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RESUMO 

 

Finalidade: Analisar se os mecanismos que levam brasileiros a doarem para 

organizações não governamentais (ONGs) são semelhantes aos que levam doadores de 

outros países a ter esse comportamento, além de uma comparação entre os fatores 

contextuais que buscam explicar porque alguns países são mais generosos que outros. 

 

Metodologia: Estudo de casos realizado a partir de 25 entrevistas em 

profundidade (base de dados de doadores e não doadores de uma organização brasileira 

de grande porte) submetidas à análise de conteúdo e, em seguida, à análise Fuzzy 

Qualitative Comparative Analysis.  

 

Conclusão: Há diferenças entre os mecanismos propostos na literatura e o que foi 

observado no entrevistado. A presença de um trigger – um acontecimento interno ou 

externo marcante na vida do indivíduo – pode ser determinante para que ocorra a doação. 

Verificou-se também que há uma percepção negativa sobre a atuação das ONGs, seu 

papel e importância na sociedade e a imagem de um governo ineficiente e corrupto, 

fatores que podem estar associados ao baixo desempenho do país no ranking global de 

Filantropia. 

 

Originalidade: Contribuir com a extensão e validade de estudos realizados 

majoritariamente em países desenvolvidos, na medida em que as teorias foram aplicadas 

e exploradas a partir de doadores de um país do hemisfério sul, com um IDH médio e 

uma cultura de doação não fortalecida. Além disso, contribuir para construção de um 

quadro teórico sobre doação no Brasil e gerar conhecimento sobre os doadores brasileiros, 

a fim de apoiar os profissionais que atuam nas organizações não governamentais que 

desenvolvem suas atividades no país. 

. 

 

 

Palavras-chave: Gestão Internacional, Estratégia, ONG, Doação, FsQCA. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde os anos 80 a Filantropia é vista como um novo e multidisciplinar campo de 

pesquisa em diferentes áreas do conhecimento das Ciências Sociais (Katz, 1999). O 

fenômeno foi definido por Schuyt, Bekkers e Smit (2010) como uma expressão direta de 

envolvimento social, um meio pelo qual há a redistribuição da riqueza; um fenômeno de 

nível macro com foco em atividades de manutenção da sociedade como um sistema social 

onde as organizações não governamentais proporcionam bens e serviços públicos para 

sociedades em todo o mundo (Wiepking & Handy, 2015). 

Em um cenário de desigualdade social global cada vez maior, em que a Filantropia 

assume importância nas esferas econômica e social, entender o fenômeno da doação é 

como entender a engrenagem que move este sistema (Pharoah, 2016). As organizações 

buscam, por meio de doações em tempo, dinheiro e recursos, garantir a realização de suas 

missões. No entanto, sabe-se que doações com naturezas diferentes – como doação de 

sangue, dinheiro ou em tempo – não são motivadas pelas mesmas lógicas sociais, 

psicológicas e morais (Pharoah, 2016). Entender quais são os fatores que formam as 

intenções do ato de doar é estratégico e fundamental para a organização conhecer, atrair 

e manter pessoas envolvidas com a sua causa (Bekkers & Wiepking, 2011c; Van der 

Linden, 2011). Por outro lado, falhar nessas atividades está diretamente ligado ao fracasso 

na realização dos propósitos da organização (Guy, 1988). 

A busca pelo entendimento do que motiva as pessoas a doarem tem sido 

extensivamente pesquisada por vários campos de estudos (Iyer, Kashyap, & Diamond, 

2012). Embora muito do comportamento humano possa ser explicado pela lógica da 

Economia e interesse pessoal, parece haver um conjunto completamente independente de 

motivações que levam o indivíduo a um comportamento de doação (Guy, 1988). Segundo 

Bekkers e Wiepking (2011b), o fenômeno da doação é diverso e complexo, afetado por 

uma série de fatores individuais e contextuais, inclusive culturais, no qual uma abordagem 

interdisciplinar e internacional é necessária.  

