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RESUMO 
 
 
A pesquisa Voluntariado Empresarial foi realizada com o objetivo de identificar conceitos e 
práticas de atuação social das micro e pequenas empresas. 
 
A coleta de campo foi realizada no período de 22 a 26 de novembro de 1999, em 21 Estados 
da Federação, abrangendo 107 cidades, junto a uma amostra de 600 empresas, sendo 300 
pesquisadas junto àquelas que participaram da segunda fase do Sebrae Ideal e 300 que 
utilizaram os Outros Produtos/Serviços, durante o 1º semestre/99. A escolha do produto 
Sebrae Ideal deve-se ao fato de que este tem por objetivo realizar um conjunto de atividades 
que permita identificar e desenvolver lideranças empresariais, no segmento das micro e 
pequenas empresas, e contribuir efetivamente para a reorganização e desenvolvimento do 
país. 
 
A pesquisa enfoca a realização ou apoio a programas de ação social à comunidade externa 
pelas empresas e, neste caso, o resultado das entrevistas mostra que é significativa a prática 
desses programas, com uma superior participação das empresas do Sebrae Ideal – 62% contra 
44% de Outros Produtos/Serviços. 
 
Verificou-se que as áreas de atuação consideradas prioritárias pelas empresas de ambos os 
grupos são as de Educação e Saúde, respectivamente, representada por 57% das empresas 
do Sebrae Ideal e 49% de Outros Produtos/Serviços. 
 
As empresas de ambas as amostras que responderam que atuam em programas de interesse 
social destacaram como principal público alvo o de crianças e adolescentes – 75% das 
indicações no caso Sebrae Ideal e 71% no outro grupo.   
 
A forma de contribuição das empresas entrevistadas que praticam programas ou ações sociais 
é preferencialmente por meio de doação de dinheiro ou de materiais, com uma participação 
maior das empresas da amostra composta por Outros Produtos/Serviços (75%) em relação 
àquelas do Sebrae Ideal (61%). Desta forma, destaca-se uma participação bem maior das 
empresas do Sebrae Ideal em programas sociais próprios – 38% contra 15% de Outros 
Produtos/Serviços.  
 
A participação de funcionários da empresa na execução de ações voluntárias é confirmada 
pelas empresas de ambos os grupos, principalmente do Sebrae Ideal – 34% contra 19% da 
amostra Outros Produtos/Serviços. Estas, em sua maioria, incentivam a promoção de 
voluntariado junto aos seus funcionários, sendo a dispensa de empregados durante o horário 
de expediente para realização de trabalho comunitário a principal ação de incentivo apontada – 
Sebrae Ideal, 41% contra Outros Produtos/Serviços, 27%.   
 
A existência de Área ou pessoa responsável por ações de promoção de voluntariado é 
substancialmente maior por parte das empresas do Sebrae Ideal (40%), em relação a Outros 
Produtos/Serviços (27%), o mesmo ocorrendo quanto àquelas que promovem a divulgação de 
ações de promoção de voluntariado,  52% contra 31%, respectivamente. 
 
Os reflexos de um programa de incentivo ao voluntariado para os funcionários da empresa e os 
benefícios gerados por este programa, na opinião dos micro e pequenos empresários que 
participaram do estudo e que praticam ou não ações comunitárias, são considerados positivos, 
uma vez que quase a totalidade dos entrevistados é favorável à realização ou apoio de 
trabalhos dessa natureza – 91% do Sebrae Ideal e 94% de Outros Produtos/Serviços. 
 
Pela expressiva participação das empresas entrevistadas pela amostra Sebrae Ideal em ações 
sociais, pode-se concluir que o objetivo deste produto junto aos empresários, por meio da 
aplicação dos seus módulos e em função da sua metodologia, tem sido alcançado, uma vez 
que estes encontram-se muito mais sensibilizados a participar/apoiar o desenvolvimento de 
programas de ações comunitárias e de incentivo ao voluntariado do que aqueles que utilizaram 
Outros Produtos/Serviços do Sebrae.   
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Programa Voluntários do Conselho da Comunidade Solidária quer estimular a participação 
das empresas no esforço pela melhoria da qualidade de vida e fortalecimento da nossa 
sociedade, por meio do incentivo ao engajamento de seus funcionários e executivos em ações 
voluntárias. 
 
Sabe-se que um número crescente de empresas vem adotando ações voltadas para promover 
e apoiar o envolvimento de seus funcionários em atividades voluntárias em sua comunidade. 
Podem ser atividades espontâneas e individuais realizadas pelos funcionários ou  de caráter 
formal, desenvolvidas por programas criados pelas empresas, envolvendo-os ou não. 
 
Nesse contexto, o Programa divulgou, recentemente, a pesquisa Estratégias de Empresas no 
Brasil – Ação Social e Voluntariado, realizada junto a médias e grandes empresas pelo Centro 
de Estudos em Administração do Terceiro Setor – CEATS, da USP. 
  
Em prosseguimento, foi solicitado ao SEBRAE a realização de uma pesquisa no segmento das 
micro e pequenas empresas, tendo sido selecionado, com esse propósito, o universo dos 
empresários que completaram a segunda fase do produto Sebrae Ideal e empresas que 
utilizaram Outros Produtos/Serviços do Sebrae, ambos no 1º semestre/1999. 
 
Esses levantamentos são parte de um amplo trabalho de coleta de informações e 
sistematização de conhecimentos para a elaboração de uma estratégia nacional de 
sensibilização e mobilização do meio empresarial, para que se considere o estímulo ao 
voluntariado, entre seus funcionários e executivos, como uma oportunidade de exercício de 
responsabilidade e cidadania empresarial. 
 
