
VOLUNTARIADO CORPORATIVO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Bianca Silva Kerscher Gritlet1, Sheron Tainara da Silva2, Sirlene Aparecida Souza Mendes3,
 Lucas Lira Finoti4  

1Acadêmica do Curso de Administração, Faculdade Educacional Araucária – FACEAR – Curitiba/PR
2Acadêmica do Curso de Administração, Faculdade Educacional Araucária – FACEAR – Curitiba/PR
3Acadêmica do Curso de Administração, Faculdade Educacional Araucária – FACEAR – Curitiba/PR

4Orientador, Mestre em Administração, Professor da Faculdade Educacional Araucária – FACEAR – Curitiba/PR

RESUMO
Devido  ao  impacto  das  ações  das  organizações na  sociedade,  muitos  debates  têm acontecido  envolvendo temas
relacionados à responsabilidade social. Esses debates englobam diversos aspectos, um deles é o aspecto social, de
forma a fazer com que o estudo em relação à responsabilidade social corporativa intenta dar prioridade aos aspectos
ligados ao engajamento de seus colaboradores e também à prática do voluntariado corporativo. Deste modo, de acordo
com a teoria, o presente trabalho tem como tema a Responsabilidade Social Corporativa, analisada pela perspectiva do
voluntariado corporativo, e o objetivo geral é analisar como o voluntariado corporativo se manifesta nas organizações.
Para atingir o objetivo exposto, realizou-se um estudo de campo por meio de entrevistas com 3 colaboradores de 2
organizações diferentes do estado do Paraná. Assim, utiliza-se o método qualitativo, a fim de responder os objetivos
específicos, cujo resultado revelou que a prática do voluntariado corporativo nas organizações por meio de programas
sociais traz grande motivação aos colaboradores, ajuda no engajamento da organização, entre outros benefícios do
ponto de vista gerencial. 

PALAVRAS-CHAVE: Voluntariado Corporativo; Responsabilidade Social; Engajamento.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente,  temas  relacionados  à  justiça  social  passaram  a  ser  debatidos  com  maior
frequência devido ao impacto das ações das organizações gerado na sociedade econômica. Porém,
essas discussões envolvem diversos aspectos não relacionados apenas à economia, por exemplo,
aspectos sociais. Assim, podem-se inferir as estratégias das organizações em atingir a comunidade,
fato demandado em várias sociedades, entre elas a brasileira, que por alguns é caracterizada como
“um  monumento  de  injustiça  social”.  Deste  modo,  tais  mudanças  nos  comportamentos  das
organizações se deram por fatores históricos a contribuir para atitudes de responsabilidade social
corporativa (LOURENÇO, et al., 2003).

A responsabilidade  social  corporativa  está  relacionada  com a ética  e  a  transparência  na
gestão dos negócios. Dessa forma, as tomadas de decisões devem considerar os impactos que
podem causar na sociedade, no meio ambiente e no futuro dos negócios. Ou seja,  a ética nos
negócios sucede quando os interesses da organização respeitam os direitos, valores e os interesses
de todos que podem ser afetados por ela (INSTITUTO ETHOS; SEBRAE, 2003).

 Sendo  assim,  para  Almeida,  Oliveira  e  Piccinini  (2011),  os  valores  e  objetivos  das
organizações são propagandeados e captados pelos indivíduos, de modo que através da cultura
organizacional a expansão das práticas sociais valorize o engajamento dos trabalhadores cada vez
mais. No entanto, as organizações requerem dos indivíduos mais participação e dedicação em suas
atividades, de modo que o engajamento traga uma vinculação dos indivíduos com a organização.

Por  tanto,  para  despertar  a  criatividade  de  cada  um  é  necessária  uma  inovação  das
habilidades  e  competências  em  relação  à  implantação  de  ações  voluntárias.  O  voluntariado
corporativo  é  caracterizado  como  um  processo  de  tomada  de  decisões  que  envolvem  a
individualidade  de  todos  que  participam,  pode-se  afirmar  que  o  engajamento  decorre  de  um
sentimento  de  comprometimento,  de  prontidão  voluntária,  de  fortalecimento  das  relações
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interpessoais  e  da  participação  em atividades  do  compromisso  profissional  com a  organização
(ROUCO; RESENDE, 2003).

