
 

 

 



 

 

 
 
Esta política tem como objetivo estabelecer diretrizes do programa, alinhadas aos valores e princípios da 
Companhia. O programa de voluntariado da CTG Brasil busca:  

• Estimular a cultura do voluntariado e cidadania empresarial; 

• Apoiar todos os Colaboradores na execução das atividades propostas pelo programa de 
voluntariado; 

• Aumentar a integração e motivação dos Colaboradores e seu engajamento com a empresa; 

• Oferecer a oportunidade de aproximar o participante da comunidade e aumentar seu engajamento 
em causas sociais;  

• Contribuir para o desenvolvimento sustentável, apoiando as comunidades de baixa renda das 
regiões onde a CTG Brasil atua; 

• Promover uma relação em que todos se beneficiem: 
o O participante adquire aprendizado, vivência e experiência com situações diferentes das 

de seu cotidiano, o que estimula sua criatividade e resiliência; 
o A CTG Brasil terá Colaboradores e parceiros mais engajados. 
o A comunidade terá os benefícios da ação em si. 

 

 
 
 Esta política se aplica a todas as áreas de negócio e empresas da CTG no Brasil. 

 
 

 

Para participar do programa de voluntariado da CTG Brasil basta estar disposto, comprometido e com 
vontade de ajudar. 
  
O Programa de Voluntariado da CTG Brasil pode promover ações pontuais e contínuas, dando a 
possiblidade de cada um contribuir com o tempo e envolvimento que tiver disponível no momento.  
 
Ao participar das ações de voluntariado da CTG Brasil, o voluntário deve respeitar todas as políticas e 
procedimentos da Companhia, sobretudo o Código de Ética e Conduta nos Negócios e a Política de 
Saúde e Segurança no Trabalho (POL-SS01); e sempre manter um bom relacionamento com todos, 
participantes e beneficiados, tratando-os de forma respeitosa, sem fazer distinção de raça, gênero, classe 
social, religião e opinião.  
 
O participante deve ainda estar comprometido com o bom andamento da ação, preparar-se previamente, 
buscar participar dos eventuais treinamentos e capacitações oferecidos, ser assíduo e pontual, honrando 
seus compromissos. Caso não possa comparecer à ação ou a alguma atividade do programa, deve avisar 
a área de Marca, Comunicação & Sustentabilidade da CTG Brasil com antecedência.  
 

Participar de ações de voluntariado é sempre um grande aprendizado de cidadania, sendo assim o 
voluntario deve: 

• Saber ouvir e aceitar feedbacks das instituições, aceitando a supervisão, controle exercido por 
terceiros e eventuais críticas; 

• Manter-se otimista e com uma postura agregadora diante de situações de dificuldades; 



 

 

• Ao se relacionar com o público, não deve se comprometer além do escopo da ação determinada 
pela CTG Brasil, assim não criará expectativas que eventualmente não serão atendidas; 

• Atuar, sem conflito de interesse, nas atividades voluntárias, não sendo autorizado se manifestar 
institucionalmente em nome da CTG Brasil ou vincular a imagem da empresa às atividades 
voluntárias desenvolvidas em projetos que não sejam diretamente mantidos ou em parcerias 
relacionadas com a Companhia; 

• Agir de acordo com a Lei do Voluntariado, que dispõe, entre outros aspectos, que as ações 
voluntárias corporativas e as ações voluntárias independentes não geram vínculo empregatício 
ou qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afins. 

 

E por fim o voluntário deve levar toda a disposição e entusiasmo que tiver, entregando sempre o 
seu melhor. Ser voluntário implica em compromisso com o público beneficiado.  
 
A inobservância à conduta esperada poderá gerar a exclusão do colaborador no Programa de 
Voluntariado. 
 

 

 
A gestão e coordenação do programa de voluntariado estão a cargo da área de Marca, Comunicação & 
Sustentabilidade da CTG Brasil. As responsabilidades da área são, entre outras: 

• Avaliar se as iniciativas e ações de voluntariado estão alinhadas com os valores da CTG Brasil. 

• Selecionar iniciativas e ações para disponibilizá-las aos voluntários; 

• Apoiar na elaboração e divulgação de campanhas de engajamento e mobilização dos 
Colaboradores nas ações de voluntariado. 

• Fazer a manutenção e atualização do Portal de Voluntariado da CTG Brasil 
(www.voluntariadoctgbrasil.v2v.net). 