Com a prática do voluntariado empresarial sabe-se que, comprovadamente pela prática 
internacional, ganha a comunidade, por exemplo, com a melhoria gerencial de escolas e outros 
equipamentos públicos, com aumento na eficácia do atendimento a populações fragilizadas e 
com inúmeras outras iniciativas e ações. 
 
Ganham também os funcionários e executivos. Por meio da participação em atividades 
voluntárias, as pessoas encontram espaço para seu crescimento pessoal, para a auto-
realização e para a prática da solidariedade. Para muitos, a ação voluntária permite a utilização 
de talentos, habilidades e potenciais não aproveitados no dia-a-dia profissional. 
 
E, finalmente, ganham as empresas e seus negócios. Segundo Kenn Allen, presidente da 
International Association For Volunteer Ellort (IAVE) e vice-presidente da Points of Light 
Foundation, ter funcionários que se voluntariam é considerada uma das formas mais rentáveis 
e de maior impacto no envolvimento com a comunidade e é uma maneira de responder às 
expectativas dos consumidores, da sociedade e da comunidade. 
  
 
2. NOTA METODOLÓGICA 
 
Com o objetivo de identificar os conceitos e práticas de atuação social e voluntariado no 
segmento das micro e pequenas empresas, a pesquisa foi elaborada com base em 
levantamentos quantitativos, junto às seguintes amostras, abrangendo 107 cidades, em 21 
Estados da Federação: 
 
- 300 empresas, selecionadas a partir de um universo de 1.825 empresas, extraídas do 

cadastro dos Sebrae Estaduais, relativas aos clientes (sócios, proprietários, gerentes, 
responsáveis) que participaram da segunda fase do produto Sebrae Ideal, durante o 1º 
semestre/99. 

 
- 300 empresas, selecionadas a partir de um universo de 168.420 empresas, extraídas do 

cadastro dos Sebrae Estaduais, que utilizaram os seguintes produtos/serviços do Sebrae: 
Treinamento Empresarial, Empretec, Qualidade e Produtividade, Capacitação Tecnológica, 
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Consultoria Tecnológica, Turismo, Capacitação Rural, Caravanas/Missões, Crédito 
Orientado, Feiras e Exposições, durante o 1º semestre/99. 

 
O coleta de dados foi realizada no período de 22 a 26 de novembro de 1999, por meio de 
questionário estruturado, com entrevistas pessoais efetuadas sob a coordenação das Áreas de 
Estudos e Pesquisas dos Agentes do Sistema Sebrae, em estreita colaboração com os 
responsáveis pelo Sebrae Ideal. 
 
Os estados excluídos da pesquisa foram SP, TO, SC, RS, GO e Distrito Federal, tendo em 
vista a inexistência de empresas que completaram a segunda fase do produto Sebrae Ideal.  
 
A análise dos resultados coteja a opinião de ambos os grupos sobre as práticas de ações de 
interesse social adotadas pelo segmento das MPEs, através das empresas que participaram do 
estudo. A escolha do grupo Sebrae Ideal para comparação deve-se ao fato de que este 
produto tem por objetivo realizar um conjunto de atividades que permite identificar e 
desenvolver lideranças empresariais no segmento das micro e pequenas empresas, além de 
contribuir efetivamente para a reorganização e desenvolvimento do país. 
  
Supondo-se que a amostragem é aleatória simples, a margem de erro é de 5,1 pontos 
percentuais para o grupo de empresas do Sebrae Ideal e 5,6 pontos percentuais no caso dos 
clientes de Outros Produtos/Serviços Sebrae, ambas para p = 50% e um coeficiente de 
confiança de 95%.  
 
       
3. PRINCIPAIS RESULTADOS 
 

3.1. Porte das Empresas Entrevistadas 
 
      Adotando-se o critério “número de empregados”, ampla maioria é micro e pequenas 
empresas em ambos os grupos - 81% do Sebrae Ideal e 94% de Outros Produtos/Serviços. Na 
categoria “outras empresas” estão incluídos estabelecimentos que não puderam ser 
enquadrados pelo citado critério, como, por exemplo, empresas agropecuárias, prefeituras etc.  
 
 

Tabela 1 
 

Sebrae Ideal Outros Produtos Porte  
% % 

Microempresa 50.3 58.0 
Pequena empresa 30.3 35.6 
Média empresa 8.4 3.0 
Outras 11.0 3.4 
Total 100 100 

 
Gráfico 1 
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3.2. Setor de Atividade Principal 

 
     Participaram desse estudo empresas dos principais setores de atividade econômica, dentre 
os quais destaca-se o Setor de Serviço, que apresentou o maior índice em ambos os grupos – 
Ideal (40%) e Outros Produtos/Serviços (42%).  
 

 
Tabela 2 

 
 

Gráfico 2 

 
 

3.3. Realização ou Apoio a Programas de Ação Social à Comunidade Externa 
 

            O resultado das entrevistas mostra que é  significativamente maior o percentual de 
empresas do Sebrae Ideal que realizam programas sociais - 62% contra cerca de 44% de 
Outros Produtos/Serviços.      
 

 
Tabela 3 

 

 
 
 
 

S e b r a e  I d e a l O u t r o s  P r o d u t o s

% %

Indús t r ia 12 .0 1 8 . 3

C o m é r c i o 36 .7 3 6 . 0

S e r v i ç o s 40.3 4 2 . 3

A g r o p e c u á r i a 5.0 0.3

O u t r o 6.0 3.0

T o t a l 100 .0 1 0 0 . 0

S e t o r

Sebrae Ideal Outros Produtos
% %

Sim 62.0 43.7
Não 38.0 56.3

Não sabe 0.0 0.0
Total 100.0 100.0

Item
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Gráfico 3 

 
 

3.4. Área de Atuação dos Programas Voluntários 
 
            A tabela a seguir apresenta a área de atuação das empresas que responderam que 
realizam atividades de interesse social.  
 