Ainda  assim,  o  estudo  sobre  esse  tema  se  faz  necessário  pelo  fato  das  ações  de
responsabilidade social afetarem diretamente as organizações, pois uma organização que pratica a
responsabilidade social melhora a sua imagem diante da sociedade que por sua vez, um projeto
iniciado por uma organização de boa reputação será bem-vindo ao contrário de uma organização
que é vista como socialmente problemática (OLIVEIRA, 2008).

Tendo  como  apoio  os  apontamentos  sobre  a  relação  entre  responsabilidade  social,
stakeholders,  voluntariado  corporativo,  engajamento,  e  ainda  a  importância  do  estudo  da
responsabilidade social para as organizações, buscou-se reunir informações para atingir ao objetivo
geral desta pesquisa: Como o voluntariado corporativo se manifesta nas organizações “X” e “Y” e os
seguintes objetivos específicos:

 Analisar a prática do voluntariado corporativo nas organizações sob a perspectiva dos
colaboradores;

 Verificar  se  há  realização  pessoal  dos  colaboradores  que  praticam  o  voluntariado
corporativo;

 Verificar  se  há  ascendência  da  autoestima  dos  colaboradores  que  praticam  o
voluntariado corporativo;

 Verificar se há desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores que praticam
o voluntariado corporativo;

 Verificar  se  há  solidez  emocional  dos  colaboradores  que  praticam  o  voluntariado
corporativo;

 Verificar  se  há  valorização  da  imagem  da  organização  sob  a  perspectiva  dos
colaboradores que praticam o voluntariado corporativo;

 Analisar o engajamento entre os indivíduos e as organizações por meio da prática do
voluntariado corporativo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para este estudo de caso, elaborou-se um roteiro de entrevistas, no qual foi composto por 21
questões, sendo desenvolvido com base no objetivo geral e nos específicos desta pesquisa. Para
iniciar,  duas  organizações  praticantes  do  voluntariado  corporativo  foram  selecionadas  para  a
realização  da  coleta  de  dados,  dentre  elas  a  Organização  “X”  atuante  na  industrialização  e
comercialização de carnes suínas, aves, lácteos,  massas, vegetais e suplementos para nutrição
animal que  não  nos  autorizou  a  divulgar  seu  nome,  nome  dos  programas  de  voluntariado  e
localização,  e  a  organização  Ouro  Verde  Locação  e  Serviços  empresa  voltada  à  locação  de
veículos, equipamentos e prestação de serviços.

Foram aplicadas  entrevistas  com três  colaboradores  das  duas  organizações,  sendo  dois
colaboradores  da  Organização  “X”  e  um  colaborador  da  organização  Ouro  Verde  Locação  e
Serviços.  Essas entrevistas foram gravadas por  meio de um gravador de voz de celular  móvel,
contendo uma duração média de 11min e 46s de forma presencial.

Após a realização das entrevistas as mesmas foram transcritas  através do Microsoft Office
Word 2010 com o objetivo de analisar e verificar se as informações coletadas atingiriam os objetivos
ou não desta pesquisa. Por conseguinte, trechos específicos foram separados das entrevistas para
responder os questionamentos presentes neste trabalho.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



A coleta de dados secundários por meio da análise documental também se fez presente nesta
pesquisa  ao  serem  coletadas  informações  publicadas  diretamente  nos  sites  oficiais  das  duas
organizações,  tais dados como a descrição das organizações e de seus programas nos quais nos
forneceram informações que auxiliou na construção e embasamento desta pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Dentre os objetivos analisados nesta pesquisa, um deles trata-se da prática do voluntariado
corporativo  na  organização  sob  a  perspectiva  dos  colaboradores.  Assim,  com  a  busca  do
desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores, os aprendizados adquiridos através da
experiência  em participar  do  voluntariado corporativo  mudam a maneira  desses  em encarar  os
diferentes problemas do dia a dia, que por mais difícil que seja há a possibilidade de resolvê-los
(SPERS;  MOTA;  MARTINELI,  2014).  Deste  modo,  foi  possível  identificar  a  perspectiva  dos
colaboradores praticantes desses programas, que o voluntariado gera bem-estar, realização pessoal
e a união dos colaboradores de diferentes setores, de acordo com os trechos de entrevista a seguir:

 “Me sinto realizada com o programa com, de está participando gosto bastante.
” - Entrevistada F.O.M.

