas dos entrevistados demonstram que os 

voluntários estão satisfeitos com o reconhecimento que advém dessa atividade e 

confirmam o que foi levantado na análise dos questionários na fase quantitativa, em que o 

fator descritivo Participação e Reconhecimento obteve a segunda maior média. 

O ato de ser voluntário na empresa é que eu vou estar exercendo uma atividade 
em prol de alguém e tá ciente de que não vou ter uma retribuição da empresa, 
mas sim uma gratidão de quem tá sendo ajudado (...) o voluntário eu quero fazer 
bem melhor, porque a gratidão, aí a minha gratidão, ela vai aumentar o meu 
estado de espírito, eu me sinto bem com isso. Você vê as pessoas agradecendo, 
né? (V6). 
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(...) é uma satisfação muito grande para a pessoa que assim, vc às vezes passa e 
depois encontra com a pessoa na rua e vejo que assim, ela tá bem na vida, que 
ela tá fazendo uma faculdade, uma..., você contribuiu para aquilo...então acaba 
que não é uma remuneração em dinheiro, mas sim em reconhecimento, né? (V1). 

Você vê que a pessoa acaba interessando e a gente vê isso no futuro também. Eu 
por exemplo o que vi aqui eu to aplicando lá, então assim, o que eu to passando 
para eles aqui hoje eles vão ver no futuro e vão lembrar da gente (V4). 

(...) eu tô colaborando para a minha empresa, para a nossa empresa, tanto a 
empresa X quanto a empresa Y (empresa terceirizada), as nossas empresas, 
somos reconhecidos pela empresa X e pela empresa Y como educadores 
voluntários, no nosso setor somos três pessoas que são educadores (V4). 

Na Categoria 5- Desenvolvimento de novas habilidades, a relação de troca no 

trabalho voluntário fica evidente. Nela destacam-se tanto as oportunidades de 

aprendizagem de novas habilidades profissionais quanto o desenvolvimento pessoal dos 

voluntários pelo contato com o público atendido e as relações que se formam durante a 

atividade voluntária. Essa característica também foi identificada na análise quantitativa, 

pois faz parte dos atributos que compõem o fator descritivo Realização, Condições de 

Trabalho e Justiça, fator que obteve maior pontuação. Ou seja, os entrevistados relatam 

que, ao contribuírem para o desenvolvimento dos outros, eles também se desenvolvem. 

O trabalho voluntário seria uma oportunidade que eu faço que vai me agregar 
mais conhecimento, mais valor humano, então assim, é uma coisa além do que 
eu poderia fazer. Não só conhecimento, valor humano, coisa assim... habilidade 
de conversar com as pessoas, sempre tive um pouco mais de dificuldade de tá 
dialogando(...) Então você acaba conseguindo desenvolver esse tipo de 
habilidade, de lidar com as pessoas mesmo. (...) então essa habilidade antes eu 
não tinha, então o trabalho voluntário possibilitou isso para mim. (...) Mas vale a 
pena, se eu ficasse as seis horas aqui sem fazer, fazer só o que eu precisava de 
estágio, acho que não agregava tanto valor quanto agregou o estágio fazendo 
trabalho voluntário. É uma coisa a mais, um diferencial. Eu acho que é bom para 
mim (V2). 

Quando a gente tá fazendo um trabalho voluntário a gente tem oportunidade de 
tá passando um pouco disso para essas pessoas e também no dia a dia como a 
gente tem um convívio muito grande a gente consegue ver como as pessoas são, 
as dificuldades delas, no dia a dia, no próprio desenvolvimento dos 
trabalhos.(...). Então a gente aprende a lidar um pouco mais com isso e isso se 
transforma em experiência para gente tá passando isso até dentro da própria 
família da gente e também dentro do trabalho voluntário a gente transmite essa 
experiência para as pessoas e tentar entender também... a gente entende um 
pouco melhor essas pessoas.[..]. É aprender a lidar com as diferenças culturais, 
técnicas é aprender a lidar com isso. Então isso aí é o que eu acho que tem de 
comum (V4). 

