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 PESQUISA APAE DE SANTA BÁRBARA D’ OESTE  

 

1. RESUMO  

 

Neste paper serão apresentadas as pesquisas realizadas pelos alunos do 4º 

semestre do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Anhanguera de Santa 

Bárbara, sobre a instituição APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Santa Bárbara d’ Oeste. Além das pesquisas, foi estudado sobre o terceiro setor, 

sobre ONGs no Brasil e região, além de marketing no terceiro setor. Essas pesquisas 

embasaram o trabalho interdisciplinar, a fim de elaborar uma campanha publicitária 

para a APAE.  

 

PALAVRAS-CHAVE: APAE; Campanha; Pesquisa. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 O presente trabalho é um Projeto Interdisciplinar apresentado como exigência 

do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara, 

desenvolvido no decorrer do 4° semestre com orientação dos professores do curso.  

Segundo Peter Dobkin Hall (1994), a história americana sempre foi marcada 

pela filantropia e pelas associações voluntárias. Entretanto, é apenas à partir da 

década de 50 que as entidades que praticavam a filantropia, tal qual associações 

voluntárias e fundações, passam a ser devidamente reconhecidas. Um marco 

importante para o reconhecimento dessas entidades foi a "invenção" do nonprofit 

sector (Setor Sem Fins Lucrativos). Hall (1994: 21-26) descreve que as fundações 

estavam na mira do congresso americano, acusadas de concentração de poder e 

ameaça ao governo democrático. Tempos de guerra fria e ameaça comunista. Tais 

considerações acabaram por favorecer o investimento em pesquisas, por parte das 

fundações, sobre as instituições que recebiam benefícios fiscais. O resultado foi o 

nascimento do nonprofit sector – que se caracterizava por ser voluntário, ter como 

finalidades ações de caridade, financiadas por doações, e serem sem fins lucrativos 

– e o estabelecimento das relações entre tal sorte de instituições com os ideais da 

livre iniciativa, da filantropia e do associativismo da população norte-americana. 
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Terceiro setor é formado por associações e entidades sem fins lucrativos, e é 

classificado como terceiro setor, em sociologia. O termo é de origem americana, Third 

Sector, muito utilizado nos Estados Unidos, e o Brasil utiliza a mesma classificação. 

A sociedade civil é dividida em três setores, primeiro, segundo e terceiro. O 

primeiro setor é formado pelo Governo, o segundo setor é formado pelas empresas 

privadas, e o terceiro setor são as associações sem fins lucrativos. O terceiro setor 

contribui para chegar a locais onde o Estado não conseguiu chegar, fazendo ações 

solidárias, portanto possui um papel fundamental na sociedade. 

Existem várias organizações que fazem parte do terceiro setor, como as ONGs 

(Organizações Não Governamentais) e OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público). O terceiro setor é composto quase que, em sua totalidade, de mão 

de obra voluntária, pessoas que trabalham e não recebem remuneração para isso. 

O terceiro setor é mantido com iniciativas privadas e até mesmo incentivos do 

Governo, com repasse de verbas públicas. As entidades do terceiro setor têm como 

objetivo principal melhorar qualidade de vida dos necessitados, sejam eles crianças, 

adultos, animais, meio ambiente, e etc. 

Para compor este projeto foi feita uma fundamentação teórica, e realizadas 

pesquisas mercadológicas quantitativa e qualitativa. As análises das pesquisas deram 

direção para o desenvolvimento da campanha para a APAE de Santa Bárbara d’ 

Oeste.  

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara d’ 

Oeste, associação filantrópica, fundada em 21 de outubro 1967 por grupo de pais e 

amigos com filhos excepcionais e deficientes com necessidades especiais, ao verem 

que faltava uma instituição em sua cidade para esse tipo de cuidado especial, 

resolveram criar a APAE e desenvolver uma associação com aqueles que tinham a 

mesma dificuldade em ajudar o desenvolvimento de seus filhos/amigos especiais. 