Bekkers e Wiepking (2011a), a partir de uma revisão de mais de 500 artigos nas 

áreas de Marketing, Economia, Psicologia Social, Neurologia, Sociologia, Antropologia 

e Biologia estabeleceram oito mecanismos que levam as pessoas a doarem dinheiro para 

organizações. As conclusões do estudo, no entanto, partiram principalmente de pesquisas 

quantitativas realizadas nos Estados Unidos, Reino Unido, Holanda e Canadá, isto é, 
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países desenvolvidos, com os melhores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH)1 do 

mundo e uma cultura de doação já estabelecida. A literatura que contempla estudos 

realizados em países emergentes, em especial sobre a motivação dos brasileiros para doar, 

no entanto, é escassa. No livro The Palgrave Handbook of Global Philanthropy, as 

autoras Pamala Wiepking e Femida Handy (2015) buscaram entender porque alguns 

países são mais generosos do que outros com base em estudos realizados por 

pesquisadores em 26 países. Embora o estudo contemple, em sua maioria, países 

desenvolvidos, outros países com condições econômicas semelhantes ou 

significativamente piores que o Brasil2 foram analisados não se sabendo, dessa forma, o 

que leva os brasileiros a doarem. 

Em uma breve comparação de números, percebe-se que o Brasil, país de economia 

emergente, tem um desempenho inferior a outros países da América Latina, com 

economias menos fortalecidas. Na pesquisa realizada pela Charities Aid Foundation 

(CAF) (2017), que compara, há oito anos, os índices de generosidade a partir de três 

indicadores – doação em tempo, dinheiro e ajuda a estranhos na rua – o Brasil, em 2017, 

ocupou o 75º lugar no ranking, posição abaixo de países como a Colômbia (61º), Uruguai 

(60º), Equador (53º) e Chile (49º). A relação com o Produto Interno Bruto (PIB) e as 

doações em dinheiro também chama a atenção. No Brasil, apesar do desempenho do país 

vir melhorando ano após ano neste quesito, as doações individuais somaram, em 2015, 

R$13,7 bilhões de reais, o equivalente a apenas 0,23% do PIB (IDIS, 2015), resultado 

inferior quando comparado aos países do BRICS3, como Índia, com 0,37% do PIB, e 

Rússia, com 0,34% (Charities Aid Foundation, 2016b). 

Dessa forma estabeleceu-se como objetivo principal desta dissertação verificar se 

os mecanismos de doação identificados em pesquisas realizadas, basicamente, em países 

economicamente desenvolvidos são semelhantes aos que levam os brasileiros a realizar 

doações. 

Os objetivos secundários são: 

 Identificar, através de revisão da literatura, quais são as características do 

doador e os mecanismos que levam as pessoas a doarem;  

                                                           
1 De acordo com o ranking do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2014).  
2 Quando questionada por e-mail a razão pela qual o Brasil não foi contemplado na análise, uma das 

autoras afirmou que não havia dados suficientes para a elaboração de uma síntese significativa sobre as 

motivações nesse país. 
3 BRICS – sigla que se refere ao conjunto de países de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul. 
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 Verificar como os mecanismos que levam à doação se relacionam com o 

comportamento efetivo de doação entre doadores de ONGs brasileiras; 

 Identificar quais desses mecanismos e características são condições 

suficientes e necessárias para que a doação aconteça. 

A questão de pesquisa é: os mecanismos que levam brasileiros a doarem para 

organizações não governamentais são semelhantes aos que levam doadores de outros 

países a ter esse comportamento? Quais são as características e condições necessárias e 

suficientes para que uma doação aconteça? 

A escolha do estudo de caso e a busca por casos polares (Ragin, 2008b) têm como 

objetivo proporcionar uma contribuição mais rica para o estudo, mostrar a relação de 

causalidade e expandir o domínio de validade das categorias vistas como componentes 

dos mecanismos que levam uma pessoa a doar no contexto do Brasil. 

A amostra é composta por 25 pessoas que se declararam não doadoras ou 

doadoras, neste caso com frequência e valores variados. A base de dados foi concedida 

por uma organização não governamental (ONG) brasileira de grande porte e continha 

dados de cadastro, como nome, e-mail, telefone e, em alguns casos, a data de nascimento; 

e a presença ou ausência de doações para a instituição nos últimos dez meses. No caso 

onde havia doações, a instituição cedeu o valor total aportado no período. Dados como 

religião, renda, local de residência, estado civil ou escolaridade não constavam nas 

informações de perfil. 