           Em todas as áreas é superior o percentual de assinalações das empresas do Sebrae 
Ideal, cabendo destacar a Área de Educação, na qual 57% têm atuação social, vis-à-vis 32% 
das respostas pertencentes ao grupo Outros Produtos/Serviços. 
 

 
Tabela 4 

       Obs.: a questão aceitava mais de uma resposta. 
 
 

Gráfico 4 
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3.5. Público Alvo das Ações 
 
            A prioridade das empresas de ambas as amostras que responderam que atuam em 
programas de interesse social é absoluta para o público de crianças e adolescentes – 75% das 
indicações no caso do Ideal e 71% no outro grupo.  
 
           Com exceção da prioridade praticamente semelhante concedida à Terceira Idade por 
ambos os grupos (28% contra 26%), nos demais públicos sobressai, novamente, a maior 
atuação dos empresários do Sebrae Ideal nas diversas áreas indicadas. Neste caso, cabe 
salientar o apoio aos Adultos – 41% do Ideal, contra 29% de Outros Produtos/Serviços.  
 
 

Tabela 5 
 

        Obs.: a questão aceitava mais de uma resposta. 
 
 

Gráfico 5 

 
 

3.6. Formas de Atuação Social Realizadas pela Empresa  
 
            Esse quesito demonstra de que forma contribuem as empresas que investem em 
programas ou ações sociais, havendo diferenças relevantes entre ambos os grupos: enquanto 
os  
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para 61%, refletindo que esses atribuem significativa importância a operações de programas 
sociais próprios.  
 
 

Tabela 6 

       Obs.: a questão aceitava mais de uma resposta.        
 

 
Gráfico 6 

 
 

3.7. Funcionários da Empresa que Executam Ações Voluntárias 
 

            Em consonância com os dados até agora apresentados, é bastante superior o 
percentual de empresas do Sebrae Ideal que têm funcionários atuando em ações voluntárias – 
34% contra 19%. 

 
 

Tabela 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebrae Ideal Outros Produtos
% %
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Outra 24.9 16.9
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Gráfico 7 

 
3.8. Ações para Incentivo ao Voluntariado 

 
           Os dados apresentados indicam que, em sua maioria, as empresas que incentivam a 
promoção de  voluntariado, junto aos seus funcionários, procuram implementar ações que 
estimulem o trabalho de ação social. A principal ação implementada pelas empresas para 
promover o voluntariado é a dispensa de empregados durante o horário de expediente para a 
realização de trabalho comunitário, com uma significativa representatividade das empresas 
pesquisadas pela amostra  Sebrae Ideal - 41%, contra 27% das empresas entrevistadas em 
Outros Produtos/Serviços. 
 
           As maiores diferenças entre os dois grupos estão nas ações “divulga oportunidades de 
trabalho voluntário” (35% no caso do Ideal e 13% para Outros Produtos/Serviços) e 
“promove/apoia formação de grupos de voluntários”, respectivamente, 36% no Ideal e 15%, no 
outro grupo. 
 
           Por outro lado, é bem maior o percentual de respostas das empresas do grupo Outros 
Produtos/Serviços que não desenvolvem nenhuma ação neste sentido: 46%, em relação a 24% 
do Sebrae Ideal. 
 

Tabela 8 
 

           Obs.: a questão aceitava  mais de uma resposta. 
 

 
 

Sebrae Ideal Outros Produtos

% %

Divulga oportunidades de trabalho voluntário 35.4 12.7

Promove/apoia formação de grupos de voluntários 36.4 14.5

Estimula a atuação de voluntários em programas sociais da empresa 29.3 18.2

Dispensa funcionários durante o horário de trabalho para a realização de 
trabalho comunitário 41.4 27.3

Oferece recursos da empresa para os projetos onde atuam os voluntários 32.3 21.8

Estimula funcionários aposentados a realizarem trabalho comunitário 11.1 5.5

Valoriza a experiência em trabalho voluntário na seleção de novos funcionários 21.2 10.9

Valoriza a experiência em trabalho voluntário em promoções e aumentos 
salariais

7.1 5.5

Realiza pesquisas/documenta a atuação de voluntários na empresa 10.1 3.6
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Outra 6.1 5.5
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Ações

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Sim Não Não Sabe

Funcionários que Executam Ações Voluntárias

Sebrae Ideal

Outros Produtos



 

 1
1 

 

Gráfico 8 
 

 
 

3.9. Área ou Pessoa Responsável por Ações de Promoção de Voluntariado 
 
           É substancialmente maior, em relação às empresas dos Outros Produtos/Serviços, o 
percentual de clientes do Sebrae Ideal que tem em sua estrutura uma Área ou Pessoa 
responsável por ações de promoção do voluntariado – 40% e 27%, respectivamente.  

 
 

Tabela 9 
 

 
 

Gráfico 9  
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3.10. Divulgação de Ações de Promoção de Voluntariado 
 

           Dentre as empresas que executam ações de voluntariado, apenas 31% daquelas do 
grupo de Outros Produtos/Serviços promovem a divulgação das mesmas, enquanto no rol das 
empresas do Sebrae Ideal esse percentual se eleva para 52%.  

 
 

Tabela 10 
 

       Obs.: a questão aceitava mais de uma resposta. 
 