A sexta categoria identificada foi denominada Categoria 6- Desgaste e compreende 

as dificuldades em conciliar as atividades do trabalho remunerado com as do trabalho 

voluntário. As falas dos entrevistados sugerem um desgaste gerado por essas dificuldades, 
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mas, ao mesmo tempo, apontam para alternativas encontradas por eles para lidar com esse 

desgaste. Talvez por isso a média do fator descritivo Desgaste e Relação com o Trabalho 

Remunerado tenha sido baixa. A análise do conteúdo das falas sugere que há situações 

potenciais de desgaste, mas as alternativas encontradas pelos voluntários parecem 

amenizá-lo. 

Os dois vão ter um resultado positivo porque a cada um você se dedica de uma 
forma, se eu tempo um tempo X eu vou abordar no tempo X, se eu tenho um 
tempo Y, vou abordar no tempo Y. Então vc acaba fazendo um remanejamento 
de atividades, né?. Então vc busca dentro daquele tempo se enquadrar (V2). 

(...) eu acho que o dia a dia da gente é muito corrido, agente acaba se envolvendo 
aí, a fábrica nossa é muito dinâmica, uma correria louca a agenda muito lotada, é 
uma dificuldade enorme de você ajustar as agendas e conciliar com outras 
agendas aé, né? (...) talvez seja um ponto que prejudique aí essa atividade. (...) 
Um ponto positivo é que a gente tem um pouco de flexibilidade também, agente 
pode planejar...como tutor, como professor as dificuldades eram maiores, até 
mesmo porque o tempo era um pouco curto e às vezes atrapalhava um pouco a 
atividade, o aluno tá aguardando uma aula e você não tá aqui e aí complica um 
pouco (V4). 

(...) o ponto negativo é que muitas vezes, não tem disponibilidade da gente sair 
para ir lá dar aula. Querendo ou não, mesmo a gente querendo ser, tendo a 
liberdade da empresa, a gente tem essa liberdade da empresa de poder ir lá, do 
nosso tempo, mais muitas vezes  a gente acaba ficando sobrecarregado e muitas 
vezes para você sair, fica difícil. Porque o acúmulo você atrasa seu trabalho, 
acumula o seu trabalho, aí complica. (...) O que tem me ajudado muito que há 
uns 2 anos atrás a gente tá tendo apoio de mais educadores voluntários e estão 
dividindo essa responsabilidade comigo, aí quando me aperta eu ligo eles e passo 
para eles e eles me ajudam para caramba (V5). 

Dentro da empresa pelo fato da gente estar ligado direto na atividade no dia a 
dia, as vezes surgem alguns imprevistos que no momento, no horário, de repente 
tem alguma reunião com o chefe e aí eu tenho que falar com o chefe olha, nesse 
horário não dá porque eu tenho que exercer meu trabalho voluntário dentro da 
empresa. E eu vejo que é uma coisa, particularmente a gente fica naquela 
indecisão, eu acabo optando por... tem reunião, não posso faltar, então eu tenho 
que arrumar uma pessoa para me assumir para eu não deixar de exercer aquele 
trabalho(voluntário) naquele momento. Isso é o negativo (V6). 

Considerando que o objetivo da fase qualitativa foi aprofundar os dados coletados 

nos questionários e verificar a possibilidade de existência de significados do trabalho 

voluntário diferentes dos levantados na fase quantitativa, percebe-se que os resultados de 

ambas as fases são muito próximos, pois as categorias levantadas através da análise de 

conteúdo têm relação com os fatores identificados na análise dos questionários. A partir 

desses resultados, pode-se inferir que o questionário mostrou-se um bom instrumento para 

identificar o significado do trabalho voluntário na empresa X. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudos sobre o tema trabalho voluntário têm crescido no Brasil, no entanto, 

pesquisas que abordam especificamente o significado do trabalho voluntário atrelado a 

projetos sociais financiados por empresas privadas e realizado nas dependências das 

mesmas ainda são escassos. Assim, a presente pesquisa teve como objetivo principal 

identificar o significado atribuído ao trabalho voluntário por funcionários que atuam em 

um projeto social realizado dentro de uma organização multinacional. 