As entrevistas foram conduzidas com base nas técnicas de entrevista narrativa e 

semi-estruturada. As questões de pesquisa exploradas dentro da perspectiva narrativa 

“contextualizam os processos biográficos em contraste com o segundo plano das 

circunstâncias concretas e gerais” (Flick, 2004, p. 116), ou seja, associam processos 

pessoais e situações de vida com contextos sociais. Aplicado ao trabalho, esta técnica 

buscou estabelecer as motivações pessoais do doador para contribuir com uma causa 

social levando em consideração o contexto biográfico e social onde o doador está 

inserido. 

A análise das entrevistas foi feita com base no conjunto de técnicas da análise de 

conteúdo, método que busca atingir a superação da incerteza – ou seja, verificar a validade 

da leitura do pesquisador para torná-la generalizável – e o enriquecimento da leitura, que 

diz respeito à necessidade de descobrir e sair da superficialidade (Bardin, 2016). A partir 

da codificação das entrevistas, onde os dados brutos foram agregados em unidades e 

categorias revelados na revisão de literatura, buscou-se verificar o conteúdo pré-existente 
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e explorar novas descobertas, funções que, segundo Bardin (2016), podem ser 

coexistentes e complementares. Temas não explorados e que surgiram ao longo das 

entrevistas foram revisitados na literatura e, quando não encontrados, foram criados como 

categorias emergentes. 

De acordo com Ragin (2008b), as declarações verbais são conjuntos teóricos e 

uma análise simétrica, como a correlação, é falha na medida em que não estabelece 

relações teóricas em conjuntos. Por esse motivo, numa segunda fase do estudo, o uso do 

método Qualitative Comparative Analysis (QCA) teve como função desvendar o conjunto 

de semelhanças e uniformidades entre os casos e estabelecer as conexões assimétricas 

causais como suficientes e necessárias para que o fenômeno da doação ocorra. Em outras 

palavras, buscou-se combinar as condições em receitas causais que geram o resultado 

esperado. 

As análises permitiram concluir que os mecanismos que se aplicam aos 

entrevistados são diferentes do que é proposto na literatura. A eficácia e a ausência da 

reputação (não ser reconhecido pela doação) se mostraram condições necessárias para 

que a doação aconteça; assim como o pedido e a ausência de pais e familiares religiosos 

ou envolvidos em atividades de voluntariado e doação se mostraram condições 

necessárias para a não doação. Dessa forma, a principal combinação encontrada para a 

doação sugere que o doador precisa perceber que o dinheiro está sendo bem usado, não 

ser reconhecido pela doação, ter recebido um pedido, não ter custos ou benefícios 

associados, sentir benefícios psicológicos, ter a percepção de condição financeira estável, 

ter consciência da necessidade ou contato com o problema, confiar na organização ou 

conhecer pessoas que atuam direta ou indiretamente na organização, ter atitudes 

altruístas, ter uma percepção positiva sobre o setor das ONGs no Brasil e de que as 

organizações são profissionalizadas e sérias, ter valores éticos, morais ou influência de 

pais e familiares religiosos, doadores ou envolvidos em trabalhos voluntários. 

Além disso, a percepção negativa dos entrevistados sobre o Terceiro Setor, o 

desconhecimento sobre a atuação das ONGs e a visão de um governo corrupto e 

ineficiente condizem com o proposto por Wiepking e Handy (2015), demonstrando que 

as ONGs devem promover o diálogo entre a sociedade e o governo e criar uma agenda 

que fortaleça todo o setor. 

Por último, observou-se algumas similaridades com o doador que participou da 

pesquisa e o doador descrito por Bekkers e Wiepking (2011c): idade mais avançada, alto 
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nível de escolaridade, casado, se declara religioso e tem uma percepção de sua condição 

financeira estável.  

Para futuras pesquisas, recomenda-se que sejam realizados estudos confirmatórios 

com doadores de organizações não governamentais que atuam com causas diferentes da 

área da Saúde ou deficiência, como Educação, proteção animal e ambiental, além de uma 

amostra que possa fazer correspondência com a população brasileira.  

