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Ciclo IV – REALIDADE LOCAL  
- 

Gestão de Pessoas e Voluntários 
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Gestão de Pessoas e Voluntários 
Para uma boa Gestão de Pessoas é preciso ter líderes competentes, saber  

contratar, desenvolver, avaliar e valorizar os colaboradores, além de 

proporcionar um ótimo ambiente de trabalho. 

 

Por outro lado, para a Gestão de Voluntários é preciso entender, principalmente,  

qual é a demanda na qual o voluntário irá atender na sua organização e qual 

é o principal benefício que ele terá para ele realizar esse trabalho. 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

 

Na gestão de pessoas iremos entender primeiramente o importante papel das 

lideranças. A primeira coisa que podemos diferenciar é a diferença entre 

administrar e gerir. 

Segundo Wiegerinck, administrar é integrar recursos de forma sistemática para 

provocar resultados desejados. Por outro lado, gerir pessoas é facilitar o trabalho 

em grupo em prol de um objetivo comum.  

Ou seja, enquanto o administrador está atento em normas administrativas, 

recursos físicos, orçamentários e estoque, o gestor está olhando para os objetivos 

do projeto, os papéis dos membros da equipe e em motivar, direcionar e envolver 

as pessoas para conseguir um desempenho coletivo. 

 

LIDERANÇA 

 

Segundo Chiavenatto, há três principais tipos de lideranças: 

 

 Autocrático: esse líder fixa as diretrizes sem qualquer participação do 

grupo. Ele determina as providências para execução das tarefas, cada uma 
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por vez e de modo imprevisível para o grupo. Além disso, ele determina a 

tarefa que cada um deve executar. Ou seja, esse líder é dominador e 

“pessoal” nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro. 

 

 Liberal/Permissivo: esse líder estimula e observa as diretrizes sendo 

debatidas pelo grupo. Nesse caso, o grupo esboça as providências para 

atingir o alvo e pede aconselhamento do líder. A divisão de tarefas fica a 

critério do grupo e cada membro escolhe seu companheiro de trabalho. Por 

fim, esse líder é objetivo e limita-se a criticar e elogiar os fatos. 

 

 Democrático: nessa liderança há liberdade total para as decisões 

grupais ou individuais, e mínima participação do líder. Sua participação é 

limitada, estimulando o grupo através da apresentação de alguns materiais 

variados. Nesse caso, a divisão de tarefas e escolha dos colegas fica 

totalmente a cargo do grupo. Esse líder não avalia o grupo nem controla os 

acontecimentos, ou seja, apenas comenta as atividades quando perguntado. 

 

Para entender melhor sobre a importância da participação dos colaboradores nas 

decisões estratégicas da organização, podemos recorrer ao autor Bordenave. 

Segundo sua análise é possível fazer a seguinte correlação mostrada na figura 

abaixo. 
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Nesse caso, quanto maior o controle do dirigente, mais longe essa equipe 

estará da autogestão, onde os membros, com o apoio do líder, tomam as 

melhores decisões para chegar ao bem comum. 

 

RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES 

 

Para realizar um bom recrutamento de colaboradores, faça, primeiramente, uma 

descrição do cargo contendo um resumo da função, as responsabilidades, 

as tarefas diárias e as competências da função. Agora é só anunciar em 

diversos meios. Por exemplo, grupo no Facebook, meios de comunicação locais, 

como jornal, e pelo boca a boca. 

 

Agora que conseguiu um número de inscritos de pelo menos cinco pessoas para 

cada vaga que esteja oferecendo é hora de montar uma entrevista contendo os 

principais pontos que gostaria de explorar ao conversar com os candidatos 

para essa vaga. Lembre-se que seu objetivo é garantir que o profissional irá 

gostar das suas tarefas diárias e que ele possuiu as competências necessárias 

para assumir a responsabilidade da vaga.  

Segue um exemplo de descrição de cargo para uma função administrativa: 

 

Descrição 

Precisa-se de uma auxiliar 

administrativo para trabalhar com 

impacto social na (nome da 

organização) 

Responsabilidades Receber pagamentos dos clientes 

Tarefas diárias 

Emitir faturas, confirmação de 

pagamentos e cobrar clientes 

inadimplentes. 

Competências 
Ser organizado, detalhista, ter 

conhecimentos básicos em 
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contabilidade e Pacote Office e ser 

comunicativo. 

 

 

Para o acompanhamento e 

avaliação do seu colaborador, você 

pode definir critérios que serão 

periodicamente avaliados, de 

acordo com as competências 

exigidas da função.  

 

Por exemplo, você pode conversar mensalmente com seu auxiliar administrativo 

para avaliar suas competências sobre a organização das contas a pagar e receber 

e sobre sua eficácia em conseguir cobrar os clientes com os pagamentos 

atrasados.  Evite julgamentos, ou seja, palavras como incompleto, ruim, 

regular, bom, excelente, e se baseie em fatos para mostrar quais atitudes 

devem ser mais frequentes e quais o colaborador precisa repensar. 

 

GESTÃO DE VOLUNTÁRIOS 

Para fazer uma boa gestão de voluntários iremos entender, nessa apostila, quatro 

pontos: 

 Qual é o histórico do trabalho voluntário no Brasil; 

 Qual é a legislação vigente sobre esse tipo de trabalho; 

 Qual é o cenário atual do voluntariado, ou seja, quantas pessoas fazem, qual 

é a opinião delas sobre isso; 

 E, por fim, como eu crio uma estratégia para captar e desenvolver voluntários 

na minha organização a fim de aumentar meu impacto. 