 
Gráfico 10 

 
 

3.11. Reflexos de um Programa de Incentivo ao Voluntariado voltado para os  
Funcionários da Empresa  

 
           Essa pergunta, direcionada a todas as empresas que participaram do estudo, indaga 
sobre o impacto de um programa de incentivo ao voluntariado voltado para os funcionários, em 
relação a vários enfoques internos e externos, indagando, também, que benefícios essas 
ações podem gerar, na opinião dos responsáveis pelas empresas. 
 
           Numa visão geral, pode-se inferir que o sentimento dos micro e pequenos empresários é 
favorável à realização ou apoio a programas de ação social à comunidade, uma vez que quase 
a totalidade de ambos os grupos concorda totalmente que tal iniciativa melhora as condições 
de vida da comunidade (Ideal 93% e Outros Produtos/Serviços 94% das respostas) e a relação 
desta com a empresa (91% do Ideal e 90% de Outros Produtos/Serviços concordam), bem 
como eleva a imagem institucional da empresa (96% no caso do Ideal e 91% nos Outros 
Produtos/Serviços). 
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% %

Apenas internamente 27.3 18.4
Entre parceiros/colaboradores/fornecedores/clientes 19.2 6.1

Na comunidade beneficiada 13.1 4.1
Para o público consumidor em geral 9.1 4.1

Não divulga 47.5 69.4

Meio de Divulgação

Divulgação de Ações de Promoção de Voluntariado

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Apenas Internamente
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Comunidade

Público Consumidor

Não Divulga

Outros Produtos

Sebrae Ideal
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Tabela 11 

 
 

Tabela 12 

 
 

Tabela 13 

 
 

           A maioria dos empresários clientes do Sebrae Ideal e de Outros Produtos/Serviços, que 
foram entrevistados, – respectivamente, 56% e 51% - concorda em que o estabelecimento de 
programa de incentivo ao voluntariado, voltado para os funcionários da empresa, aumenta a 
lucratividade do negócio, mas discorda com a idéia de que o mesmo custa mais do que a 
empresa recebe em troca – 62% e 57%, respectivamente. A contribuição para os objetivos 
estratégicos da empresa, em virtude de tais programas, é asseverada por 77% dos 
empresários do Ideal e 59% daqueles clientes de Outros Produtos/Serviços.  
 

 
Tabela 14 

 
 

Tabela 15 

 

Melhora a imagem institucional da empresa Sebrae Ideal Outros Produtos
Resposta % %

Concordo 95.6 90.5
Concordo parcialmente 2.7 6.8

Discordo 1.7 2.7
Total 100.0 100.0

Aumenta a lucratividade da empresa Sebrae Ideal Outros Produtos
Resposta % %

Concordo 56.4 51.0
Concordo parcialmente 28.7 25.2

Discordo 14.9 23.8
Total 100.0 100.0

Custa mais do que a empresa recebe em troca Sebrae Ideal Outros Produtos
Resposta % %

Concordo 12.8 19.7

Concordo parcialmente 25.2 23.6

Discordo 62.0 56.7

Total 100.0 100.0

Melhora a relação da empresa com a comunidade Sebrae Ideal Outros Produtos
Resposta % %

Concordo 91.3 90.3

Concordo parcialmente 7.7 7.0
Discordo 1.0 2.7

Total 100.0 100.0

Sebrae Ideal Outros Produtos

% %

Concordo 92.6 94.3
Concordo parcialmente 6.4 4.7

Discordo 1.0 1.0

Total 100.0 100.0

Melhoram as condições de vida na comunidade

Resposta



 

 1
4 

 

Tabela 16 

 
 

           Por outro lado, embora ampla maioria dos grupos concorde na existência de reflexos 
positivos para a vida dos funcionários,  parcela significativa dos entrevistados concorda apenas 
parcialmente que um programa de incentivo ao voluntariado melhore o 
envolvimento/compromisso com a empresa (24% Ideal e 20% Outros Produtos/Serviços), 
contribua para o desenvolvimento de técnicas e de habilidades de liderança (16% Ideal e 18% 
Outros Produtos/Serviços) e aumente a motivação e a produtividade dos funcionários (22% 
Ideal e 21% Outros Produtos/Serviços) 
 

 
Tabela 17 

 
 

Tabela 18 

 
 

Tabela 19 

 
 
           A maior discordância dos entrevistados de ambos os grupos é com relação à 
possibilidade de que haja diminuição da rotatividade de funcionários, devido ao 
estabelecimento de programas de incentivo ao voluntariado na empresa: praticamente a 
metade dos entrevistados, de ambos os grupos, discorda ou concorda apenas parcialmente 
com essa possibilidade – 45% Sebrae Ideal e 57% Outros Produtos/Serviços. 
 
 

 
 

Melhora o envolvimento/compromisso do funcionário com a empresa Sebrae Ideal Outros Produtos
Resposta % %

Concordo 71.4 69.8
Concordo parcialmente 24.2 19.8

Discordo 4.4 10.4
Total 100.0 100.0

Contribui para o desenvolvimento de conhecimentos, técnicas e habilidades de 
liderança entre os funcionários

Sebrae Ideal Outros Produtos

Resposta % %

Concordo 81.1 74.7
Concordo parcialmente 15.5 17.6

Discordo 3.4 7.7

Total 100.0 100.0

Aumenta a motivação e produtividade dos funcionários Sebrae Ideal Outros Produtos
Resposta % %

Concordo 71.1 67.7
Concordo parcialmente 21.8 20.5

Discordo 7.1 11.8
Total 100.0 100.0

Contribui para os objetivos estratégicos da empresa Sebrae Ideal Outros Produtos
Resposta % %

Concordo 76.5 59.3

Concordo parcialmente 15.3 25.4
Discordo 8.2 15.3

Total 100.0 100.0
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Tabela 20 
 

 
 
           Um ponto de bastante equilíbrio na opinião dos dois grupos é com relação à afirmação 
de que um programa dessa natureza é mais benéfico para funcionários e a comunidade do que 
para as empresas: as respostas têm percentuais próximos nos conceitos “concordo”, “concordo 
parcialmente” e “discordo”. 
 
