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1. RESUMO 

Há a percepção da necessidade de implantar o fundo do idoso na cidade e 

com ela a necessidade da elaboração de uma campanha de sensibilização junto à 

comunidade e que alcance uma boa porcentagem da população que apoie a causa 

e que as autoridades sejam atingidas, a fim de que a lei municipal seja aprovada. 

Desta forma, este trabalho avalia em que condições o Fundo Nacional do Idoso vem 

sendo aplicado em outras cidades. A pesquisa em questão é do tipo qualitativa 

aplicada entre diferentes públicos, mas em especial com o público interno, tomador 

de decisão. O objetivo é entender, primeiramente os mecanismos desta lei e em 

seguida, subsidiar de informações o plano de execução de uma campanha de 

comunicação para a aprovação da lei a fim de, aumentar a possibilidade de 

arrecadação de uma entidade para idosos como o Asilo João Kuhl Filho. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A HUZAR CONSULTORIA & MARKETING é uma consultoria-universitária 

voltada para o terceiro setor, especializada em estratégias e táticas de marketing 

para melhorar a posição de seus clientes. Trabalha com desenvolvimento de 

pesquisas, análises e ações que resultem em mudanças positivas no rumo de seus 

clientes. A atividade principal da HUZAR CONSULTORIA & MARKETING é focada 
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no planejamento de marketing para empresas do terceiro setor, orientando os 

clientes com ações estratégicas que possam tornar suas empresas mais conhecidas 

e competitivas no mercado, a partir da adoção de ferramentas modernas de 

marketing e com planos sob medida. Com a missão de atender a necessidade dos 

clientes, a empresa oferece serviços de assessoria em marketing com base na 

excelência e, ainda trabalha para satisfazer as expectativas a eles propostas. A 

HUZAR CONSULTORIA & MARKETING preza por seus colaboradores, clientes, 

fornecedores e demais envolvidos ao destacar e valorizar entre cada um suas 

competências de forma a destacar a responsabilidade social, a integridade com 

crescimento sustentável. Neste caso, a HUZAR está diante do desafio de elaborar 

uma campanha para a sensibilização da aprovação da Lei que cria o Fundo do 

Idoso, no nível municipal. 

Trabalhar em função da aprovação de um projeto que já tramita junto ao poder 

público torna ainda mais viável a campanha de sensibilização a ser desenvolvida, 

para que toda a população e, principalmente as autoridades de Limeira, sintam a 

real importância do Fundo Nacional do Idoso. 

Com a aprovação do fundo, as empresas privadas que hoje exercem mínima 

participação nos recursos recebidos pelo asilo, terão um forte incentivo em reter do 

seu imposto até 1% do lucro real, o que para as casas asilares da cidade de Limeira, 

representará uma ação extremamente significante. E, no caso das pessoas físicas, a 

dedução do imposto atinge até 6%.  

A população da terceira idade tem crescido muito, segundo dados do IBGE 

atualmente são 22 milhões de pessoas acima de 65 anos (2010)2. O que afeta 

diretamente nas empresas do terceiro setor que assumem essa posição de cuidar e 

zelar pelos direitos da pessoa idosa. Consequentemente o número de idosos 
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dependentes desses cuidados aumentarão, e com isso a necessidade de melhorias  

na infraestrutura dos asilos, suprimentos, assistência.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Desenvolver estratégias para a sensibilização da comunidade para a 

aprovação e implantação do Fundo do Idoso na cidade de Limeira, projeto que há 

algum tempo tramita na Câmara Municipal. 

3.2 Objetivos Específicos 

Fortalecer as atividades internas e externas já existentes envolvendo o asilo. 

Sabe-se que durante o ano alguns eventos com datas pré-definidas são esperados 

pelos idosos e pela comunidade, como por exemplo: Aniversariantes do Mês, 

bazares, festas, bailes. É de extrema importância que as datas sejam lembradas e 

comemoradas, visto que, alguns idosos tem pouco contato com os familiares. Cabe, 

então, a essa “família” de pessoas que se prontificam a participar oferecerem a eles 

o melhor esperado para cada evento.  

Manter uma imagem positiva no mercado é de extrema importância para 

qualquer segmento que seja, e, também, para as instituições sem fins lucrativos. O 

asilo João Kühl Filho tem um histórico de seriedade, responsabilidade e integridade 

perante a sociedade que se construiu devido à boa administração da sua diretoria, 

anteriores e atual, e colaboradores nestes longos  anos de história.  

4. METODOLOGIA 

4.1 A Pesquisa 

4.2 Definição do problema a ser pesquisado 

Pensando em obter mais recursos das empresas privadas, constatou-se 

durante o Briefing com o cliente que a cidade de Limeira ainda não tem implantado o 

Fundo do Idoso, mas que o projeto de lei que pretende aprová-lo tramita, há muito 
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tempo, na Câmara Municipal. A proposta da HUZAR vai se delimitar em torno da 

sensibilização da sociedade civil e da comunidade política para aprovação da lei a 

fim de que, no futuro recursos possam ser captados para as entidades cuidadoras 

de idosos e, no caso, no futuro, o Asilo João Kühl Filho, possa ser beneficiado. Mas 

como ajudar na aprovação dessa lei no município? 