• Fazer a aprovação de verbas e reembolsos para ações de voluntariado; 

• Acompanhar a aplicação da política através de indicadores de gestão. 

• Fazer consolidações periódicas do programa e divulgar informações e resultados relevantes 
interna e externamente; 

• Fornecer apoio para as questões que surgirem em relação ao programa como um todo (esclarecer 
dúvidas dos voluntários); 

• Acompanhar a assiduidade do voluntário; 

• Divulgar ações e seus resultados nos canais de Comunicação da empresa. 
 

 

• Avaliar as parcerias com instituições, ONGs e outras entidades, enquadrando-as, se aplicável, no 
processo de verificação de antecedentes (due dilligence) para fins de emissão de parecer à área 
de Marca, Comunicação & Sustentabilidade.  

 

 
 
Para a CTG Brasil Voluntário é: "Aquele que movido por uma ética de solidariedade, doa – de maneira 
espontânea e sem remuneração – tempo, trabalho e talento para causas de interesse social e 
comunitário. O voluntariado nasce desse encontro da solidariedade com a cidadania. Assim sendo, o 
voluntariado ajuda a cimentar as bases da democracia quando alia solidariedade, engajamento cívico e 
comprometimento com a transformação social. O trabalho voluntário é também, cada vez mais, uma via 
de mão dupla: não só generosidade e doação, mas também abertura a novas experiências, oportunidades 



 

 

de aprendizado, prazer de ser útil, criação de novos vínculos de interação e afirmação do sentido 
comunitário." 1 
 
O voluntariado empresarial se dá quando as empresas facilitam e estimulam esse tipo de atuação 
voluntária. Essa é a intenção da CTG Brasil, de proporcionar, a partir de seu programa de voluntariado, 
a possibilidade de seus Colaboradores atuarem como voluntários, oferecendo seu tempo e habilidades 
como forma de apoiar e desenvolver as comunidades onde a Companhia atua. Por meio dessas ações, 
os participantes terão novas vivências, contribuindo também para o seu desenvolvimento pessoal.  
 
Com isso, a Companhia busca contribuir ainda mais para o Desenvolvimento Sustentável, fomentando 
ações relacionadas aos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das 
Nações Unidas (ONU)2. O programa de voluntariado da CTG Brasil faz parte da sua estratégia de 
Sustentabilidade.   
 
 

 

 

 

 

As ações de voluntariado devem estar alinhadas com os valores e princípios da Companhia e por isso a 
CTG Brasil recomenda que estejam relacionadas ao foco dos Investimentos Sociais, Doações e 
Patrocínios da CTG Brasil. Sendo assim, a CTG Brasil foca suas ações sociais nas temáticas descritas 
abaixo, mas não se limita a elas, uma vez que cada comunidade pode ter necessidades diferentes, de 
acordo com seu contexto e a escolha do tema da ação é livre. 
 

Desenvolvimento local e turismo sustentável: Ações que tenham a finalidade de estimular a 
autonomia das regiões onde a CTG Brasil atua, apoiando o desenvolvimento local e o turismo sustentável. 

• Exemplos de ações de voluntariado incluídas nessa temática: Realização de capacitações para 
jovens de comunidades locais por voluntários, participação e contribuição de voluntários em ações 
para estimular o desenvolvimento local. 

 

Educação e cultura: Ações que tenham a finalidade de trazer perspectivas mais amplas, melhorar a 
educação, a qualidade de vida e o bem-estar social das comunidades onde atua.  

• Exemplos de ações de voluntariado incluídas nessa temática: Participação dos voluntários em 
atividades de escolas e eventos comunitários locais. 

 

Esporte e Saúde: Ações que tenham a finalidade de estimular o esporte e melhorar a saúde das 
comunidades onde atua.  

• Exemplos de ações de voluntariado incluídas nessa temática: Participação dos voluntários em 
atividades esportivas em escolas e eventos esportivos locais. 

 

Meio Ambiente: Ações que tenham a finalidade de conservar o meio ambiente e proteger os recursos 
naturais das regiões onde a CTG Brasil atua.  