Esta seção tem como objetivo apresentar uma síntese dos principais resultados 

encontrados neste estudo, bem como indicar suas contribuições e limites. Pretende-se 

também sugerir possibilidades para pesquisas futuras. 

Percebeu-se que os voluntários de empresas terceirizadas e os com menor renda 

tendem a atribuir maior importância ao trabalho voluntário. 

Os resultados apontam para um significado do trabalho voluntário ligado a 

oportunidades reais de contribuição para a mudança social, autoconhecimento, retribuição 

do que os voluntários conseguiram na vida, desenvolvimento de habilidades, participação 

de todas as etapas do trabalho, fazer o que gosta e reconhecimento do público atendido, 

como também a uma relação de troca com a empresa, onde há expectativa de se fazer uma 

atividade mais valorizada, ter uma boa imagem perante a organização e conseguir 

estabilidade no emprego. 

Percebeu-se que as pessoas pouco envolvidas com a religião tendem a participar 

mais de todas as etapas do trabalho, gostar das atividades realizadas e perceber maior 

reconhecimento do público atendido. Observou-se também que quanto maior a 

escolaridade, mais o voluntário valoriza sentir-se útil e satisfeito com o trabalho, e que esse 

fator depende da função que o voluntário realiza. 

Outro dado importante é que, apesar de não terem muitas expectativas de 

resolverem seus problemas pessoais ou realizarem uma atividade mais valorizada através 

do voluntariado, os respondentes consideram que isso ocorre na realidade mais do que 

esperavam. 
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De maneira geral, os voluntários sentem-se realizados, participantes e reconhecidos 

no trabalho que realizam. No entanto, foi possível identificar três padrões de significado do 

trabalho voluntário, diferenciados pela forma como participantes descrevem e valorizam as 

questões ligadas ao desgaste na atividade e as relações de troca com a empresa. 

Assim, há um grupo que espera que o trabalho voluntário envolva pouco desgaste e 

tenha uma relação de troca com a empresa (boa imagem e estabilidade), mas que não 

encontra isso no trabalho voluntário real. Outro grupo valoriza a oportunidade de ter uma 

boa imagem perante a empresa, ter estabilidade no emprego e resolver seus problemas 

pessoais através do trabalho voluntário, acreditando que isso deve gerar cansaço e 

desgaste. Finalmente, um terceiro grupo que valoriza mais a satisfação com os resultados 

do trabalho e o sentimento de fazer algo útil e dá pouca importância à imagem perante a 

organização ou à estabilidade no emprego obtidos por meio da atividade voluntária. 

Em suma, os resultados da presente pesquisa possibilitam depreender um 

significado do trabalho voluntário marcado pelo sentimento de realização e de satisfação 

dos voluntários com a atividade voluntária em si, permeado pelas relações de troca com a 

empresa, sendo estas caracterizadas pelas expectativas de ganhos relacionados à boa 

imagem e estabilidade no emprego. 

Entende-se que os instrumentos utilizados mostraram-se satisfatórios para o que foi 

proposto. O questionário elaborado para a presente pesquisa mostrou-se um bom 

instrumento para identificar o significado do trabalho voluntário na empresa X e, uma vez 

validado, pode ser utilizado em outras pesquisas sobre o tema. Assim, considera-se que os 

objetivos aqui propostos foram alcançados, tendo esta investigação contribuído para a 

compreensão da estrutura cognitiva do significado voluntário empresarial, bem como do 

trabalho voluntário em um contexto mais amplo. 

No entanto, este estudo possui limitações que devem ser consideradas: a coleta de 

dados foi realizada em empresas localizadas em uma única organização, o que não permite 

a generalização dos resultados para outras realidades. Outro fator limitante é o fato da 

população-alvo ter sido focada em voluntários que possuíam e-mail cadastrado na 

coordenação do projeto, o que pode ter dificultado a participação dos voluntários da 

categoria horista, que apesar de terem e-mail cadastrado, têm pouco acesso à internet 

dentro da empresa, o que torna os resultados referentes às outras categorias mais 

fidedignos. 
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Sugere-se o desenvolvimento de novas pesquisas que relacionem o significado do 

trabalho voluntário nas empresas e o significado do trabalho remunerado nessas mesmas 