Com isso a instituição comemora seus 47 anos de existência, com 2.133 APAE’S no 

Brasil sendo 305 no estado de São Paulo. 
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3. OBJETIVOS  

Pesquisar sobre o doador social, analisando seu perfil e hábitos de doação, 

além de obter o nível de conhecimento que os barbarenses tem em relação a APAE 

de Santa Bárbara d’ Oeste. 

Através das pesquisas, pode-se entender mais sobre o público-alvo do cliente, 

fazendo uma campanha bem planejada para atingi-lo, mobilizando as pessoas a 

doarem para a APAE. 

As fundações, associações, instituições do terceiro setor estão muitas vezes 

envolvidas com obras de filantropia. É importante referir que as empresas que 

têm responsabilidade social também podem contribuir para uma sociedade mais 

equilibrada e justa. 

Atualmente há um grande número de instituições do terceiro setor, sendo 

assim, é necessário posicionar a APAE de Santa Bárbara como uma instituição séria 

e confiável.  

 

4. METODOLOGIA 

 

Sobre pesquisa de Marketing Samara e Barros (2007, pág. 17) dizem que: 

A pesquisa de marketing consiste em projetos formais que visam à 
obtenção de dados de forma empírica, sistemática e objetiva para a 
solução de problemas ou oportunidades específicas relacionadas ao 
marketing de produtos e de serviços. O campo de atuação da pesquisa 
de marketing é amplo.  

 

SAMARA e BARROS (2007, pág. 18) também dizem que: “A pesquisa será 

importante no diagnostico do processo de decisão de compra do público-alvo, 

entendendo como este procede em diversas frases e tipos de soluções de compra”. 

 

SAMARA e BARROS (2007, pág. 18) ainda dizem que: 

A pesquisa também será fundamental para o conhecimento e a 
avaliação de componentes de atitudes perante públicos de interesse 
da organização (consumidores, clientes potenciais, formadores de 
opinião, influenciadores, tomadores de decisões de compra etc.). 
Atitudes podem ser definidas coo estados mentais que permitem 
percepção e a avaliação do ambiente pelos indivíduos e determinam 
as respostas em relação a ele. A atitude pode estar relacionada às 
pessoas, produtos marcas ideais, organizações etc. 
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Analisando sobre a importância da pesquisa de marketing SAMARA e 

BARROS (2007, pág. 18) concluem que: 

Em todas as situações descritas, percebemos que há necessidade de 
informações que venham a confirmar hipóteses especificas para 
embasar as possíveis decisões a serem tomadas pelos executivos de 
marketing. As informações já disponíveis na empresa podem estar 
incompletas, ou não responder às questões básicas para a tomada de 
decisão. A pesquisa de marketing, por meio de metodologia adequada 
e de um projeto formal, que parte da definição do problema a ser 
pesquisado, buscará essas informações. Um projeto de pesquisa de 
marketing deve ser executado por etapas, que se iniciam na definição 
do problema de pesquisa e terminam na análise e na interpretação dos 
resultados obtidos, na redação do relatório final e na apresentação ao 
cliente. 

 

Pesquisa Quantitativa 

 

Essa pesquisa foi essencial para conhecer o perfil do doador de Santa Barbara 

d'Oeste. Os resultados mostram se os cidadãos costumam fazer doações, por quê 

fazem e como fazem. 

A pesquisa respondeu ao seguinte problema: O cidadão barbarense tem hábito 

de fazer doações? 

A pesquisa teve como objetivo geral adquirir um percentual da quantidade de 

doadores em Santa Bárbara d’Oeste, a fim de obter o perfil do cidadão barbarense. E 

como objetivos específicos, identificar o perfil dos doadores, o bairro onde reside, sua 

idade, sexo, classe social, o que sabem sobre a APAE, se costumam doar e o que os 

motivaria a doar. 

Com as respostas obtidas no formulário de pesquisa, poderemos formar uma 

base que servirá para direcionar a campanha. 