• Exemplos de ações de voluntariado incluídas nessa temática: Participação dos voluntários em 
oficinas de educação socioambiental, realização de atividades para estimular a reciclagem na 

                                                           
1 Definição do Centro de Voluntariado de São Paulo (CVSP): http://www.voluntariado.org.br/  
2 https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 



 

 

empresa e participação em eventos de limpeza do reservatório e de áreas de APP (Área de 
Preservação Permanente)  

 
Além dessas ações, também serão promovidas ações pontuais como: campanhas de doação de sangue; 
apoio a desastres naturais; entre outras; de acordo com as necessidades e acontecimentos locais. 
 

 

 

As ações de voluntariado da CTG Brasil têm como público alvo principal, mas não se limitando, a: 

• Crianças, adolescentes e professores de escolas locais; 

• Jovens e adultos de baixa renda e grupos discriminados no mercado de trabalho das comunidades 
onde atua; 

• Moradores do entorno das operações, das áreas ribeirinhas, etc. 
 

 
 

 

As ações de voluntariado da CTG Brasil têm como região de atuação principal as áreas onde a 
Companhia tem ou visa ter empreendimentos/atividades (municípios lindeiros e áreas de influência) e 
áreas onde a empresa mantém atividades administrativas.  
 
 

 

 
 

 
Para adesão ao programa de voluntariado, é necessário fazer o cadastro no Portal do Voluntariado da 
CTG Brasil (www.voluntariadoctgbrasil.v2v.net). É possível então conhecer as ações disponíveis, 
inscrever-se nelas e acompanhar os resultados do programa. Para participar de uma ação, o participante 
deve inscrever-se na ação escolhida no portal. 
 
As ações voluntárias são exercidas livremente, respeitando a lei 13.297/16 e 9.608/98 (Lei do Serviço 
Voluntário), por isso, antes de iniciar uma atividade como voluntário do programa de voluntariado da CTG 
Brasil, é necessário que o participante assine o Termo de adesão entre o voluntário e a organização, 
disponível no portal www.voluntariadoctgbrasil.v2v.net. 
  
São considerados participantes os Colaboradores da CTG Brasil. Também podem participar das 
atividades seus familiares e parceiros da Companhia, ou seja, aqueles com os quais a CTG Brasil mantém 
relacionamentos comerciais ou não (fornecedores, clientes, organizações setoriais). Os participantes 
externos deverão ser convidados pelo(s) Colaborador(es) da CTG Brasil para participar das atividades 
através do portal www.voluntariadoctgbrasil.v2v.net  
 
As atuações dos voluntariados poderão ocorrer individualmente (ações realizadas por um único 
voluntário) ou em grupo a partir da participação dos voluntários em equipes regionais de voluntariados, 
como os Ecotimes (vide anexo I – Manual do Ecotime). 
 

 

 

As iniciativas e ações de voluntariado devem estar alinhadas com os valores da CTG Brasil e, 
preferencialmente, com as temáticas descritas no Item 4.1 “Foco do Voluntariado da CTG Brasil”.  

http://www.voluntariadoctgbrasil.v2v.net/
http://www.voluntariadoctgbrasil.v2v.net/


 

 

 
Além disso, as ações não podem ter caráter político partidário e/ou ser relacionadas ao calendário local 
como festas locais em datas comemorativas e não podem oferecer riscos e perigos a integridade física e 
moral do participante e de terceiros. 
 

 

 

A CTG Brasil disponibiliza um portfólio de ações e projetos com os quais os parceiros e Colaboradores 
podem se envolver. Esse portfólio de ações ficará disponível no Portal de Voluntariado da CTG Brasil. 
 
As ações e projetos podem ocorrer em parceria com diferentes organizações como ONGs, institutos ou 
outras empresas.  
 
Além disso, os Colaboradores podem sugerir ações por meio do preenchimento do módulo de Ações no 
Portal de Voluntariado da CTG Brasil (www.voluntariadoctgbrasil.v2v.net), que será enviado 
automaticamente para a área de comunicação para análise e aceite final, de acordo com os critérios da 
CTG Brasil (item 4.2.2). Caso a ação seja aprovada, ela será inserida no portal e ficará disponível para 
inscrição de voluntários. Sendo a ação aprovada ou não, a área de comunicação deve dar um feedback 
ao voluntario que a solicitou. 
 
Ademais, as instituições que precisarem de voluntários podem preencher o módulo de instituição no 
Portal de Voluntariado da CTG Brasil. Caso estejam de acordo com o Capitulo 4.2.2 Critérios de 
elegibilidade e se aprovadas pela área de Comunicação, as instituições serão cadastradas e ficarão 
disponíveis no portal para receberem voluntários CTG Brasil. 
 