“Eu me sinto realizado assim, eu me sinto bem feliz em poder ajudar além do
que... Igual eu falei... Além do meu conhecimento técnico posso ajudar muito
mais a sociedade em geral”. - Entrevistado G.B.Z.

“Bom,  eu  me  sinto  extremamente  realizada,  porque  como  eu  falei
anteriormente,  é,  eu  acho  que  ajudar  o  próximo  é  um  fator  de  extrema
importância na vida de cada ser humano, ”. - Entrevistada P.F.R. 
“Às vezes a gente nem se conhece de um setor para o outro daí depois que tá
participando entra lá no comitê a gente já se conhece, começa a conversar, ter
mais integração mesmo de todos os setores né, e a ideia é essa, é unir todo
mundo mesmo. ” - Entrevistada F.O.M.
“Por exemplo, a F. ela trabalha lá no armazém e eu trabalho aqui em cima ai a
gente se vê assim, raramente, se né, nas ações, nas reuniões dos comitês a
gente sempre tá junto, então é legal, a gente sempre tá convivendo com o
pessoal que não faz parte do nosso dia a dia, do nosso meio, do nosso setor
aqui. ” - Entrevistado G.B.Z.

O voluntariado corporativo é uma importante ferramenta de formação de capital social nas
organizações,  que  contribui  para  a  ampliação  de  serviços  prestados  à  comunidade  e  seus
beneficiários.  Esses programas trazem diversos benefícios  para  as  organizações,  dentre  eles  a
realização pessoal,  a ascendência da autoestima, o desenvolvimento pessoal  e o profissional,  o
engajamento de pessoal,  a solidez emocional,  a valorização da imagem da organização, dentre
outros (SANTOS, 2007).

Para  Alencastro  (2010,  apud SPERS;  MOTA;  MARTINELI,  2014),  com  o  voluntariado
corporativo, certamente o profissional se torna alguém mais sensível na visão da necessidade de
outras pessoas. Assim, com base nas teorias apresentadas dos autores, foi possível verificar que a
prática  dessas  ações  eleva  a  autoestima,  auxilia  no  desenvolvimento  pessoal  e  profissional  e
contribui no desenvolvimento da solidez emocional, conforme os entrevistados: 
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 “Ah,  com certeza,  eu porquê… se ele  tá  praticando a ação e  é realizada
conforme o planejado, coisa assim, com certeza ele, motiva bastante deixa é…
animado, eu acho que sim. ” - Entrevistada F.O.M. 

 “Com certeza, a gente aprende a ter uma visão diferente do mundo assim... A
gente sempre tem aquela visão fechada assim...  E essa ideia do voluntario
abre a tua visão assim é bem interessante e você leva para a vida assim. ” -
Entrevistado G.B.Z. 

“Eu acredito que sim, ele influencia bastante na autoestima, porque a pessoa
quando ela faz um trabalho voluntário ela se sente útil, se sente prestigiando
as pessoas se sentem prestigiada. ” - Entrevistada P.F.R.
 “Com certeza, auxilia bastante e para nós cada dia é um aprendizado, cada
ação realizada a gente cresce. ” - Entrevistada F.O.M.

“Você sempre fica feliz quando você cumpre uma tarefa no teu trabalho assim,
como nos programas, a gente faz uma ação e quando a gente vê o resultado, e
foi  positivo  a  gente  se  sente  bem  melhor  e  sempre  querendo  fazer  uma
próxima e sempre tendo esses resultados. ” - Entrevistado G.B.Z. 
“No pessoal  porque eu até  comentei  em outra  questão ali  é,  eu  acho que
pessoalmente  as  pessoas  se  tornam  mais  humanas,  se  tornam  mais
participativas,  é,  mais dóceis [...]  Profissionalmente,  é,  volto a frisar que eu
acho que é importante né, o destaque que a gente recebe dentro da empresa. ”
- Entrevistada P.F.R. 
“Ajuda  o  nosso  emocional  para  outras  coisas  de  fora  do  nosso  cotidiano,
porque você vê que pessoas precisam mais e estão com necessidades. ”  -
Entrevistada F.O.M.
 “Eu acho que todo o tipo de voluntariado acaba influenciando de uma forma ou
de outra no seu equilíbrio emocional. ” - Entrevistada P.F.R.