organizações, com o propósito de avaliar ou até mesmo predizer se a predominância de 

determinado padrão do significado do trabalho remunerado em uma organização poderia se 

relacionar ao significado do trabalho voluntário. Também é importante considerar que, 

tendo sido utilizada uma amostra de conveniência, há a necessidade de confirmar esses 

resultados em organizações de outros seguimentos, com características diferentes da que 

foi utilizada no presente estudo, visando controlar melhor a influência de variáveis 

contingenciais, com o intuito de obter dados mais consistentes sobre o significado do 

trabalho voluntário nas empresas. 
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ANEXO 1 – E-MAIL DE CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 
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ANEXO 2 – PÁGINA DE ACESSO À PESQUISA 

 

 

Prezado(a) voluntário(a), 

Convidamos você a participar de uma pesquisa sobre o significado do 
trabalho voluntário. O objetivo deste estudo é identificar os 

significados que você atribui ao seu trabalho voluntário dentro da 
empresa e verificar se há diferenças ou semelhanças aos significados 

que você atribui ao seu trabalho remunerado. 
Agradecemos por você aceitar participar da pesquisa "Significado (s) 

do trabalho voluntário (s): um estudo em uma empresa 
multinacional" pois os avanços nesta área ocorrem através de estudos 

como este, por isso a sua participação é muito importante. 

Desde já agradecemos!       

Login:  
Senha:  
Entrar
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ANEXO 3 – PÁGINA DA PESQUISA 

 

 

Nas duas questões que se seguem, gostaríamos que você pensasse sobre a importância do 
TRABALHO VOLUNTÁRIO em sua vida. 
1. Por favor, leia todos os itens listados abaixo e distribua, em qualquer combinação que desejar, um total 
de 100 pontos entre eles. Quanto mais uma área for importante em sua vida, mais pontos você deverá 
marcar para ela. Você poderá atribuir zero caso considere que a área não tenha nenhuma importância para 
você. Lembre-se: a soma dos pontos atribuídos a todos os itens, de "a" a "f", deverá ser igual a 100. 
PONTOS 

a) Meu lazer (passatempos, esportes, recreação e contato com amigos) 

b) Minha comunidade (sindicatos, associações de classe e de moradores, políticos,ONGs) 

c) Meu trabalho voluntário 

d) Minha religião 

e) Minha família 

f) Meu trabalho remunerado 
2) Qual a importância do trabalho voluntário em sua vida? Marque um dos números na escala abaixo 
(sendo 1 menos importante e 7 mais importante). 

  1 2 3 4 5 6 7  
Uma das coisas 
menos importantes 
em minha vida 

       
Uma das coisas 

mais importantes 
em mina vida 

 

3) Agora você vai refletir sobre vários resultados do trabalho voluntário, procurando responder a duas 
questões 

A) Quanto você julga que o trabalho voluntário deve ter ou ser o aspecto indicado (coluna cinza). Marque 
pontos de 0 a 4 (sendo 0 nada e 4 muito). 
B) Quanto você julga que realmente ocorre o aspecto indicado no trabalho voluntário (coluna branca). 
Marque pontos de 0 a 4 (sendo 0 nuca e 4 sempre). 

Quadro de exemplos 
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ANEXO 4 – QUESTIONÁRIO SIGNIFICADO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO 

a)
b)
c)
d)
e)
f)

 Uma das coisas menos importantes em minha vida           Uma das coisas mais importantes em minha vida

1 2 3 4 5 6 7

Vejamos os exemplos para que esteja mais seguro ao apresentar suas respostas:

Quadro de Exemplos

E1

E2

E3

Significado do trabalho Voluntário

Convidamos você a participar de uma pesquisa sobre o significado do trabalho voluntário. O objetivo deste estudo é 
identificar os significados que você atribui ao seu trabalho voluntário dentro da empresa e verificar se há diferenças 

ou semelhanças aos significados que você atribui ao seu trabalho remunerado.
 Agradecemos por você aceitar participar da pesquisa "Significado (s) do trabalho voluntário (s): um estudo em uma 
empresa multinacional" pois os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua participação 

é muito importante.