4.3 Objetivos da pesquisa 

Identificar elementos que reforcem as ações para a realização de uma 

campanha de sensibilização para a aprovação da lei/fundo para futuramente ser  

mais um meio de conseguir recursos para o asilo João Kuhl Filho de Limeira. 

4.4 Objetivos Primários 

 Conhecer a entidade para entender as necessidades enfrentadas e assim, ter 

uma visão ampla para saber trabalhar sobre as ideias que tenham 

possibilidade de ser implantadas na entidade, uma vez que, muitas 

possibilidades se abrirão com a aprovação da Lei do Fundo do Idoso em 

Limeira, que permitirá à empresas dirigirem parte da arrecadação do IR para 

tais entidades (até 01%) e para pessoas físicas (até 06%). 

  4.5 Objetivos Secundários 

Aprimorar a visão em relação ao terceiro setor fomentando a valorização de 

ações profissionais para o terceiro setor junto à sociedade. 

4.6 Método e Técnica de pesquisa e Amostragem 

A fim de dar conta de informações preliminares à elaboração de uma 

campanha de sensibilização optou-se por uma pesquisa qualitativa com base na 

entrevista de duas (02) profissionais da entidade realizada no local objeto do 

trabalho, consideradas as atuações estratégicas que tais profissionais mantém no 

quadro da instituição. 

4.6.1 Método de Coleta de Dados 

O trabalho começou a ser desenvolvido através de pesquisas bibliográficas, em 

sites e documentos que explicam o funcionamento da Lei do Fundo do Idoso, já 
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aprovada em diversas cidades do país, além de artigos de diversos autores que 

discutem esta questão, a fim de que o grupo aprimorasse o entendimento do 

assunto. E em seguida foi realizada a entrevista e o preenchimento de um formulário 

com 10 (dez) questões com perguntas abertas sobre o estágio em que se encontra 

andamento da lei na Câmara Municipal e as expectativas da entidade em relação à 

sua aprovação. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Breve histórico 

O Asilo João Kühl Filho faz parte das inúmeras instituições que compõem o 

terceiro setor. É uma entidade filantrópica especializada em atendimento e 

assistência a idosos que não podem se manter sozinhos. Fundado em 1917 pelo 

senhor João Kühl Filho, no início chamado de Asilo de mendicidade de Limeira. São 

97 anos de história. Em 1949, ano em que seu fundador faleceu, o asilo foi entregue 

a uma entidade chamada Confraria da Boa Morte e Assumpção que então passou a 

administrar a entidade elegendo nova diretoria e, três anos depois, o reinaugurou e o 

batizou com o nome de Asilo João Kühl Filho. Desde então a entidade vem 

trabalhando árdua e incessantemente para manter suas atividades. Atualmente a 

entidade conta com uma infraestrutura que atende as necessidades encontradas 

nos idosos e nos demais envolvidos com um quadro de cerca de 56 funcionários e 

um grande número de voluntários  que exercem grande papel na manutenção dos 

serviços para o atendimento de 82 idosos, entre homens e mulheres. Mantém-se, 

expressivamente, de doações e de algumas linhas de remissão de valores das 

instancias municipais, estaduais e federais, que pouco representam na sua 

arrecadação mensal. Os problemas encontrados em instituições do gênero são 

basicamente os mesmos, visto que, a renda oferecida pelo governo não cobre os 

gastos gerados mensalmente com moradia, funcionários, alimentação. A “saída”, 

então, é contar com a ajuda dos colaboradores e patrocinadores para manter o asilo 

com bom funcionamento e cada idoso com o bem estar esperado para suas 

necessidades básicas como cidadão. 
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Apesar do histórico positivo do asilo, não é fácil conseguir uma estabilidade 

financeira, e, por isso, pensar estratégias que culminem com a o aumento de 

doações são sempre bem vindas.  

5.2 Mercado 

O Asilo João Kühl Filho está localizado na cidade de Limeira, na Rua Capitão 

Flamínio Ferreira nº 489, Centro, atendendo idosos de Limeira que não puderam 

prover a sua subsistência, no entanto, existem na cidade, outras instituições que 

oferecem os mesmos serviços à comunidade e, portanto, disputam a mesma 

condição de  conquistar a atenção da comunidade no que se refere  à doações. 

O asilo está localizado no centro da cidade e possui fácil acesso, além do 

ambiente tranquilo e arejado que possibilita diversas atividades que aumentam a 

autoestima dos idosos, como: bingos, bailes, passeios, jogos entre outros.  

Segundo pesquisa do Hay Group, uma empresa global de consultoria de 

gestão de negócios no mercado do terceiro setor, 86% dos funcionários e 

voluntários estão satisfeitos e orgulhosos de sua ocupação3 e foi o que a HUZAR 

pode observar nos funcionários  e voluntários da entidade  com os quais teve 

contato .O  asilo busca, permanentemente, a participação de toda a comunidade no 

apoio, desde o financeiro até o voluntariado. O que é essencial para que a instituição 

continue funcionando.  