 

 

A CTG Brasil estimula que seus colaboradores participem de ações sociais em suas comunidades e 
organizará eventos específicos com essa finalidade.  
 
Essas práticas de voluntariado devem ser realizadas fora do horário de trabalho.  
 
Quando existirem ações de voluntariado corporativas que sejam organizadas dentro do horário de 
trabalho - inclusive as atividades de planejamento das ações com os demais voluntários -  o voluntário 
que tiver interesse em participar deve ter a autorização formal de seu superior imediato para sua 
participação.  
 
As ações independentes, que são ações voluntárias que não possuem relação com o Programa de 
Voluntariado da empresa, são de inteira responsabilidade do participante. 
 

 

 
O Colaborador cadastrado como voluntário poderá contar com reembolso de despesas para realização 
das ações de voluntariado aprovadas no programa. O recurso disponível para reembolso de despesas 
está relacionado com o tamanho da ação (se é pontual ou contínua) e com as possibilidades da CTG 
Brasil. Esse limite será informado antes de iniciada a atividade. 
 
Toda despesa deverá ser aprovada previamente pela área de Marca, Comunicação & Sustentabilidade, 
responsável pelo orçamento das ações de voluntariado, de acordo com a Política de Reembolso de 
Despesas (POL-FI03). 



 

 

 

 

Ao iniciar sua participação, o voluntário deverá fazer uma capacitação online disponibilizada a todos os 
participantes do programa de voluntariado. A capacitação estará disponível no Portal de Voluntariado 
da CTG Brasil (www.voluntariadoctgbrasil.v2v.net). O objetivo dessa capacitação é propiciar uma 
sensibilização sobre o tema e preparar o voluntário para suas ações iniciais. 
 
Além dessa capacitação inicial, poderão ser realizadas eventuais capacitações específicas para 
determinados projetos que demandem um maior preparo dos participantes. Estes também serão 
oferecidos pela CTG Brasil ou poderão ser organizadas por voluntários mais experientes, conforme 
possibilidade e caso haja necessidade. 
 

 

 

É uma recomendação muito importante que os voluntários registrem os resultados das ações no portal.  
 
O preenchimento desses campos é importante, pois com essas informações a CTG Brasil irá acompanhar 
a assiduidade e apoio do voluntário, além de poder avaliar os resultados, aprimorar e dar continuidade 
ao programa. A responsabilidade dessa atividade é do voluntário líder da ação. 

 

 

A partir do preenchimento dos resultados das ações, a área de Marca, Comunicação & Sustentabilidade 
da CTG Brasil preparará relatórios anuais com dados das ações voluntárias como resultados qualitativos 
e quantitativos, que serão divulgados conforme possibilidades e necessidades da CTG Brasil. 

 

Para dúvidas e sugestões envie um e-mail para voluntariado@ctgbr.com.br ou acesse o Portal do 
Programa de Voluntariado CTG Brasil www.voluntariadoctgbrasil.v2v.net 

 

• Política de Sustentabilidade da CTG Brasil; 

• Política de Investimento Social, Doação e Patrocínio da CTG Brasil; 

• Código de Ética e Conduta nos Negócios da CTG Brasil; 

• Política de Reembolso de Despesas da CTG Brasil;  

• Política de Saúde e Segurança no Trabalho da CTG Brasil;  

• Lei do Voluntariado (LEI Nº 13.297, DE 16 DE JUNHO DE 2016.); 

• Relatório 2016 BISC - Benchmarking do Investimento social Corporativo Comunitas; 

• Censo CBVE 2016 – Conselho Brasileiro de Voluntário Corporativo; 

• Além do Bem – um estudo sobre voluntariado e engajamento (Santo Caos e Bank of America 
Merril Lynch com apoio de CVBE, UN Volunteers e ABRH); 

• Relatório de Atividades 2016 do CVSP - Centro de Voluntariado de São Paulo. 
 
 

 

http://www.voluntariadoctgbrasil.v2v.net/
mailto:voluntariado@ctgbr.com.br
http://www.voluntariadoctgbrasil.v2v.net/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.297-2016?OpenDocument


 

 

 
A partir de 28/11/2017 
 

 

Não aplicável. 

 

Serviço Voluntário: 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. 

 
 

• Anexo 1 – Manual do Ecotime  