Nas duas questões que se seguem, gostaríamos que você pensasse sobre a importância do TRABALHO VOLUNTÁRIO em sua 
vida.

1. Para indicar qual a importância das áreas de sua vida, leia todos os itens abaixo e distribua, em qualquer combinação que você desejar, 
um total de 100 pontos entre eles. Quanto mais uma área for importante em sua vida, mais pontos você deverá marcar para ela. Você 
poderá atribuir zero caso considere que a área não tenha nenhuma importância para você. Lembre-se: a soma dos pontos atribuídos a 

todos os itens, de “a” a “f”, deverá ser igual a 100.

+ _____ Minha religião
 + _____ Minha família
 + _____ Meu trabalho remunerado

=100

PONTOS
 +_____ Meu lazer (passatempos, esportes, recreação e contato com amigos).
 +_____ Minha comunidade (sindicato, associações de classe e de moradores, políticos,ONG´s)
+ _____ Meu trabalho voluntário

Você responderá a estas questões atribuindo pontos de 0 a 4 a cada item da seguinte maneira:  
            0 nunca     1raramente       2 pouco frequente     3 frequente       4 sempre

Trabalhando Voluntariamente Obenho Quanto deveria ser ou ter Quanto realmente ocorre

2. Qual a importância do trabalho voluntário na sua vida? Assinale, com um círculo um dos números na escala 
abaixo ( sendo 1 menos importante e 7 mais importante):

Agora você vai refletir sobre vários resultados do trabalho voluntário, procurando responder a duas questões:

 Quanto você julga que o trabalho voluntário deve ser ou deve ter o aspecto indicado? Marque pontos de 0 a 4.

 Quanto você julga que realmente ocorre o aspecto indicado no trabalho voluntário? Marque pontos de 0 a 4.

3 4 0 1Alegria de viver 0 1 2 2 3 4

Desânimo 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

2 3 4

As respostas dos exemplos significam que você considera que o trabalho deveria gerar Alegria de viver com frequencia (3 pontos), no 
entanto, na realidade isso não ocorre ( 0 pontos). Você também acredita que o trabalho voluntário não deve gerar Desânimo ( 0 
pontos),  mas observa que isso ocorre sempre (4 pontos). Dá uma importância máxima à criatividade no trabalho voluntário (4 

pontos), porém observa ocorrer apenas raramente (1 ponto).

3 4 0 1Criatividade 0 1 2

Agora que você já compreendeu, vamos lá!  
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0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

Prazer pela realização de minhas tarefas.

Oportunidade de me tornar um profissional mais qualificado.

Oportunidade de sair de meu posto de trabalho por algum tempo.

Oportunidade de auto-conhecimento.

Trabalhando Voluntariamente Obenho Quanto deveria 
ser ou ter

Quanto realmente 
ocorre

Possibilidade de participar de todas as etapas do trabalho do planejamento à execução.

Oportunidade de fazer uma atividade mais valorizada.

Respeito por parte da empresa

Mais autonomia do que no meu trabalho na empresa.

Oportunidade retibuir tudo que consegui na vida.

Oportunidade de fazer um trabalho diferente.

Estabilidade no emprego.

Oportunidade de fazer o bem aos outros.

Sentimento de desânimo.

Crescimento pessoal.

Reconhecimento da minha família,amigos.

Oportunidade de resolver meus problemas pessoais.

Oportunidade de contribuir para mudança social.

Satisfação pelo resultado do meu trabalho.

Oportunidade de trabalhar no que gosto.

Oportunidade de fazer amigos.

Disponibilidade de materiais e equipamentos adequados.

Sentimento de que sou uma pessoa digna.
Apoio de minha chefia para realização do trabalho voluntário.

Liberação de horário para que eu possa ser voluntário.

Oportunidade de passar minha experiência de vida.

Oportunidade de compartilhar meus conhecimentos.

Alegria de viver.

Sentimento de cansaço pelo esforço e dedicação.

Percepção de estar fazendo algo útil.
Tarefas e obrigações de acordo com minhas possibilidades.
Igualdade de esforços entre todos os voluntários.

Discriminação por ser voluntário

Oportunidades permanentes de aprendizagem de coisas novas.

Responsabilidades por minhas decisões e suas conseqüências.