Considerando que a Filantropia é vista como um grande negócio, principalmente 

nos países ocidentais e desenvolvidos (Awang, Muhammad, Borhan, & Mohamad, 2015; 

Wiepking, 2007), este estudo também contribui de forma prática para os profissionais que 

trabalham na área ao apoiá-los no desafio constante de levantar fundos para as 

organizações. De acordo com Bennett (2003), os gestores das organizações precisam ser 

capazes de reconhecer potencialmente seus doadores da mesma forma como os negócios 

comerciais identificam os seus melhores clientes. Dessa forma, o resultado deste trabalho 

visa contribuir com a teoria e a prática da Filantropia e com o desenvolvimento do setor 

das ONGs no Brasil. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

A revisão de literatura teve como ponto de partida os conceitos acerca do tema 

doação: o que se entende por doação, quais as principais terminologias utilizadas e quais 

serão empregadas neste trabalho. Em seguida, foram explorados os principais 

mecanismos que levam as pessoas a doarem dinheiro para as organizações, em especial 

o estudo realizado por Bekkers e Wiepking (2011a) a partir da uma extensa revisão de 

artigos de áreas como Marketing, Psicologia, Economia e Sociologia. Por último, foram 

levantados os fatores contextuais que tornam alguns países mais generosos que outros 

para uma possível comparação com o Brasil. 

 

2.1. O que é doação? 

A doação é um fenômeno estudado sob a perspectiva de várias ciências (Bekkers 

& Wiepking, 2011a). Mauss (2003) já buscava entender o fenômeno nos anos 20, quando 

acompanhou os métodos de troca em sociedades consideradas “primitivas”. De acordo 

com o autor (Mauss, 2003), o princípio da doação está na reciprocidade, ou seja, não se 

resume ao ato de doar, mas sim num sistema de relações sociais composto por três 

obrigações: dar, receber e retribuir. Por meio dessas três obrigações os laços sociais são 

estabelecidos e reproduzidos ao longo das gerações da mesma forma que negá-las resulta 

em exclusão ou afastamento da comunidade. 

Na Sociologia, a relação da doação é parte de um processo onde os indivíduos 

buscam, por meio das relações sociais, serem reconhecidos mutuamente como membros 

de um determinado grupo, pertencer a um status e reproduzir as classes sociais (Bourdieu, 

1980). Bekkers (2010) acrescenta que a decisão de doar ou não doar envolve incentivos 

sociais, que podem ser recompensas ou punições na medida em que o indivíduo é 

observado por uma pessoa ou um grupo. 

Quando vista sob a perspectiva da Economia, a doação assume duas principais 

naturezas: utilitária, cuja principal perspectiva é o autointeresse; e a não utilitária, baseada 

no altruísmo (Andreoni, 1990; Anheier, 2014).  

A doação, no entanto, pode assumir várias naturezas, como doação de sangue, 

dinheiro ou tempo e as motivações que levam o indivíduo a agir de uma forma ou de outra 

não partem das mesmas lógicas sociais, psicológicas e morais (Pharoah, 2016). 

Dessa forma, o termo doação neste trabalho é empregado para se referir a doações 

em dinheiro e assume como definição “o ato voluntário de doar dinheiro para 
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organizações que beneficiam outras pessoas além da própria família” (Bekkers & 

Wiepking, 2011c, p. 337). 

 

 

2.2. Conceitos e terminologias 

Stanley Katz, um dos pioneiros nos estudos em Filantropia, já chamava a atenção 

para a dificuldade em definir conceitos e terminologias para descrever este fenômeno 

social. “Podemos definir o setor em termos precisos? Podemos especificar a relação entre 

Terceiro Setor e Sociedade Civil? E entre Terceiro Setor e democracia?” (Katz, 1999, p. 

82).  

No Brasil, termos como Terceiro Setor, Filantropia, Organização Não 

Governamental (ONG), Organização Sem Fins Lucrativos (OSFL), Organização da 

Sociedade Civil (OSC), instituição de caridade, Associação, Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP) acabam sendo usados, muitas vezes, de maneira 

indistinta, já que não há consenso em suas definições. O que se percebe é que os diferentes 

termos utilizados nesta grande área, com frequência, enfatizam apenas um aspecto da 

realidade sem capturar a sua totalidade  (Anheier, 2014; Sulek, 2010). Não existem, no 

entanto, definições corretas ou erradas, mas definições que melhor descrevem a parte de 

uma realidade do interesse do pesquisador (Anheier, 2014). 