 

HISTÓRICO SOBRE TRABALHO VOLUNTÁRIO 

ASSISTA ESSE VÍDEO RÁPIDO PARA SE TORNAR 
UM LÍDER QUE CONTRIBUI COM O 
DESENVOLVIMENTO DOS SEU COLABORADORES 
https://www.youtube.com/watch?v=lmyZ

MtPVodo 

https://www.youtube.com/watch?v=lmyZMtPVodo
https://www.youtube.com/watch?v=lmyZMtPVodo
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Esse trabalho inicia no século 16 na área da saúde com as Santas Casas, feito 

quase que exclusivamente por mulheres. Entretanto, no século 20 outras 

organizações e projetos começam a se destacar através do trabalho voluntário, 

como, por exemplo, a Cruz Vermelha, os escoteiros, APAE, Pastoral da Criança, 

Projeto Rondon, entre outros. 

 

No final do século 20 e início do século 21 surge a Lei do Voluntariado e o ano de 

2001 é considerado o Ano Internacional do Voluntariado. Através dessa visão 

histórica sobre o trabalho voluntário no Brasil, podemos dividir os voluntários em 

cinco tipos:  

 

 Caridade: geralmente com forte ligação com religião; 

 Bem Estar Social: ações filantrópicas que contribuem com o bem-estar de 

um público; 

 Combatido: criação de OSCs fomentadas por organizações sociais e novos 

movimentos político-partidários; 

 Cidadão: oportunidade para exercício da cidadania e intervenção social. 

 Empresarial: empresas promovem o trabalho voluntário de seus 

colaboradores. 

 

Uma boa pergunta que sua organização pode fazer é: qual é o voluntário que 

vocês gostariam de ter? E como conseguir atraí-los? 

 

LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

Segue os principais artigos da Lei 9.608 que trata do trabalho voluntário. 

 

LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998 - Dispõe sobre o serviço voluntário 

e dá outras providências. 

. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.608-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.608-1998?OpenDocument
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Art. 1

o
  Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, 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 à pessoa. (Redação dada 

pela Lei nº 13.297, de 2016) 

Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem 

obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim. 

Art. 2º O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de 

adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, 

dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. 

Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas 

que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. 

Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente 

autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. 

 

 

CENÁRIO ATUAL DO VOLUNTÀRIO 

 

Em 2014 o Instituto DataFolha, em parceria com a Fundação Itaú Social, realizou 

uma pesquisa em 135 municípios brasileiros sobre o trabalho voluntários. Segue 

alguns dos principais dados coletados da pesquisa. 

 

Uma visão geral sobre a população brasileira, que revela duas coisas não tão 

óbvias: grande parte a população nunca atuou em ações voluntárias e não há 

diferença de gênero no perfil dos que atuam.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13297.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13297.htm
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Sobre as pessoas que nunca fizeram trabalho voluntário, destaca-se que quase 

30% nunca foram convidadas e que outros 30% nunca pesaram nisso ou não 

sabem onde obter essa informação. 

 

 

Alguns outros dados sobre disponibilidade, motivação e fontes de informações 

mostram que mais da metade das pessoas estão dispostas a realizar trabalho 

voluntário quase 80% estão dispostas e realizar doação em dinheiro. 
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Por outro lado, é surpreendente saber que mais de 75% das pessoas disseram 

não saber onde encontrar informação para a realização desse tipo de trabalho.  

 

 

Sobre os benefícios apontados, é importante notar que 40% realizam essa 

atividade para se sentirem uteis. 
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E, por fim, sobre as atividades e área de atuação, destacasse as atividades 

relacionadas as educação e saúde, e a disponibilidade de mais de 40% dos 

entrevistados de trabalhar em qualquer atividade. 

 

 

ESTRATÉGIA PARA CAPTAR E DESENVOLVER VOLUNTÁRIOS 

 

Para captar e desenvolver voluntários da sua organização tenha sempre claro os 

seguintes passos. 

 

 Crie um benefício claro para as pessoas que trabalharão na sua 

organização de forma voluntária.  

 Quase 80% das pessoas não sabem onde encontrar informações sobre o 

trabalho voluntário, portanto, faça uma comunicação clara e efetiva que sua 

organização está a procura de voluntários. 

 Entenda perfeitamente o papel que eles irão desempenhar no trabalho 

da sua organização. Será uma atividade direta com o público beneficiado, ou 

uma atividade meio, como comunicação e administrativo? Em geral os 

voluntários preferem trabalhar diretamente com o público beneficiado, 

principalmente por conta da sensação de ser útil.  
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 Crie uma estratégia para selecionar os voluntários. A maioria das 

organizações escolhe selecionar os voluntários através de uma seleção 

natural, ou seja, ela aceita todos que querem ajuda-la, e naturalmente os 

mais engajados continuam na organização, e, portanto, ganham mais 

responsabilidade, e os menos engajados são sempre muito bem recebidos, 

mas possuem menos responsabilidade. 

 Para os voluntários que forem começar o trabalho, faça um Termo de 

Adesão, para formalizar o trabalho feito pela pessoa. Além disso, esse Termo 

de Adesão pode ser feito para garantir um certificado para seu voluntário. 

 Crie estratégias para manter ativa sua rede de voluntários, como eventos, 

formação continuada e homenagens periódicas a quem dedica tempo para a 

sua causa. 

 

Agora que já possui todos os insumos para realizar a Gestão dos Colaboradores e 

Voluntários da sua organização, reúna sua equipe de liderança, converse 

sobre tudo que aprendeu, faça a tarefa de casa e bom trabalho! 

 

 

 

Atividade: Elabore a descrição de cargos da sua área e os 

critérios para a avaliação. 

 

 

 

 

 