Segundo  o  Instituto  Ethos  (2007),  os  benefícios  gerados  pela  responsabilidade  social
corporativa,  implicam  na  valorização  da  imagem  institucional,  como  práticas  voltadas  a
responsabilidade social agrega valor aos negócios da organização. Deste modo, perante a visão dos
colaboradores foi possível identificar que sob suas perspectivas há uma valorização da imagem da
organização, conforme:

“Com certeza, bastante, acho que é o diferencial da empresa. ” - Entrevistada
F.O.M.

“Sim, até a empresa tem por nós que estamos aqui dentro à gente tem uma
visão já dá empresa… A empresa é uma empresa social assim, entendeu?!
Assim, não confundindo os programas com a empresa porque é uma coisa,
mas parece que tudo isso encaixa assim… você fala da empresa, você fala…
você  lembra  da  questão  social  está  tudo  interligado  assim…no  nosso
sentimento,  eu falo  por  mim, eu falo  da minha empresa… Eu falo  do meu
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trabalho  e  da  questão  do  voluntariado,  tudo  pra  mim é  uma  coisa  só.  ” -
Entrevistado G.B.Z.

“Eu acredito que sim, porque de uma forma ou de outra quando acontece um 
programa de voluntariado, uma ação social, né, isso sempre acaba 
aparecendo na mídia, sai em uma notinha no jornal, né, a gente faz a 
divulgação no nosso facebook, né, da nossa participação, né, como integrante 
da equipe Ouro Verde, então eu acho que é, acaba, é, mostrando para a 
sociedade o quanto a Ouro Verde é participativa, o quanto os funcionários da 
Ouro Verde gostam de participar, então eu entendo que sim. ” - Entrevistada 
P.F.R. 

As  organizações  requerem  dos  colaboradores  mais  participação  e  dedicação  em  suas
atividades, de modo que o engajamento traga uma vinculação dos colaboradores com a organização
(ALMEIDA,  OLIVEIRA  E  PICCININI,  2011).  De  acordo  com  a  teoria,  identificou-se  que  há  um
engajamento  entre  a  organização  e  seus  colaboradores,  como  também  o  incentivo  que  a
organização dá para isso, por meio de feiras, comitês e reuniões. Pode-se confirmar:

“Ajuda bastante, é igual à gente já comentou, que às vezes a gente nem se
conhece de um setor para o outro daí depois que está participando entra lá no
comitê a gente já se conhece, começa a conversar, ter mais integração mesmo
de todos os setores né, e a ideia é essa, é unir todo mundo mesmo, pessoas
assim, que não se conhecia agora já se conhecem né, então une todos os
setores. ” – Entrevistada F.O.M.

“Normalmente é a feira mesmo, que feito daí a gente utiliza alguns eventos,
igual à semana da qualidade, eventos maiores até para a divulgação mesmo,
mas normalmente a feira é o foco né, maior para chamar todo mundo, para
isso mesmo, para a questão do voluntariado né. ” – Entrevistada F.O.M.

“Sim. E além dos setores tem o turno né, porque tem pessoal do segundo turno
então a gente não cruza nem no corredor, cruza nas ações assim… E é legal
porque  acaba  conhecendo.  E  assim,  a  gente  não  fala  só  daqui  da  região
metropolitana de Curitiba, mas tem nas outras unidades que também tem os
programas e agora eu participei  em março de um evento que era entre as
unidades  aqui  então  foi  lá  na  Região  de  Santa  Catarina  que  lá  teve  uma
reunião de todas. ” - Entrevistado G.B.Z.

“Tem a semana da qualidade... Daí já divulga as ações que cada comitê já fez,
daí a pessoa que não está participando olha e “nossa que legal”, isso motiva. E
nada impede. ” - Entrevistado G.B.Z.

“Eu acredito que sim, né, a gente recebe um compromisso né a cumprir né, a
gente cumpre esse cronograma, que a empresa nos propõe, que a equipe que
organiza  nos  propõe  a  empresa  também  faz  a  parte  dela  que  é  ajudar
financeiramente,  né,  então  eu  acho  que  isso  é  muito  gostoso,  os  dois  se
completam. ” - Entrevistada P.F.R.
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“Todo  ano  a  gente  vem  participando  né,  e  a  gente,  nós  mesmo  como
colaboradores, a gente sempre acaba trazendo mais um para participar junto
com a gente né, então é feito um serviço de formiguinha, né, um chama o
outro. ” - Entrevistada P.F.R.

