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1.RESUMO 

Com o objetivo de captar recursos humanos para ações de voluntariado 

para uma instituição que abriga idosos, este trabalho contribui, em certa 

medida, com dados sobre o porquê de se tornar um voluntário e como tais 

dados podem indicar caminhos para tomada de ações estratégicas eficazes 

para identificar onde estão estes voluntários e o quê os tornam voluntários.Os 

procedimentos adotados para este estudo foram estruturados, a principio, a 

partir de uma abordagem qualitativa, para informação sobre a situação do 

voluntariado e, em seguida adotou-se a abordagem quantitativa a fim de  

fundamentar a elaboração das questões do formulário de pesquisa.Neste 

sentido, espera-se que os dados levantados subsidiem, no futuro, ações 

positivas e eficazes para o aumento do número de voluntários para a entidade 

objeto do estudo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A  MAJORIS2 é uma consultoria de grande seriedade, confiança e ética 

que trabalha forma criativa e inovadora no segmento do terceiro setor ,sempre 

com o objetivo  de atender as expectativas de seus clientes e colaboradores. A 

MAJORIS tem como missão elaborar ideias e estratégias que sejam soluções 

para o crescimento dos seus colaboradores e trabalha para ser considerada 

uma empresa de destaque em seu segmento de atividade e manter-se 

comprometida com a ética, criatividade, confiança, inovação, seriedade e 
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qualidade. A MAJORIS tem seu foco no terceiro setor, portanto, seu 

compromisso é desenvolver propostas voltadas para esta área. Assim, a 

MAJORIS tem, neste caso,  como desafio, elaborar um estudo que indique que 

tipo de ações podem ser  adotadas no sentido de orientar as bases de um 

plano de marketing futuro para o Asilo João Kuhl Filho, na cidade de Limeira, 

entidade sem fins lucrativos que cuida de idosos há cerca de 97 anos com foco 

no voluntariado. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Identificar  à predisposição do  trabalho voluntário na comunidade. 

3.2 Objetivo Específico 

Manter e difundir, ainda  mais,  a boa imagem que a entidade possui na 

comunidade e, com isso,  aumentar os recursos  humanos e os financeiros na 

medida do possível. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1 Histórico: Asilo João Kuhl Filho 

 O Asilo João Kuhl Filho, entidade filantrópica de Limeira, tem por 

finalidade acolher pessoas idosas que não puderem prover a sua subsistência, 

sem distinção alguma quanto a raça, condição social, credo político ou 

religiosos.  Um ideal tornou possível a criação deste asilo – o seu fundador, 

Senhor João Kuhl Filho, ao encontrar pela cidade pessoas pobres, totalmente 

desassistidas, vivendo da caridade publica, começou a se preocupar e a 

pensar em algum tipo de ajuda. 

 Em conjunto com sua família, a ideia prosperou e tornou possível a 

construção de um Asilo para idosos de ambos os sexos. Em 17 de janeiro de 

1917 o Asilo nascia com o nome de o Asilo de Mendicidade de Limeira. Em 

1949, em razão do falecimento do Sr. João Kuhl Filho, após três anos. A sua 

família delegou poderes a uma entidade da cidade chamada Confraria da boa 

morte e Assumpção, para dar continuidade ao trabalho até então realizado. A 

Confraria da Boa Morte que tinha em seus quadros pessoas influentes da 

cidade, aceitou a incumbência, assumiu a administração do Asilo, elaborou 



novo estatuto novo estatuto social, elegeu nova diretoria e em 16 de agosto de 

1952, mudou o nome para Asilo João Kuhl Filho, em homenagem ao seu 

fundador. 

No Asilo há espaço para múltiplas atividades que aumenta a 

autoestima e desperta o humor do idoso como: passeios, baile, festa dos 

aniversariantes do mês, almoço em data festiva oferecida por voluntários ou 

clubes de serviços, etc. O Asilo tem sido mais que um abrigo para idosos, tem 

sido o verdadeiro lar de pessoas que não abrem mão da dignidade e que 

muitas vezes foram esquecidos ate mesmo por parentes próximos.3.  Funciona 

atualmente com um quadro de 50 funcionários contratados, e 30 voluntários, 

para atender 80 idosos.A Diretoria é formada por voluntários, eleitos de dois 

em dois anos. No atendimento relacionado à saúde, para atendê-los tem dois 

médicos geriatras, um é contratado e o outro é voluntário, mas quando um 

paciente necessita de maiores cuidados eles são levados ao Posto de Saúde 

ou na Beneficência Limeirense, quando em caso de internação na Santa Casa 

de Limeira.4  

Para receberem um idoso, é feito um Estudo Social e uma triagem, 

além de exames médicos para constatar se realmente é necessária a 

internação.Os parentes assinam um contrato obrigatório e fazem visita uma vez 

por semana. Caso não cumpram com o combinado, eles são denunciados ao 

Conselho do Idoso por abandono. 