 

Pesquisa Qualitativa 

 

Com o objetivo de obter informações mais aprofundadas sobre os hábitos de 

doação e o conhecimento sobre a APAE, foi desenvolvido um roteiro para pesquisa 

qualitativa, que continha tópicos e subtópicos de assuntos referente ao problema da 

pesquisa. Deve conter todos os tópicos que se deseja saber informações através de 

uma discussão em grupo. 
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5. DESENVOLVIMENTO 
 
5.1 – Planejamento Pesquisa Quantitativa 

5.1.1 – Tipo de Pesquisa 

Pesquisa descritiva quantitativa por inquérito pessoal com abordagem simples. 

5.1.2 – Hipóteses 

As pessoas se sentem solidarias. 

 As instituições recebem ajuda de pessoas próximas ao endereço em que é 

localizada; 

5.1.3- Amostragem probabilística 

- Fórmulas de cálculo amostral 

– Infinita :n= ∂2.p.q 

                     e2 

– Finita: n= ∂2.p.q .N 

      e2.(N-1)+ ∂2.p.q 

LEGENDA: 

N= universo 

n=amostra que será 

calculada 

∂=nível de confiança 

e= erro amostral 

p.q=porcentagem pelo 

qual o fenômeno ocorre 

 

Nível de confiança 

• 68% -1 

• 95%-1,96 

• 95,5%-2 

• 99,7%-3 

– P.q.= 50.50 
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A amostra para essa pesquisa teve 95% de intervalo de confiança e 4% de 

margem de erro para mais ou para menos. 

 

Infinita 

n= ∂2.p.q 

       e2 

n = (1,96)²*50*50 

         (4)² 

n = 3,84*2.500 

         16 

n= 9.600 

    16 

n= 600 

 

Levando em consideração que a população de Santa Bárbara d’ Oeste tem 

189.233 habitantes, segundo informação do site do IBGE, a amostra foi de 600 

pessoas: cidadãos barbarenses de ambos os sexos acima de 16 anos de idade, de 

todas as classes econômicas. 

 

5.1.3- Método de Coleta de Dados 

A pesquisa foi aplicada com o método de inquérito pessoal, realizada pelas 

agências experimentais DNA, H-21, Onix, Sniper, UpYou e Y-exit da Faculdade 

Anhanguera de Santa Bárbara, sob orientação da professora Vivian Barboni. 

Os questionários continham 25 questões, algumas abertas para levantar 

motivações sem delimitar previamente as respostas previstas. Foram aplicados 606 

questionários face a face no mês de Setembro de 2014. 

As entrevistas foram realizadas em diferentes pontos de fluxo da cidade de 

Santa Barbara d'Oeste: 

 Santa Rita, Romano, Mollon, Cidade Nova, São Joaquim, 31 de Março, Jardim 

Europa. 
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6. RESULTADOS 

Analisando todas as repostas dos entrevistados inseridas nos diversos gráficos, 

pode-se identificar que a maior parte são mulheres casadas de idade entre 21 a 30 

anos que realizam doações pela motivação e satisfação pessoal. O cenário masculino 

não é diferente, apenas em volume menor. 

Relacionando a classe econômica, a que mais realiza doações é a B2 com 

maior volume na forma de dinheiro, mas também doam alimentos, brinquedos, roupas 

e trabalhos voluntários. Há também uma parte que não realizam nenhum tipo de 

doações e se concentram na classe C1. 

De todas as pessoas entrevistadas, 15% não conhecem a APAE, o restante 

conhece em maior volume através de parentes e amigos, mas o telemarketing da 

APAE também é uma excelente forma de comunicação eficaz, 25% conhecem a 

APAE por essa via. 

Alguns gráficos com resultados da pesquisa: 

 

Gráfico 1: Instituições para quais costumam fazer doações 
Fonte: Pesquisa realizada pelo 4º Semestre da Fac. Anhanguera de Santa Barbara/Set2014. 
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Gráfico 2: Instituições de Santa Bárbara d’ Oeste conhecidas pelos entrevistados. 
Fonte: Pesquisa realizada pelo 4º Semestre da Fac. Anhanguera de Santa Barbara/Set2014. 