5.2.1 . Análise das Ameaças e Oportunidades (SWOT) 

Na avaliação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. (SWOT) do 

asilo tem-se o objetivo de determinar sua capacidade em realizar o seu futuro plano 

de ações estratégicas e quais serão as suas limitações.  

ANÁLISE DE AMBIENTE INTERNO 

FORÇAS FRAQUEZAS 

                                                           
3
 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/75436-terceiro-setor-paga-menos-mas-

satisfaz-mais.shtml.Acesso em maio de 2014 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/75436-terceiro-setor-paga-menos-mas-satisfaz-mais.shtml.Acesso
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/75436-terceiro-setor-paga-menos-mas-satisfaz-mais.shtml.Acesso
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Espaço físico favorável às atividades; Desequilíbrio financeiro; 

Tradição; Sazonalidade com custos com 

remédios; 

Localização; Pouca divulgação; 

Administração Organizada;  

Funcionários treinados.  

 

 
 

ANÁLISE DE AMBIENTE EXTERNO 

AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

Dificuldade em encontrar voluntários 

que tenham compromisso com o 

asilo; 

Diversas empresas buscando a 

responsabilidade social; 

Concorrência direta e indireta; Implantação da Lei – Fundo do Idoso 

Falta de tempo para os familiares 

fazerem visitas; 

Campanhas de sensibilização com o 

intuito de trazer mais arrecadação ao 

asilo; 

Instabilidade no salário da 

aposentadoria. 

Grande quantidade de mídias locais 

propensas em ajudar. 

 

5.3 Preço/Custo de Manutenção  

O asilo é um estabelecimento para abrigo, sustento ou educação de pessoas 

com dificuldades de se manter. Assim como em todas as casas de abrigo e ou 

clínicas existe o custo mensal para manter as atividades deste tipo de instituição 

funcionando com excelência. Tratando-se especificamente do Asilo João Kühl Filho, 
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conta com funcionários: 56 contratados que recebem seus salários mensalmente 

conforme a CLT. 

Atualmente o asilo João Kühl Filho, possui 85 vagas, todas ocupadas, sendo 

24 dessas determinadas pelo Juizado. No momento, o número de leitos 

determinados pelo juiz, na casa é de 31. Os idosos pagam um valor mensal para 

ficarem abrigados, valor este que é determinado pela coordenação do asilo através 

de uma análise financeira realizada individualmente com cada família.  

5.4 Concorrência  

A concorrência existe até mesmo entre instituições sem fins lucrativos, pois, 

elas dependem de verbas, doações e patrocinadores. Desta forma o asilo concorre 

de forma indireta com instituições que acolhem crianças e até mesmo com aquelas 

que acolhem animais e tem a  concorrência direta, de uma instituição voltada para o 

mesmo segmento, por exemplo, “Cantinho do vovô”. E outras montadas de forma 

clandestina.  

6.  RESULTADOS 

Esta etapa preliminar deste trabalho finalizou-se baseada nos dados desta 

pesquisa que contribuiu para um aperfeiçoamento das informações acerca do Fundo 

Nacional do Idoso, uma excelente forma de contribuir com entidades que realizam 

ações e programas relativos aos idosos. Compreender que ainda é pequeno o 

número de empresas que participam desse projeto que está integrado junto ao 

Estatuto do Idoso, visto que na região poucas são as cidades que implantaram o 

projeto. 

A pesquisa serviu ao objetivo do trabalho, no primeiro momento, na medida em 

que já existe uma enorme expectativa em relação à aprovação do Fundo do Idoso 

na cidade de Limeira. As doações que possivelmente serão feitas por Pessoas 

Físicas em até 6% do Imposto de Renda Devido e, mais a arrecadação da Pessoa 

Jurídica, que se limita em 1% com base no lucro real assegurarão muitas ações 

praticadas em favor das pessoas idosas. Com isso, abrem-se as possibilidades, com 

fortes indicações positivas de se elaborar uma campanha de sensibilização para a 
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aprovação da Lei junto à comunidade Limeirense.  As estratégias que deverão ser 

adotadas na campanha de sensibilização deverão ter seu foco no contato com os 

atuais contribuintes, apresentar o fundo do idoso a fim de conquistar esses novos 

doadores. 

 

7. CONSIDERAÇÕES 

Amparado pela maior expectativa de vida, o número de brasileiros acima de 65 

anos deve praticamente quadruplicar até 2060, confirmando a tendência de 

envelhecimento acelerado da população já apontada por demógrafos. A estimativa 

faz parte de uma série de projeções populacionais baseada no Censo de 2010 

divulgadas em agosto de 2013 pelo IBGE. 

A população brasileira tem tomado consciência da importância que entidades 

dessa natureza possuem. E isso é compartilhado, sem dúvida, também, pela 

população Limeirense. É de suma importância, a partir disso, que a sociedade se 

conscientize da necessidade da profissionalização deste setor, desde a criação de 

empresas voltadas para ele, afinal o número de idosos só cresce, e pensar na 

formação profissional para trabalhar neste segmento. 
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