“A equipe lá  de comunicação,  a  V.,  eles fazem divulgação via  internet,  via
intranet, via e-mail, via cartazes, é divulgado pela empresa inteira né, então, é,
sempre tem uma divulgação massiva para que as pessoas venham participar. ”
- Entrevistada P.F.R.

As  organizações  buscam incentivar  seus  colaboradores  a  participarem de  programas  de
voluntariado  corporativo  e  desenvolver  meios  de  efetivar  essas  iniciativas  (CONFEDERAÇÃO
NACIONAL  DA  INDÚSTRIA,  2006).  Junto  à  entrevista  foi  possível  verificar  que  a  organização
incentiva seus colaboradores a participarem desses programas de voluntariado.

“Existe os programas e eles, a… Iniciativa deles é divulgar para você achar
uma área que você se identifique mais, é, daí se você se identifica você entra
no programa. [...]  existe uma fundação mantida pela empresa que é focado
nessas atividades, uma fundação. ” - Entrevistada F.O.M.

“A empresa tem bastante assim, incentivo, nessa área assim… O pessoal é
bem engajado e a gente tem acesso à informação assim, para você se motivar
mesmo  a  fazer  um  trabalho  voluntário,  então,  assim,  a  empresa  que  te
desperta com os programas, ela te desperta. ” - Entrevistado G.B.Z.

“Ela incentiva ela  está sempre mostrando o como e o quanto é bom fazer
voluntariado né, então ela incentiva sim, ela nos dá camiseta para participar,
ela faz reuniões, no final ela premia as equipes, as pessoas individualmente,
então ela está sempre incentivando sim. ” - Entrevistada P.F.R.

Contudo, para que uma organização se torne socialmente responsável, ela deve agregar valor
para  todas  as  partes  interessadas,  sincronizar  toda  a  organização  e  se  manter  interligada  à
sociedade e ao mundo empresarial (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2006). Desta
forma,  verificou-se  também  que  a  organização  possui  um  setor  responsável  pelas  práticas  de
responsabilidade social,  concluímos assim que parte  dela a iniciativa em realizar  programas de
voluntariado corporativo.

“Existe  uma  fundação  que  é  mantida  pela  empresa  que  é  focado  nessas
atividades. ” - Entrevistada F.O.M.

“Existe uma fundação mantida pela empresa que é focado nessas atividades,
uma fundação. ” - Entrevistado G.B.Z.

“Sempre parte da área de responsabilidade social, né, mais precisamente ali
da V., então é uma equipe interna da empresa que cuida disso, e daí começa a
trabalhar conosco. ” - Entrevistada P.F. R.
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Logo, pode-se resultar, no final desta seção, que os resultados discutidos nos relatos das
entrevistas  revelam  que  os  colaboradores  se  sentem  motivados  ao  praticar  o  voluntariado
corporativo através dos programas sociais estabelecidos pelas organizações e, assim, passam para
eles e para a sociedade uma imagem de uma organização socialmente responsável, de forma a
engajar seus colaboradores a praticar o voluntariado dando o incentivo para isso. 

4. CONCLUSÃO

Impactos causados pelas ações das organizações causaram um aumento pela demanda de
debates sobre temas relacionados à justiça social. Entretanto, esses debates não analisam apenas
aspectos econômicos, mas também aspectos sociais. Para tanto, as organizações passaram a se
envolver  em  atividades  de  caráter  social  após  diversos  seminários,  debates,  publicações  e
campanhas  institucionais  as  questionando sobre  esse  fator.  Desta  forma,  essas  mudanças  nas
ações  das  organizações  se  deram  por  fatores  históricos  a  contribuir  para  atitudes  de
responsabilidade social corporativa (LOURENÇO, et al., 2003). 

Com base na revisão de literatura, buscou-se analisar como o voluntariado corporativo se
manifesta nas organizações. Para concluir essa pesquisa, foi realizado um estudo de caso em duas
organizações praticantes desses programas: a Ouro Verde Locação e Serviços e a Organização “X”,
que não autorizou a divulgação do seu nome. 

