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Temos visto a importância do voluntariado e 
entendido que ele ajuda a construir um conjunto 
de habilidades essenciais para desenvolver bons 
líderes dentro da nossa organização.

- Doug Marshall
Diretor de Cidadania Corporativa da Deloitte Services LP

Se alguns pesquisadores estão corretos, isso significa 
que os bilhões gastos pelas empresas em pacotes de 
benefícios típicos de RH podem não ser suficientes.

Na verdade, em comparação, o retorno sobre o 
investimento dos benefícios tradicionais pode ser 
menor do que o de um Programa de Voluntariado 
robusto - que custa muito menos.

- Chris Jarvis
Co-fundador e Presidente do Realized Worth
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