 

4.2 Posicionamento  

O Asilo atualmente atende cerca de 80 idosos, os idosos vão para a 

entidade através do CEPROSOM5, Ministério Público, por vontade própria que 

no caso moram sozinhos, ou no caso das famílias sem condições de cuidar do 

seu idoso, então o levam para lá. No asilo há espaços para múltiplas atividades 

que aumentam a autoestima e despertam o humor do idoso, como passeios, 

baile, festa dos aniversariantes do mês, almoço em datas festivas oferecidas 

pelo voluntário. Em entrevista com profissionais que trabalham na entidade  

constatou-se que  as doações estão reduzindo e o voluntariado também, no 
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entanto, não existem ações de divulgação solicitando a ajuda voluntária  e, 

nem mesmo um setor que gerencie os pedidos de doações.  A maioria das 

doações vem pelos trabalhos de eventos, pagadores de pena infratora, 

doações de empresas e bazares de pechincha. Os produtos mais doados são 

os de higiene, e alimentos, e os menos doados são leite e carne, que neste 

caso representam o maior investimento mensal que a entidade possui por 

serem produtos mais caros. O Asilo não está nas redes sociais e possui uma 

página na internet desatualizada ( porque não tem voluntários que gerenciem 

estas ações)  e não faz campanha nas escolas para arrecadar de fundos( 

porque não tem pessoal suficiente para estar  nas ruas fazendo o “face a face”) 

. Cuida de  cerca de 80 idosos, a maioria debilitada.  

Há necessidade de voluntários para o setor de faxina, na alimentação e 

também pessoas para entreter os internos com leitura para ajudá-los há passar 

o tempo, pois são os técnicos de enfermagem que se encarregam disso, sendo 

que o trabalho nessa área já demanda muito do tempo do profissional.  

O Asilo possui uma vasta carteira de empresas de pequeno e médio e 

grande porte, mas nem todos são  doadores frequentes  

4.2.1  Por que as pessoas doam ao Asilo?  

Motivos para doação: Altruísmo, as pessoas acreditam que devem 

compartilhar dons e bens. Egoísmo, doadores que querem associar seu nome 

ou de sua família aos resultados de uma doação. Competição, gostam de fazer 

comparações (dar mais que o outro pode  representar um símbolo de riqueza a 

ser ostentado). Devoção,  quando a religião ou crença religiosa exerce forte 

influencia nas decisões do doador. Culpa, sente-se culpado ou responsável por 

alguma circunstancia negativa que recaia sobre ele. Tradição, quando o doador 

pertence a uma família onde se tornou hábito doar recursos para determinadas 

organizações.6 

 

4.3  Análise das Ameaças e Oportunidades, Forças e Fraquezas (SWOT) 

 

Forças Oportunidades 

Ser uma empresa responsável e séria As pessoas que se sentem obrigadas a doar 
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para se sentirem melhor com elas mesmas 

A primeira Instituição de Limeira na área Números de habitantes em Limeira e Região 

Varias atividades para distração dos Idosos Promoção de eventos 

Atendimento Altruísmo 

Pioneirismo Empresas e pessoas 

Localização Explorar o lado sentimental 

Amplo espaço para lazer Mercado Potencial pra captação de Voluntários 

Socialmente Correta 
Os jovens funcionários podem trabalhar com 

as redes sociais 

Corpo de funcionários  

 Credibilidade 

 Ótima estrutura de serviços 

 

  Fraquezas Ameaças 

Depende de doações Concorrência direta e indireta 

Depende muito de voluntários Egoísmo 

Mesmo com muitos doadores ainda não é 

suficiente para suprir as necessidades 
Individualismo 

Tem uma ajuda pequena da parte do 

governo Contemporâneo 

O custo dos idosos é alto Excesso de Racionalidade 

Recursos financeiros limitados 

 Leitos Limitados 

 Falta de voluntários e insumos 

 Profissionais para gerenciar mídias sociais 

    

4.4 Concorrência 

Direta: O Asilo Cantinho do Vovô, Casa do Idoso, Lição de vida.  