 

Tabela 21 
 

 
 

3.12. Experiências de Voluntariado Realizadas 
 
           Colocado à disposição dos entrevistados um espaço para que descrevessem, 
brevemente, experiências de voluntariado realizadas, comprovou-se a superioridade das 
empresass da amostra Sebrae Ideal, quanto à atuação/participação em programas de ação 
sociais, cabendo destacar: 
 
Produto Sebrae Ideal   
 
- Empresa sempre colabora financeiramente. 
- Cada funcionário realiza diferentes ações sociais pessoalmente e não em nome da 

empresa. O cliente fez questão de frisar que suas doações são feitas no anonimato. 
- Ajuda sempre que pode às pessoas que trabalha no meio agrícola. 
- Participa de Projeto de melhoria de qualidade de vida da população de sua cidade. 
- Presta serviço de contabilidade e consultoria para a APAE, gratuitamente. 
- Faço doações para a APAE. 
- Faço doações freqüentemente a creches e orfanatos. 
- Campanhas de limpeza e ajuda geral. 
- Ação social na realização de "feira da pechincha" para ajudar pessoas carentes. 
- Gincana 2000, onde foram arrecadados 7.660kg de alimentos, que foram doados à Santa 

Casa de Misericórdia e em março foram doados 7.600 kg ao Centro de Valorização da 
Criança. 

- Tesoureira executa serviços voluntários de tesouraria na maternidade Catarina / em 
Mafra/SC, além de trabalhar, também, como compradora do hospital. 

- Palestras à população carente, formação de associações para atendimentos a carentes 
com fornecimento de cestas básicas e medicamentos. 

- Realiza campanhas de conscientização da comunidade reunindo cerca de 3000 pessoas. 
Participa de programas sociais do município. Integrante do Comitê da Educação. 

- Promoção de cursos de bolos e doces, cursos de artesanato com alunos e comunidade 
com apoio da Assoc. de Pais e Mestres (APM). 

- Participante de grupo de trabalho para implantação do ensino superior da região, na cidade 
de Loanda. 

Diminui a rotatividade de funcionários Sebrae Ideal Outros Produtos

Resposta % %

Concordo 54.8 42.8

Concordo parcialmente 24.8 24.4

Discordo 20.4 32.8

Total 100.0 100.0

É mais benéfico para funcionários e comunidade do que para a empresa Sebrae Ideal Outros Produtos

Resposta % %

Concordo 32.8 34.8
Concordo parcialmente 38.6 30.4

Discordo 28.6 34.8

Total 100.0 100.0
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- Reuniões, palestras com pais dos alunos das Escolas municipais, através de projetos 
montados pela equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. 

- Campanha de doação de sangue - Prevenção ao uso de drogas, aids, doenças 
sexualmente transmissíveis. 

- Faz doação de produtos produzidos pela própria empresa e ajuda em espécie a carentes. 
- Executa ajuda para APAE com dinheiro. Vende carnês para APAE, promove bingos. 
- Vende Produtos Fabricados em escolas de alunos especiais 
- Colaboração à Associação Protetora do Meio Ambiente (ASPROMA), com ajuda para a 

manutenção de fardamentos, documentação e orientação técnico-jurídica. 
- Monitoramento de 2500 trabalhadores - programa de esporte, lazer e vida, que trata da 

integração da escola c/ comunidade - liga esportiva do projeto Senador Nilo Coelho - 
Educação de adultos - apoio a vacinações - pesquisa  sobre segurança. 

- Apoio a recuperação de pessoas envolvidas c/ drogas. 
- Atividades esportivas semanais com jovens, na associação de bairro, na merenda escolar 

municipal e no conselho da mulher. 
- Faz trabalhos voluntários não só pela sua empresa, mas também pelo Rotary, CDL de 

Brumado, Apae (doação de pares de sapatos e roupas esportivas), incentivos a times de 
futebol infantis, etc.) 

- Dando assistência fisioterápica às crianças e apoio aos pais dos excepcionais da Apae, 
através de palestras e informações. 

- Ações em creches; sessões de orientação profissional; adolescentes e adultos; e 
atividades em análise c/ meio ambiente. 

- Compõem grupos de jovens da Igreja, trabalhos com a comunidade do seu bairro. 
- Os funcionários realizam, esporadicamente, mini cursos de artesanato nas suas igrejas, 

mas por iniciativa própria. 
- Trabalho em campanhas educativas de trânsito / Trabalhos realizados no pró CEFET 

(programa que visa aproximar os alunos de escolas públicas de 2º grau a ingressar na 
CEFET. 

- Clube do idoso Senhora Santana - beneficiado com palestras, serviços contábeis e 
orientações / Mosteiro Nossa Senhora de Guadalupe - serviços contábeis / OFS - serviços 
contábeis, distribuição de feiras e lençóis com a comunidade carente / Casa da Caridade - 
serviços contábeis e remédios / Casa do estudante - palestras, encaminhamento para 
cursos do SINE e colocação no mercado de trabalho. 

- Divulgações sobre aleitamento materno, com palestras em entidades comunitárias e clubes 
de serviço. / Participações em conselhos comunitários e entidades. 

- Apoio moral e social para pessoas que moram nas ruas.  
- Palestras para estudantes sobre ética e valores humanos. 
 
