
                                         PROJETO OLHAR VOLUNTÁRIO  
 
 
De acordo com o jornalista André Trigueiro em matéria publicada no site G1, o Brasil 

possui cerca de 16,4 milhões de voluntários. Parece muito? Mas não é. Ainda segundo 

a mesma pesquisa, apenas 03 de cada 10 brasileiros já realizaram algum tipo de ação 

voluntária. 

 

Mas o que é ser um voluntário? Segundo a Lei Lei nº 9.608, de 1998 que regulamenta 
o voluntariado no Brasil, trabalho voluntario 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 (...). O serviço voluntário 
não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária 
ou afim”. 

 

Esta forma de auxiliar o próximo, muitas vezes realizada por meio de empresas que 

buscam participar de ações sociais tem ganhado espaço a medida que o governo tem 

apresentado dificuldades em abraçar os diferentes desafios sociais enfrentados pelo 

país. 

 

Assim o voluntariado ganhou força no Brasil nos anos 90, quando do fortalecimento do 

chamado Terceiro Setor, que passou a atuar como intermediário entre o Estado e o 

Mercado Privado, por meio de ONG´s, OSCIP´s e fundações por exemplo. 

 

Muitas são as empresas que se beneficiam do trabalho voluntário que, dentre algumas 

características, não gera por exemplo encargos trabalhistas e muitas vezes auxiliam 

na imagem das empresas perante a sociedade. 

 

Cabe ressaltar que estas pessoas que se propoem a auxiliar o próximo também 

necessitam de um acompanhamento em virtude dos desafios que enfrentam para 

poderem executar o voluntariado de forma adequada e da melhor forma possível, com 

um sorriso no rosto e uma palavra de conforto na hora certa. 

 

Por isso a Caddan Brasil disponibiliza o programa de “Olhar Voluntário” no qual atua 

desde o acompanhamento na seleção, acompanhamento e formação do voluntário de 

acordo com o trabalho que este irá exercer até  o desenvolvimento e fortalecimento 

emocional do mesmo. 

 

Fonte:http://g1.globo.com/natureza/blog/mundo-sustentavel/post/brasil-tem-164-

milhoes-de-voluntarios-e-pouco.html 

 

 

 

 

 
 
PÚBLICO-ALVO 
 



Voluntários e/ou pessoas que desejem se tornar voluntários nas mais 
diferentes esferas de atuação, patrocinados por empresas que promovem 
ações de cunho social. 

 
 
 
 