Reconhecimento das pessoas que são atendidas pelo projeto.
Conforto Espiritual

Sentimento de estar bem mentalmente.

Pressa em fazer e terminar minhas tarefas.

A percepção de ser produtivo.

Desenvolvimento das minhas habilidades interpessoais.

Igualdade de direitos para todos que são voluntários.

Percepção de que ganho pouco para o esforço que faço.

Sentimento de que estou esgotado.

Sentimento de que sou cidadão.

Oportunidades de expressar  minha criatividade.

Oportunidade de ter uma boa imagem perante a empresa.

Sentimento de frustração.

Reconhecimento da empresa pelo que faço.  
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ANEXO 5 – QUESTIONÁRIO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

05. Filhos  ____Sim      ____Não Se sim, quantos filho? ________

06. Escolaridade:

(    ) Fundamental Completo     (    ) Ensino Médio Incompleto     (    ) Ensino Médio Completo  (    ) Técnico Incompleto

 (    ) Técnico Completo  (    ) Superior Completo          (     ) Superior  Incompleto     (    ) Pós graduação    (    ) MBA

(    )Católica (    )Evangélica Qual? __________________________

(    )Adventista (    ) Outras Qual? ____________________________

(    ) Não tem religião 

(    ) Horista Produção                           ________                (    ) Supervisão (    ) Diretor (     ) Terceiro 

(    ) Administrativo (    ) Gerência  (    ) Estagiário 

16. Renda (em torno de):

01. Idade:  (   ) até 21 anos        (     ) mais de 21até 25 anos    (   ) mais de 25 até 32 anos          
(    )  mais de 32 até 37 anos     (   ) mais de 37 anos até 45 anos   (    ) mais de 45 anos

02.Sexo: (    ) Masculino (     ) Feminino

03. Cidade onde reside: ___________________________

04. Estado civil: (   )             (      )solteiro                    (      ) união estável

Chegamos à etapa final. Agora, por gentileza, registre seus dados pessoais na ficha que se segue. Não se preocupe, seu nome não 
aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será identificado com um número.

10. Já teve ou tem outra experiência de trabalho voluntário?  (    ) Sim (    ) Não

Se sim, em que _______________________________________

11. Já foi assistido por algum projeto social ?  (   ) Sim (   ) Não

Se sim, qual _______________________________________

07. Na maior parte do tempo, você estudou em: (    ) Escola Pública (    ) Escola Particular

08. Religião: 
____________

09. Em relação a sua religião, você se considera:

(    ) Fortemente envolvido (    ) Moderadamente envolvido    (    ) Pouco envolvido    (    ) Nada envolvido

14.  Há quanto tempo trabalha na empresa

(    ) Menos 1 ano                                             (    ) Entre 3 e 5 anos                          (    ) Entre 8 e 12 anos 
   (    ) Entre 1 e 3 anos                                    (    ) Entre 5 e 8 anos                           (    ) Mais que 12 anos

15. Atividade que realiza na empresa:

(    ) Menos R$1.000,00                               (    ) Entre R$1.001,00 e R$2.000,00   
(    ) Entre R$2.001,00 e R$3.000,00        (    ) Entre R$3.001,00 e R$4.000,00      (    ) Maior que R$4.001,00

12. Teve ou tem algum fator pessoal ou familiar que o tenha sensibilizado para o trabalho voluntário, por exemplo: infância pobre, 
difuculdades financeiras, doença na família etc. ?        (    ) Sim       (    ) Não

Se sim, qual _______________________________________

13. Quanto tempo você dedica ao trabalho voluntário?

(    ) Menos de 1h semanal                            (    ) Entre 1 e 2 horas semanais     
(   ) Entre 3 e 4 horas semanais                     (    ) Mais de 4 horas semanais
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ANEXO 6 – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

As entrevistas terão as seguintes questões norteadoras: 

• Por que você é voluntário na empresa? 

• O que o levou ao trabalho voluntário na empresa? 

• O que o faz permanecer como voluntário na empresa? 

• O que existe de positivo e de negativo no trabalho voluntário na empresa? 

• Qual o significado do trabalho voluntário na sua vida? 

 