 

Filantropia 

O termo Filantropia, bastante presente na literatura em inglês, assume significados 

distintos em inglês e português. Anheier (2014, p. 61) refere-se à Filantropia como “o uso 

de riqueza e competências pessoais em benefício de causas públicas específicas e 

geralmente aplicado às fundações filantrópicas”. No entanto, o autor inclui 

comportamentos de interesse pessoal e pecuniário, onde o lobby pode privilegiar 

membros da organização no lugar de interesses de bem comum. 

No Brasil, esta terminologia se confunde com o conceito de caridade – no inglês 

charity – e refere-se aos trabalhos desenvolvidos por organizações a fim de ajudar os 

necessitados e cuja principal fonte de sustento são as doações caritativas – charitable 

donations (Anheier, 2014). Landim (1997) atribuiu a mesma definição para as 

organizações brasileiras de caráter filantrópico, beneficente ou de caridade como 

organizações orientadas para clientes e beneficiários para promover assistência social ou 
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serviços nas áreas de educação e saúde. Para a autora, essas organizações são tradicionais, 

religiosas – geralmente ligadas à Igreja Católica – e tendem a cooperar com o Estado. 

 Em uma leitura um pouco mais recente, a Associação Brasileira de Organizações 

Não Governamentais (ABONG) (2007, p. 13), definiu filantropia como “prestação de 

serviços públicos por organizações sem fins lucrativos, especialmente na área da 

Educação, da Saúde e da Assistência Social”. É comum o emprego do termo Filantropia 

Empresarial, que neste caso tem uma definição mais próxima da descrita por Anheier. 

 

Terceiro setor 

O termo Terceiro Setor, segundo Anheier (2014), foi sugerido por Amitai Etzioni4 

e utilizado no Filer Commission5 para distinguir as organizações que desempenhavam um 

papel importante para a sociedade americana, mas que não pertenciam ao governo nem 

ao mercado. Esta definição, segundo o próprio autor, embora tenha ganhado ampla 

circulação, parece incompleta na medida em que deixa de fora as organizações que não 

se enquadram na definição de não lucrativas e que também não pertencem ao setor 

público. 

Iorio (2007), além de propor a reflexão sobre o tipo de organização que compõe o 

Terceiro Setor, também questiona sua natureza, sua representação na sociedade e o 

consenso sobre o conceito. Todas as organizações formadas pela sociedade civil podem 

ser consideradas Terceiro Setor? Sobottka (2002) questiona se o caráter abrangente do 

termo não acaba por impactar positivamente organizações menos engajadas no processo 

emancipatório. Um outro ponto destacado pelo autor é a relação do termo com os outros 

dois setores. A escolha das denominações Estado e mercado, ao invés de termos mais 

neutros como política e economia, denota um forte viés ideológico, onde o Estado assume 

um papel de ineficiência e o mercado é associado com a resolução de problemas. Dessa 

forma,  

 

“terceiro setor” é uma denominação que é originalmente promovida 

conjuntamente por aqueles segmentos sociais que, tanto na economia como na 

política, estão impulsionando formas bem determinadas de gestão da 

                                                           
4 Amitai Etzioni é sociólogo e um importante autor da Administração. 
5 Filer Commission foi uma comissão criada por iniciativa de John Rockfeller III cujo objetivo foi discutir 

o papel da filantropia privada na América. A comissão – denominada Commission on Private 

Philanthropy and Public – teve como chairman o executivo John Filer e resultou, após dois anos de 

pesquisa, em um relatório com dados e recomendações sobre o setor no país 

https://archives.iupui.edu/bitstream/handle/2450/889/giving.pdf?sequence=1. 
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economia e da administração pública e que são adeptos ostensivos de um 

liberalismo seletivamente regulado. (Sobottka, 2002, p. 88) 

 

Para o autor, a delimitação do termo Terceiro Setor é incapaz de definir o fenômeno social 

e, nas Ciências Sociais, o uso de um termo tão abrangente torna-se contraproducente para 

a geração de conhecimento. 

 

Organização sem fins lucrativos 

Para Landim (1997), o termo diz respeito às organizações privadas com 

comportamento e objetivos não comerciais e é considerado, em termos mais gerais, 

ideologicamente, neutro. No entanto, Anheier (2014) critica o conceito por sugerir que 

essas organizações não geram excedentes, ou seja, em teoria não podem gerar mais 

riquezas do que despesas. Além disso, o termo se limita ao conceito de lucratividade da 

organização, mas não é suficiente para descrever a sua finalidade. 