 
Outros Produtos/Serviços   
 
- Proprietário realiza doações em dinheiro à instituição filantrópica e faz a doação de pães 

sem conhecimento do público externo e de seus funcionários. 
- São feitas campanhas anti-drogas e palestras em troca de alimentos 
- A escola realiza trabalhos diários com crianças e adolescentes no  turno da tarde, os quais 

são feitos sem remuneração. 
- Nós sempre apoiamos feiras de saúde, campanha da igreja com doações de alimentos e 

roupas e utensílios, doamos crachás, elaboramos  convite e doamos. 
- Eu faço doações à LBV, embora não tenha tempo de fazer visita à instituição. 
- Dois funcionários nossos colaboraram na doação de alimentos para indigentes, participam 

da coordenação do projeto sopão, almoço, café da manha. 
- Duas pessoas na empresa (funcionários) são voluntários aos domingos no turno da manhã 

em uma creche. Elas levam roupas, brinquedos, livros e às vezes alimentos (lanches) e 
fazem companhia, conversam e brincam com as crianças. 

- Doação em dinheiro para LBV, de tecidos para o albergue dos idosos e a creche da 
Paróquia São José e de retalhos de tecidos para a Creche Vida. 

- Distribuição de alimentos, medicamentos e fraldas descartáveis no Educandário Santa 
Margarida e distribuição de alimentos no Lar dos Vicentinos. 

- Tanto a empresa como os sócios e os empregados participam de ação voluntária através 
de doações para entidades filantrópicas. 
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- Trabalho em orfanatos. Participo de atividades esportivas com crianças de rua. Organizo 
corais com menores carentes. 

 
 

3.13. CONCLUSÃO 
 
            Os resultados da Pesquisa Voluntariado Empresarial demonstram que é representativa 
a participação das micro e pequenas empresas em programas de ação social, já que, 
ponderando-se os dados obtidos na questão 3.3, é possível fazer uma estimativa para o total 
das empresas pesquisadas de ambos os grupos clientes do Sebrae – Sebrae Ideal e Outros 
Produtos/Serviços - que afirmaram atuar nesta área. Neste caso, pode-se dizer que 44,2% dos 
entrevistados desenvolvem ações de voluntariado.         
 
            É absoluta a convicção dos micro e pequenos empresários quanto à realização ou 
apoio a programas de ação social voltados para comunidade externa, uma vez que plena 
maioria entende que essa prática melhora as condições da comunidade e a relação desta com 
a empresa, o envolvimento/compromisso com a empresa, contribui para o desenvolvimento de 
técnicas e de habilidades de liderança e aumenta a  motivação e produtividade, além de  
contribuir para evitar a rotatividade de empregados, sem, no entanto, excluir essa possibilidade. 
 
            Quanto à empresa, os benefícios desses programas, na visão dos empresários, são a 
melhoria da imagem institucional da empresa, a certeza de que o retorno supera os custos 
dispendidos pelos programas, a contribuição para os objetivos estratégicos da empresa e o 
aumento da lucratividade. Em relação ao fato de que um programa de voluntariado seja mais 
benéfico para os funcionários e a comunidade do que para a empresa, as opiniões são 
equilibradas. 
 
            Na visão de empresários e empregados, a crença num futuro melhor, a integração 
social do público juvenil e a melhoria da qualidade de vida da comunidade,  evidencia-se no 
público alvo e na área de atuação mais beneficiados pelas ações do voluntariado empresarial, 
quais sejam, as Crianças e os Adolescentes e a Educação e a Saúde. Embora com uma 
pequena participação, outras áreas também são consideradas quando da execução dessas 
ações, como Mulheres Gestantes, Dependentes Químicos e Portadores de HIV. 
 
            Os dados evidenciam que há uma consciência social voltada para a cidadania, um 
compromisso com o desenvolvimento comunitário e a percepção das empresas de que ações 
sociais são práticas altamente positivas, com benefícios tanto para a comunidade quanto para 
a empresa, além de ser um agente motivador para os empregados. Indicam que a importância 
desse trabalho não se dá apenas através de estímulos e incentivos aos empregados e de 
doações financeiras ou de materiais, mas, também, por meio de operação de programas 
sociais próprios. Retratam a prédisposição de empresários e empregados em se envolverem 
em programas voltados para ações comunitárias, o que nos permite vislumbrar um vasto 
campo a ser trabalhado e estimulado, já que parte significativa dessas opiniões é, também, das 
empresas entrevistadas que afirmaram ainda não executar qualquer trabalho de voluntariado. 
 
            Cumpre-nos destacar que, em função do expressivo resultado das empresas 
entrevistadas pertencentes à amostra Sebrae Ideal, pode-se concluir que o objetivo deste 
produto junto às lideranças empresariais, mais especificamente ao segmento das micro e 
pequenas empresas, tem sido alcançado. Aquelas que participaram da 1ª e 2ª fases deste 
produto, demonstraram que estão bem mais sensibilizadas quanto ao conceito de cidadania. 
Atuam, efetivamente, em programas sociais e estimulam seus empregados à prática de ações 
voluntárias voltadas à comunidade externa.      
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1
8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 1
9 

 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae 
Diretoria Técnica – DAT 

Gerência de Planejamento, Estudos e Pesquisas 
 
 

Pesquisa sobre VOLUNTARIADO EMPRESARIAL 
 
 
 
 
 
 
 
• Nome do entrevistador: ........................................................................................................... 
 
 
Caracterização da Empresa  
 
• Nome da Empresa: .................................................................................................................. 
 
• Dados cadastrais: 
      Endereço:................................................................................................................................................ 
      ...........................................................Cidade:...................................................UF: ................. 
      Telefones:..................................................................................Fax:  ...................................... 
 
 
• Nome do entrevistado:.............................................................................................................. 