Conforme  a  pergunta  problema:  “Como  o  voluntariado  corporativo  se  manifesta  nas
organizações Ouro Verde Locação e Serviços e Organização “X”?  Pode-se dizer que esta questão
foi  respondida. Ao longo da pesquisa buscou-se embasar essa afirmativa através da revisão da
literatura e confirmou-se nas entrevistas realizadas com colaboradores das duas organizações que a
iniciativa  de  criar  programas  de  voluntariado  parte  da  organização,  de  forma  a  criar  um  setor
específico para cuidar de assuntos pertinentes a responsabilidade social, verificou-se também que
essa manifestação parte de uma necessidade identificada pelos participantes desses programas,
após  essa  identificação  são  realizadas  reuniões  com  os  comitês  e  grupos  responsáveis  pelo
voluntariado,  apresentadas  essas  sugestões  de  projetos  estes  são  divulgados  para  todos  da
organização  via  reuniões,  e-mails,  feiras,  editais  e  através  da  comunicação  informal  dos
colaboradores.

De tal forma a participação nesses programas é feita de forma voluntaria e sem restrição de
nível hierárquico ou setor. Foi possível verificar ainda que a organização financia esses programas,
mas também os voluntários fazem arrecadação de recurso entre eles.  Esses programas podem
iniciar mediante algum acontecimento inesperado ou mensalmente, de forma que a Organização X
realiza uma reunião no início do ano, estipulando metas e programas para os próximos doze meses.
Constatou-se  também  que  a  participação  nesses  programas  gera  realização  pessoal  para
colaboradores ao se sentirem engajados com a organização e por ajudarem o próximo. Foi possível
verificar  que esses participantes  possuem uma autoestima elevada e  se  sentem orgulhosos ao
participar de ações voluntárias.

Concluiu-se  ainda  que  a  participação  em  programas  de  voluntariado  auxilia  no
desenvolvimento pessoal e profissional, ao promover maior satisfação, realização e engajamento
dentro  da  organização.  Mediante  as  situações  vivenciadas  nessas  ações,  os  colaboradores
desenvolvem uma solidez emocional por estarem envolvidos com situações adversas. Notou-se que
os  colaboradores  possuem  uma  imagem  benevolente  em  relação  às  organizações  e  sentem
satisfação por trabalhar nelas.  Ainda assim, confirmou-se que ambas as organizações incentivam o
engajamento entre  os colaboradores e oferecem meios  de fazê-lo  de forma efetiva,  através de
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reuniões,  comitês,  feiras  e  divulgações  para  todos.  Desta  forma,  pode-se  dizer  que  todos  os
objetivos específicos no que diz respeito ao voluntariado corporativo realizado nas organizações
Ouro Verde Locação e Serviços e Organização “X” e a perspectiva do colaborador que pratica esses
programas, foram alcançados. 

Para  Garcia  (2002),  os  stakeholders  exigem  uma  gestão  cada  vez  mais  socialmente
responsável, que reflete em como a organização lidará com a gestão de pessoas. Assim, de acordo
com Branco e Rodrigues (2006), a responsabilidade social corporativa passou a ser importante para
as organizações por  influenciar  diretamente  na sobrevivência  e agregar  valor  aos stakeholders.
Mediante  essas  afirmativas,  a  presente  pesquisa  justificou-se  ao  apresentar  a  perspectiva  do
colaborador com relação a sua visão sobre a organização em que trabalha e como acontecem os
programas de voluntariado corporativo nessas organizações. De tal forma, todo o material coletado
poderá ser utilizado em pesquisas futuras ao juntar-se com estudos já realizados sobre o tema e a
análise prática realizada através do estudo de caso. 

No decorrer desta pesquisa algumas limitações se fizeram presente, tais como a dificuldade
de acesso às informações, outras organizações foram consideradas para a pesquisa, mas diversas
tentativas de contato sem retorno, limitações em não poder divulgar o nome da organização e de
seus  projetos,  demora  a  obter  retornos  de  organizações,  uma  das  colaboradoras  que  se
comprometeu em responder a pesquisa não deu retorno e a dificuldade de acesso à literatura.

Por  meio  desta  pesquisa  foi  possível  verificar  que  a  responsabilidade  social  corporativa
deixou de ser  um diferencial  para tornar-se essencial  para organizações,  conforme exposto por
diferentes  autores  presentes  no  mediante  trabalho.  Em  decorrência  disso,  novos  estudos
relacionados a essa temática se fazem necessário. De tal forma, deixamos as seguintes sugestões
para  estudos  futuros:  análise  do  gerenciamento  de  projetos  sociais,  a  responsabilidade  social
corporativa  sob  a  perspectiva  do  consumidor  e  custos  relacionados  a  responsabilidade  social
corporativa para a organização.
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