Indireta:Associação à Palavra de Deus, Associação Casa da Criança 

Santa Terezinha, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Limeira – 

APAE, Associação de Reabilitação infantil LIMEIRENSE – ARIL, Associação 

LIMEIRENSE de combate ao câncer, Associação LIMEIRENSE de educação, 

Associação LIMEIRENSE de Educação e Cultura, Centro Espírita luz e 

Caridade, Centro Social Sul, Dispensário Dom Barreto da Paróquia de São 



Sebastião, Núcleo de Valorização Humana Nova Vida, Lar Espírita Ernesto 

Kuhl essas entidades são as registradas na Prefeitura de Limeira.7 

 

5. METODOLOGIA 

Os procedimentos adotados para este estudo foram estruturados, a 

principio, a partir de uma abordagem qualitativa, afinal a proposta de  se 

trabalhar com ênfase no Voluntariado fez com que a MAJORIS procurasse se 

informar sobre o tema através entrevista com profissionais atuantes na 

entidade e de bibliografias especificas  do setor, assim como com indicadores 

que monitoram esta atividade para fundamentar a elaboração das questões do 

formulário de pesquisa, adotando, a partir de então , uma abordagem 

quantitativa. 

 

5.1 Definições do problema a ser pesquisado. 

Como aumentar o número de voluntários para o Asilo João Kuhl Filho? 

5.2 Objetivos da Pesquisa 

5.2.1 Objetivo Primário 

Captar recursos humanos/Aumentar consideravelmente o número de 

voluntários para o Asilo. 

5.2.2 Objetivos Secundários. 

 Identificar o perfil dos possíveis voluntários (sexo, idade, 

escolaridade, classe social, estado civil e números de filhos).  

 Identificar se as pessoas já exerceram algum tipo de voluntariado. 

 Identificar o conhecimento do Asilo. 

 Identificar o interesse de conhecer um Asilo. 

 Identificar o porquê de ser voluntário. 

 Identificar o acesso às mídias sociais. 

 

5.3 Método e Técnica de Pesquisa: 

5.3.1 Amostragem Probabilística 
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A metodologia propõe a realização de uma pesquisa quantitativa (questionário). 

A partir de entrevistas pessoais, mediante de um questionário estruturado com 

cerca de 10 perguntas para 50 pessoas. 

5.3.2  Método de Coleta de Dados: 

Aplicação de Questionários no período de 23/03/20014 a 25/03/20014, 

na cidade de Limeira - SP. 

 

5.4 Cronograma das fases da Pesquisa. 

 

 

 

5.5 Análise dos dados8 

1)Idade dos entrevistados:  

 26 anos a 35 anos= 38%  

 18 anos a 25 anos= 22% 

 46 anos a 60 anos= 22% 

 36 anos a 45 anos= 18% 

 Acima de 61 anos= 0% 

2) Sexo dos entrevistado: 

 56% mulheres 

 44% homens 

3) Escolaridade: 

 46% Ensino médio completo ou incompleto. 

 36% Ensino superior Completo ou incompleto. 

 8% Ensino Fundamental completo ou incompleto. 
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 6% Primário completo ou incompleto. 

 4% Pós-graduação ou Doutorado. 

4) Classe Social :  

o 42% dos entrevistados classe C. 

o 34% dos entrevistados D. 

o 22% dos entrevistados E. 

o 2% dos entrevistados classe B. 

 
5) Estado Civil:  

 54% dos entrevistados Casados. 

 40% dos entrevistados Solteiros. 

 6% dos entrevistados Divorciados. 

6) Filhos: 

 66% dos entrevistados tem filhos. 

 34% dos entrevistados não tem filhos. 

             7) Exerce ou já exerceu algum tipo de trabalho voluntariado? 

 58% dos entrevistados Sim 

 42% dos entrevistados Não 

8) Você já pensou em se tornar um voluntario? 

 74% dos Entrevistados disseram que Sim. 

 26% dos Entrevistados disseram que Não. 

9)Por qual razão você se tornaria um voluntário? 

