
Pesquisa da Fundação Itaú Social, realizada pelo Instituto DataFolha. 

2.024 entrevistas realizadas por todo o Brasil entre 9 e 12 de setembro de 2014, distribuídas em 135 municípios, com 
margem de erro máxima de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%. 
Pesquisa quantitativa, com abordagem pessoal em ponto de fluxo populacional, mediante aplicação de questionário 
estruturado em tablet. Desenho amostral com base em informações do Censo 2010/estimativa 2013 (fonte: IBGE).

Visão geral da prática voluntária

11% 28% 72%

Motivos para não praticar 
ou parar de praticar voluntariado

40%
29%

18%12%

Nunca foram 
voluntários por 
falta de tempo

Nunca foram 
convidados

Nunca 
pensaram nisso

Não sabem 
onde obter 
informações

Pertencem às classes 
econômicas A e B

Das pessoas com 
ensino superior já 
atuaram como 
voluntárias

Dos jovens de 
16 a 24 anos nunca 
se envolveram 
com voluntariado

Perfil dos voluntários

51% 

Homens 
49% 

Mulheres 

Disponibilidade para 
participar de ações 
voluntárias

70%

79%

58%

Afirmam que doar dinheiro 
ou objetos não substitui a 
atividade voluntária

Têm grande disposição para realizar 
doações em dinheiro

Têm grande disposição para 
realizar doações em dinheiro

Estão um pouco ou muito dispostos a realizar 
atividades voluntárias

55%

Por incentivo ou in�uência 
de pessoas ou instituições

18%

Onde busca 
informações sobre 
práticas voluntárias

Dizem não saber onde encontrar informações
76%

Benefícios apontados

51% 40% 29% 11%

Desenvolver 
habilidades

Ações relacionadas 
a saúde

Educação

Doação de sangue

Proteção de animais

Atividades esportivas

Ajudar as 
pessoas 
e o país

Sentir-se útilSensação de 
bem-estar e de 
fazer o bem

Tipo de atividade que 
mais gostaria de fazer

31%

24 %

22%

22%

20%

Percepção sobre voluntariado

Qualquer atividade43%
Relacionada à habilidade 
que possui22%
Relacionada 
à formação 
e ao trabalho20%

Continuam atuando 
voluntariamente

Já praticaram 
ações voluntárias

Nunca atuaram em 
ações voluntárias

Motivação para 
atuação voluntária

Em qual área faria 
atuação voluntária

Amigos e parentes
17%

Associações de bairro
18%

Instituições religiosas
33%

Internet
20%

Televisão
16%
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Resultados 2014

Mais da metade
de quem atua como voluntário tem entre 35 e 59 anos de idade

Concordam que amparar as pessoas 
que precisam é uma razão importante 
para o indivíduo decidir ser voluntário 77%

Discordam de que ajudar quem 
precisa é papel do governo

63%

Pessoas que já foram voluntárias
16%

40%
50%

80%