Cargo:....................................................................................................................................... 
      Telefone: ............................................................. E-mail: ........................................................ 
 
• Setor de Atividade: 
 
I__I indústria 
I__I comércio 
I__I serviços 
I__I agropecuária 
I__I outro. Citar: .......................................................... 
 
• Número de funcionários: I__I__I 
 
Responsabilidade Social 
 
• A empresa realiza atividades comunitárias ou apoia programas de ação social para 

comunidade externa? 
 

[    ] Sim                                                          [     ] Não 
 

• Em caso afirmativo, em quais áreas atua? (admite mais de uma resposta) 
 
      [     ] Saúde      [      ] Esportes 
      [     ] Educação      [      ] Ciência e Tecnologia 
      [     ] Meio Ambiente                                       [      ] Defesa de Direitos 
      [     ] Arte e Cultura                                         [      ] Outra. Citar:............................................... 
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• Qual é o público alvo das ações? (aceita mais de uma resposta) 
 

[     ] Crianças e Adolescentes   [     ] Moradores de Rua 
[     ] Adultos     [     ] Minorias étnicas 
[     ] Terceira idade (idosos)   [     ] Portadores de HIV (AIDS) 
[     ] Mulheres     [     ] Portadores de deficiência 
[     ] Gestantes     [     ] Dependentes químicos       
[     ] Famílias     [     ] Outro. Citar: ................................... 
 
 

• Quais formas de atuação social a empresa realiza? (admite mais de uma resposta) 
 

[     ] Doações em dinheiro ou materiais 
[     ] Operação de programas sociais próprios 
[     ] Outra. Citar:...................................................................................................................... 
 

 
Promoção do Voluntariado 
 
• Existem funcionários da empresa que executam ações voluntárias? 
 

[      ] Sim   [      ] Não    [      ] Não sabe 
 
 

• Se respondeu sim à pergunta anterior, estas ações voluntárias são executadas durante o 
horário de trabalho? 

 
[     ] Sim   [      ] Não 
 
 

• Quais as ações a empresa executa para incentivar o voluntariado? (admite mais de um a 
resposta) 

 
[      ] Divulga oportunidades de trabalho voluntário 
[      ] Promove/apoia formação de grupos voluntários 
[      ] Estimula a atuação de voluntários em programas sociais da empresa 
[      ] Dispensa funcionários durante o horário de trabalho para realização de trabalho 
         comunitário 
[      ] Oferece recursos da empresa para os projetos onde atuam os voluntários 
[      ] Estimula funcionários aposentados a realizarem trabalho comunitário 
[      ] Valoriza a experiência em trabalho voluntário na seleção de novos funcionários 
[      ] Valoriza a experiência em trabalho voluntário em promoções e aumentos salariais 
[      ] Realiza pesquisas/documenta a atuação de voluntários na empresa 
[      ] Premia/divulga atuação de voluntários em eventos ou publicações 
[      ] Outra. Citar: .................................................................................................................... 
[      ] Não executa ações 
 
 

• Existe uma área ou pessoa responsável por ações de promoção de  voluntariado? 
 

[      ] Sim    [      ] Não 
 
Se sim, favor fornecer os dados da pessoa responsável 
 
Nome: ...................................................................................................................................... 
Telefone:...................................................e-mail:..................................................................... 
 
 
 
 



 

 2
1 

 

• A empresa divulga suas ações de promoção de voluntariado? (Admite mais de uma 
resposta) 

 
[      ]  Apenas Internamente 
[      ] Entre parceiros/colaboradores/fornecedores/clientes 
[      ] Na comunidade beneficiada 
[      ] Para o público consumidor em geral 
[      ] Não divulga 
 
 

Benefícios do Voluntariado 
 
• Caso deseje, utilize este espaço para descrever brevemente as experiências de 

voluntariado realizadas por funcionários da empresa: 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
 
• Responda em que medida concorda ou discorda com as seguintes afirmações: 
 
Um programa de incentivo ao voluntariado voltado 
para os funcionários da empresa....                                             Concordo      Concordo      Discordo 
                                                                                                                                                   parcialmente 
 
- Melhora as condições de vida da comunidade          [    ]             [    ]           [    ]          
- Melhora a relação da empresa com a comunidade                      [  ]   [    ]       [    ]      
-     Melhora o envolvimento/compromisso do funcionário         
      com a empresa              [    ]   [    ]       [    ]  
- Contribui para o desenvolvimento de conhecimentos, 

técnicas e habilidades de liderança entre os            
funcionários              [    ]   [    ]       [    ] 

- Diminui a rotatividade de funcionários 
- Aumenta a motivação e produtividade dos funcionários         [    ]   [    ]       [    ]  
- Melhora a imagem institucional da empresa                       [    ]   [    ]       [    ] 
- Aumenta a lucratividade da empresa           [    ]       [    ]       [    ] 
- Custa mais do que a empresa recebe em troca          [    ]   [    ]       [    ] 
- É mais benéfico para os funcionários e comunidade do 

que para a empresa             [    ]             [     ]       [    ] 
-     Contribui para os objetivos estratégicos da empresa         [    ]     [     ]          [    ]  
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Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE 
Gerência de Planejamento, Estudos e Pesquisas - GEPEP 

 
Número de Empresas Atendidas (1º sem./99) 

 
SEBRAE TOTAL  % Amostra 

UF GERAL   

Norte 16.286 9,7% 30 

AC 941 0,6% 1 

AM 2.367 1,4% 5 

AP 1.265 0,8% 2 

PA 8.055 4,8% 14 
RO 2.526 1,5% 5 

RR 1.132 0,7% 3 

    