 76% dos Entrevistados disseram ajudar o próximo. 

 14% dos Entrevistados por pressão do grupo 

(igreja,família,escola). 

 10% dos Entrevistados disseram para se sentir bem 

(autoestima). 

10) Você conhece o Asilo João Kuhl Filho ou já ouviu falar?  

 74% dos entrevistados disseram que Sim. 

 26% dos entrevistados disseram que Não. 

11)Já fez alguma doação para o Asilo? 

 58% dos Entrevistados disseram que Sim. 

 42% dos Entrevistados disseram que Não 

12) Você tem acesso as redes sociais? 



 82% dos Entrevistados Sim. 

 18% dos Entrevistados Não. 

 

6. RESULTADOS 

A pesquisa realizada nos ajudou a diagnosticar o problema. Como 

aumentar o número de voluntários para o Asilo João Kuhl Filho?  

Setenta e quatro  por cento (74%)dos entrevistados possuem vontade 

de exercer o voluntariado, sendo que  cinquenta e oito porcento (58%) deles já 

exerceu ou exerce um trabalho voluntariado.O lugar mais citado, entre os  

cinquenta e oito porcento (58%) dos entrevistados, são as Igrejas que eles 

frequentam. A pesquisa permitiu uma visão mais detalhada e positiva sobre o 

quê trabalhar  no sentido de sensibilizar as pessoas para se tornarem 

voluntários no Asilo, afinal, muitas pessoas se solidarizam com o voluntariado. 

A partir desses resultados a MAJORIS irá propor, em momento futuro, 

a criação de um link específico no site  da entidade( depois da sua atualização) 

, a fim de compor um banco de dados com a inscrição de pessoas dispostas a 

se tornarem voluntárias. No site as pessoas e empresas residentes em Limeira 

e região poderão se inscrever além de se aprofundarem no assunto 

“voluntariado”,  informando-se sobre os eventos realizados no asilo, conhecer 

sua história, seu funcionamento e, ainda,  saber quais são as vagas mais 

requisitadas para o trabalho voluntário. 

 

7.CONSIDERAÇÕES 

Estudos sobre o atual desenvolvimento das organizações revelam uma 

nova faceta que as empresas estão buscando para sua sobrevivência no 

mercado com características cada vez mais competitivas. Entre elas, merece 

destaque a análise mercadológica, que oferece a partir de seus resultados, 

uma base mais segura para futuros investimentos e tomadas de decisão. O 

voluntariado é o conjunto de ações de interesse social e comunitário em que 

toda a atividade desempenhada reverte a favor do serviço e do trabalho. É uma 

profissão de prestígio, visto que o voluntário ajuda quem precisa, contribuindo 



para um mundo mais justo e mais solidário.9 

A maioria das pessoas que praticam ou praticaram o voluntariado são 

mulheres, principalmente das classes sociais mais baixas. As pessoas se 

tornam voluntárias pelo prazer de ajudar o próximo, para se sentirem bem e 

tem aqueles que se voluntariam por pressão de um grupo e se sentem 

pressionados em ajudar. 

O projeto sobre o Asilo João Kuhl filho foi algo completamente 

desafiador, pois o terceiro setor é uma área no Brasil existente desde o século 

XVI, quando as Santas Casas se organizaram para ajudar os pobres e 

desvalidos; mas com os contornos de organização autônoma, de interesse 

público, com gestão organizada é relativamente novo na história social 

brasileira. 

A carência nas doações (recursos financeiros, insumos e material 

humano) foi detectada como problema, sendo que no inicio do projeto a 

MAJORIS queria abraçar a causa por completo, com o passar do tempo, das 

informações adquiridas e, com o amadurecimento das ideias, a causa como um 

todo se tornou um tanto inviável em primeira mão, afinal, para a realização de  

um trabalho mais  profissional, aceitável, coerente e próximo da realidade, a 

MAJORIS decidiu focar no diagnóstico do “voluntariado”  apontado, desde o 

briefing junto ao cliente,  como sendo  a maior das dificuldades da entidade. 

A MAJORIS espera que a proposta se torne válida e aceitável no 

sentido de que os dados levantados subsidiem, no futuro, ações positivas e 

eficazes para o aumento do número de voluntários para o asilo, tendo 

contribuído, por exemplo, com a ideia da formação de um Banco de Voluntários 

vinculado ao site da entidade.  
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