 
 

 
 

Gráfico 3: Tipos de doações que os entrevistados realizam. 
Fonte: Pesquisa realizada pelo 4º Semestre da Fac. Anhanguera de Santa Barbara/Set2014. 

 

 

Gráfico 4: Entrevistados que conhecem a APAE de Santa Bárbara x Meios de Comunicação. 
Fonte: Pesquisa realizada pelo 4º Semestre da Fac. Anhanguera de Santa Barbara/Set2014. 
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Planejamento Pesquisa Qualitativa 

A pesquisa foi realizada com 8 entrevistados e 19 a 43 anos de idade, no mês 

de setembro de 2014. Os convidados foram recepcionados numas das salas da 

biblioteca da Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara pelos moderados da pesquisa. 

Inicialmente preencheram uma ficha sócio-demográfica e tiveram um coffe break, e 

na sequencia foi explicado que se tratava de uma pesquisa sobre o terceiro setor. 

Durante toda a pesquisa os entrevistados foram incentivados pelo moderador a 

expressarem suas opiniões.  

O roteiro teve 6 (seis) tópicos e dentro dele diversos subtópicos. A pesquisa 

teve em média 1h30 de duração. 

Todos os participantes se consideram solidários e conhecem instituições 

beneficentes, além de terem conhecimento sobre a APAE e apontaram que 

conheceram através de telemarketing e amigos.  

Os entrevistados dizem receber pedidos regularmente tanto da APAE como de 

outras instituições através de telemarketing, mas nem sempre tem interesse em 

conhecer o trabalho.  

Consideram a APAE, Casa da Criança, Lar dos Velhinho e igrejas como 

entidades confiáveis.  

Os tipos de doações que mais costumam fazer são em dinheiro, roupas e 

alimentos, e a motivação é a realização pessoal de ajudar ao próximo. Os 

entrevistados  conhecem a APAE, mas nunca fizeram visitas. 

Foi citada a preocupação com o crescente número de instituições que não são 

confiáveis, pois sempre há casos de corrupção, mas esperam que seu dinheiro seja 

bem usado em prol da causa que querem ajudar.   

Dizem se comover com propagandas de superação que os façam sentir que 

poderiam fazer bem mais do que fazem, e campanhas mostrando o trabalho da 

entidade ou sua filosofia os motivariam a doar.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foi aprendido sobre terceiro setor, com oportunidade de 

conhecer melhor a APAE e poder fazer uma campanha que envolve e toca as 

pessoas, para que sintam vontade de ajudar a APAE e o objetivo seja alcançado, com 

muitas doações para continuar seu trabalho.  

A partir dos resultados das pesquisas, foi elaborado uma campanha publicitária  

com o tema “Um simples gesto pode fazer a diferença”, incentivando as pessoas a 

doarem para a APAE de Santa Bárbara d’ Oeste, onde cada um fazendo um pouco, 

terão grandes resultados. 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

AAKER, David A. Pesquisa de Marketing/ David A. Aaker, V. Kumar; George S. Day; 
tradutor Reynaldo Cavalheiro Marcondes. - 2. ed. - 5. reimpr: - São Paulo: Atlas,  
 
SAMARA, Beatriz Santos. Pesquisa de Marketing: Conceitos e Metodologia, São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
 
APAE BRASIL  Disponível em:< 
http://www.apaebrasil.org.br/artigo.phtml?a=2> Acesso em: 28 set. 2014 
 
APAE SANTA BARBARA  Disponível em:< 
http://santabarbaradoeste.apaebrasil.org. 
br/artigo.phtml?a=11179> Acesso em: 28 set. 2014 
 
O QUE É TERCEIRO SETOR Disponível em:< 
http://www.filantropia.org/OqueeTerce 
iroSetor.htm > Acesso em: 28 set. 2014 