Nordeste 92.857 55,1% 165 

AL 4.654 2,8% 8 

BA 39.432 23,4% 69 

CE 17.653 10,5% 31 

MA 7.274 4,3% 13 
PB 4.719 2,8% 9 

PE 6.626 3,9% 12 

PI 5.225 3,1% 9 
RN 6.210 3,7% 11 

SE  1.064 0,6% 3 

    

C. Oeste 12.086 7,2% 21 

MS 9.155 5,4% 16 

MT 2.931 1,7% 5 

    

Sudeste 36.062 21,4% 64 

ES 2.830 1,7% 6 

MG 24.285 14,4% 44 

RJ 8.947 5,3% 14 

    

Sul 11.129 6,6% 20 

PR 11.129 6,6% 20 

    
    

Total Sistema 168.420 100% 300 
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Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE 
Gerência de Planejamento, Estudos e Pesquisas - GEPEP 

 
Número de Empresários das MPE que Completaram a 2ª Fase do Sebrae Ideal 

 
Responsável Município Total Amostra 

    

AC Rio Branco 7  

Marco Antonio Sena Madureira 1  

Total  8 1 

AL     

Juliana Maceió 17  
Total  17 3 

AP    

Maria C. Macapá 21  

Total  21 3 

AM Itacoatiara 17  

Wanda Manaus 15  

Total  32 6 

BA Ilhéus 17  

Dora Vitória da Conquista 12  
 Brumado 19  

 Salvador I 20  

 Salvador II 12  
 Lauro Farias 21  

 Barreiras 22  

Total  123 21 

CE Fortaleza 31  

Ivan Sobral 22  

 Juazeiro -  

 Crateús 15  
 Tauá 75  

 Quixeramobim 21  

 Aracati 20  
 Iguatu -  

Total  184 30 

DF - -  

Ana Cristina    
Total  0 0 

ES Vitória 26  

João Vicente Colatina 26  

Total  52 9 

GO - -  

Gabriella    

Total  0 0 

MA Santa Inês 28  
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Paulo T. Imperatriz 18  

 Pinheiro 16  
Total  62 10 

MT Alta Floresta 15  

 Rondonópolis 31  

 Sinop 34  
 Cuiabá 27  

 Barra 11  

 Primavera Leste 18  
Total  136 22 

MS    

Aroldo Dourados 11  

Total  11 2 

MG Janaúba 8  

Suzana  Caraguases 10  

 Ubá 12  

 Sete Lagoas 10  
 M. Piracicaba 15  

 Passos 12  

 Unaí 15  
 Terras Altas da Mantiqueira e Circuito das Águas 40  

 CDL Jovem 11  

 Montes Claros 13  
 Pouso Alegre 52  

 Sulminas 51  

 Patos de Minas 18  
 Uberlândia 1  

 Juiz de Fora 22  

 Lavras 16  
Total  306 51 

PA    Belém 9  

Rosa Brasil Redenção 23  

 Capanema 11  
Total  43 7 

PB João Pessoa 33  

João Evangelista Campina Grande 17  

Total  50 8 

PE Recife 34  

Ivo Souza Petrolina 68  

 Caruaru 22  

 Pesqueira 25  
Total  149 24 

PI Teresina 36  

José Luiz Picos 22  

 Piripiri 13  
 Parnaíba 16  
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Total  87 14 

PR Capanema 15  

Edison St. Antonio Sudoeste 1  

 Sta. Izabel D'este 1  

 Saudade Iguaçu 1  
 Pato Branco 1  

 Palmas 1  

 Barracão 1  
 Coronel Vivida 1  

 Pérola D'este 1  

 Clevelândia 1  
 Itapejara D 'este 1  

 Realeza 1  

 Bom Jesus Sul 1  
 São João 1  

 Araucária 36  

 Rio Negro 23  
 Cap. Leônidas Marques 30  

 Nova Prata do Iguaçu 30  

 São João D'este 30  
 Colorado 27  

 Loanda 23  

 Paranavaí 36  
 Iporã 24  

 Maringá 24  

Total  311 51 

RJ    

 Rio de Janeiro 15  

Total  15 2 

RN Natal 14  

Edwin Currais Novos 22  
 Mossoró 23  

 Caicó 17  

Total  76 13 

RS - -  

Andréia    

Total  0 0 

RO  Porto Velho 7  

Verônica Ji-Paraná 19  
 Cacoal 13  

 Pimenta Bueno 6  

 Rolim de Moura 12  
 Vilhena 21  

Total  78 13 

RR    

Rafael Boa Vista 45  
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Total  45 7 

SC Araranguá   

Cláudio Biguaçu   
 Blumenau   

 Braço do Norte   

 Brusque   
 Campo Alegre   

 Caxambú do Sul   

 Chapecó   
 Coronel Freitas   

 Criciuma   

 Cunha Porã   
 Faxinal Guedes   

 Florianópolis   

 Galvão   
 Garopaba   

 Gaspar   

 Grão Pará   
 Guaramirim   

 Içara   

 Iraceminha   
 Itapiranga   

 Jaguaruna   

 Jaraguá do Sul   
 Joaçaba   

 Luzerna   

 Maravilha   
 Pinhalzinho   

 Piratuba   

 Ponte Serrada   
 Quilombo   

 Rio Negrinho   

 S.Bento do Sul   
 São Domingos   

 São João do Oeste   

 Saudades   
 Schroeder   

 Tangará   

 Tuberão   
 Turvo   

 Xanxere   

 Xaxim   
Total  0 0 

SP - -  

Débora    

Total  0 0 

SE    
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Antonio Carlos Aracaju 19  
Total  19 3 

TO - -  

Higino    

Total  0 0 

TOTAL GERAL - 1.825 300 
   
   

 


