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UNITED WAY

A UNITED WAY é uma organização americana, com125 anos e está presente em 
mais de 40 países

Mobiliza anualmente 9.6 MILHÕES de investidores sociais, 2.9 MILHÕES de 
voluntários e U$S 5.2 BILHÕES

Amazonas
Manaus

Pernambuco
Goiana

Rio de Janeiro
Queimados, Itatiaia, Rio de Janeiro e 
Guapimirim 

São Paulo
Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José, Barueri,
Sumaré, Hortolândia, Itapetininga, Louveira, Paulínia, 
Suzano, Vinhedo, Jundiaí, Fernandópolis

Rio Grande do Sul
São Leopoldo

Santa Catarina
Otacílio Costa, Correia Pinto, Lages

Paraná
Curitiba

Minas Gerais
Betim

Acre
Rio Branco Bahia

Salvador e Feira de 
Santana

Existe há 15 anos no Brasil 
fortalecendo ações de 

responsabilidade social, 
alinhadas com estratégias

corporativas para gerar
maior impacto social



NOSSA CAUSA: EDUCAÇÃO

CRESCER APRENDENDO
(PRIMEIRA INFÂNCIA)

COMPETÊNCIAS PARA VIDA 
(JUVENTUDE)

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

METODOLOGIA
• Estabelece parâmetros

globais
• Promove estudos e pesquisas
• Identifica indicadores, 

monitora e sistematiza
resultados

DIMINUIR A 
DESIGUALDADE 

SOCIAL E 
FORTALECER A 

CIDADANIA

AÇÕES
• Identifica boas práticas e 

compartilha
• Incentiva a sinergia por meio

ações regionais e globais
• Fomenta o reconhecimento

e networking da rede de 
investidores



UNITED WAY: ESTRATÉGIA DE VOLUNTARIADO

Capacitação

Engajamento

Liderança

Relacionamento

Planejamento

Recrutamento

Orientação e 
Treinamento

Supervisão 
E Avaliação

Reconhecimento

Voluntários



Voluntariado 

Corporativo

Um estudo global sobre a 

motivação do colaborador para 

se engajar em Programas de 

Voluntariado Corporativo



QUESTÕES DA PESQUISA

• O que motiva os funcionários a se envolverem em 
programas de Voluntariado Corporativo?

• Quais características definem Programas de 
Voluntariado Corporativo? E como eles 
engajam os funcionários?

• Quais são os benefícios destes 
programas para as empresas e os 
funcionários? E como é feito essa 
mensuração?



O que motiva 
funcionários a 
se envolverem 
em programas 
de 
Voluntariado 
Corporativo?

O que leva a ser 

voluntário?

• Ajudar o outro
• Acreditar na causa
• Socializar
• Ganhar ou usar habilidades
• Beneficiar a empresa
• “É um tempo livre”
• Impressionar a gestão

"Por que você quis participar 

de programas de 

voluntariado da sua 

empresa?"

• 52% : Fui perguntado 
se eu queria 
participar e eu disse 
“Sim”

• 48%: Eu procurei a 
oportunidade para 
mim



O QUE LEVA A EMPRESA A TER PROGRAMAS DE 

VOLUNTARIADO?

1. Conectar-se com a 
comunidade

2. Proporcionar experiência de 
empatia com a comunidade

3. Para transmitir a imagem da 
empresa aos funcionários

4. Para sinalizar valores para a 
comunidade

5. Para permitir que os 
funcionários ganhem novas 
habilidades

6. Para transmitir os valores da 
empresa para os funcionários

7. Para afetar positivamente a 
empresa



ESTRUTURA DOS PROGRAMAS

Formalidade

Direcionamento

Foco

Tempo

Incentivos

50%

Ambos

Formal Informal

Top Down Bottom Up

Alto Médio Baixo

Fora do
expediente Durante o trabalhoAmbos

Não mencionadosSim



OPINIÃO DE FUNCIONÁRIOS

"Há muitas oportunidades ... e há 
sempre envolvimento da alta 

administração."

"... Uma boa ideia - uma grande 
variedade que é preciso de mais 

pessoas..."

"É ótimo! Eu acho que é maravilhoso 
que eles permitem que os funcionários 
participem durante o horário empresa. 

"

"Eu tenho dificuldade em aprender sobre 
as atividades voluntárias. Eu estaria mais 

propenso a ser se eu soubesse...” 

"Não temos um programa coeso, mas 
eu acho que ter um seria bom."

"Os funcionários são convidados para o 
programa de voluntariado até demais."



Valor 

do Projeto

Por que 
existem 

funcionários 
que não se 

voluntariam?

8%: não está ciente 
38%: sem motivação



Quanto mais funcionários participam do programa, mais satisfeitos e compromissados eles 
ficam com a empresa , e apresentam a intenção de continuar participando desse tipo 
programas

FUNCIONÁRIO

Satisfação no 
trabalho

Compromisso 
com a empresa

Intenção de 
participar na 

próxima atividade

BENEFÍCIOS DO VOLUNTARIADO



AVALIAÇÃO: COMO É FEITA?

14.6%

7.3%

2.4%

Realiza pesquisas com funcionários para medir resultados

Depende de pesquisas-reportes de parceiros 

Compila resultados internos de sucesso do programa

82%

Atividade voluntária dos funcionários observada

AINDA HÁ OPORTUNIDADE PARA 
MELHORIAS!



United Way Brasil

+55 11 3995 5679

unitedwaybrasil.org.br

CRESCER 

BRINCANDO

CRESCER 

SAUDÁVEL

CRESCER 

LENDO

MENTORIAS

NOVA GERAÇÃO 

DE CIENTISTAS

Obrigada!