 

Organização não governamental 

O termo Organização Não Governamental (ONG) foi utilizado pela primeira vez 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, para especificar o papel de 

consultores que não pertenciam a governos (Srinivas, 2009) e até meados dos anos 80 as 

ONGs eram consideradas território desconhecido para pesquisa e estatística. 

Foi somente na década de 90 que a expressão ganhou destaque público e nos 

estudos acadêmicos. A ECO-926, realizada no Rio de Janeiro, contribuiu para a 

“disseminação indiscriminada” do termo, que passou a ser empregado para qualquer tipo 

de organização civil (Sobottka, 2002). A participação expressiva dessas organizações no 

evento, de acordo com Landim e Thompson (1997) despertou o interesse dos 

pesquisadores em entender o fenômeno, uma vez que o senso comum naquele período era 

que as ONGs eram meras mediadoras de cooperações internacionais, atuando com 

populações locais com projetos financiados por doadores estrangeiros. 

O que ocorreu, no final da década de 90, é que essas pesquisas estiveram voltadas 

para o entendimento do impacto e estratégias utilizadas pelas organizações, mas deram 

pouca atenção para encontrar uma definição precisa e objetiva do termo (Sobottka, 2002), 

                                                           
6 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como Eco-92 

e Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro em 1992, foi uma conferência organizada pela ONU com o objetivo de 

debater os problemas ambientais mundiais e criar uma agenda pública para o desenvolvimento sustentável e proteção 

do planeta. 
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ou como Srinivas (2009, p. 615) descreveu “as características organizacionais desses 

atores sociais tendem a ser assumidas e não estudadas”. 

Para Srinivas (2009), o fato do termo ONG não ter uma definição clara tem 

consequências para a sua natureza enquanto atividade. Hoje, o termo descreve uma 

variedade muito maior de organizações do que se previa no início, sendo utilizado, 

indiscriminadamente, para organizações independentemente de sua natureza. 

Existem, no entanto, algumas tentativas de conceituar o termo. Landim (1997) 

caracteriza, de forma geral, uma gama de organizações com atividades e serviços variados 

e compreende a criação da cidadania, democracia participativa, lobbying e a proposição 

de políticas públicas. Não exercem nenhum tipo de prática de caridade, ideia essa 

contrária à proposta de promover autonomia, igualdade e participação entre os grupos 

populares. Para a autora, o termo ONG não é um termo jurídico e tem conotações 

políticas, embora não esteja associado a uma ideologia política. Os valores de bem-estar 

e assistencialismo são rejeitados pela comunidade das ONGs. 

Para Anheier (2014), o termo ONG é mais recente e utilizado, sobretudo, em 

países em desenvolvimento, economias de transição e em relações internacionais. Além 

disso, em muitos contextos é utilizado para diferenciar organizações mais 

profissionalizadas que promovem o desenvolvimento econômico e social de organizações 

mais locais. 

A ABONG (2007, p. 12) traz a seguinte definição: 

 

“Uma ONG é, portanto, uma organização formalmente constituída, sob o 

formato jurídico de uma associação civil ou uma fundação, sem fins lucrativos 

e com o objetivo de promoção e universalização de direitos.” 

 

Estes são apenas alguns termos empregados para representar um fenômeno social; 

em inglês abre-se uma outra gama de terminologias – algumas, inclusive, sem tradução 

para o português. Iorio (2007) afirma que estes termos estão em processo de definição e 

que muitas vezes são utilizados como sinônimos ou, em outros casos, como elementos 

distintos com o intuito de promover uma discussão conceitual e política. 

Neste estudo serão usados os termos Filantropia para caracterizar o fenômeno 

social de maneira mais ampla, conforme definido pela ABONG (2007), ou seja, o setor e 

os serviços prestados pelas organizações – independentemente de sua constituição 

jurídica – para um determinado público; e o conceito de ONG de acordo com a definição 
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de Anheier (2014), considerada mais atual e de acordo com a realidade das organizações 

brasileiras. 

 

 

2.3.Mecanismos que levam à doação 

Parte da complexidade de entender as motivações para doar surge dos diferentes 

tipos de comportamento de doação.  Por exemplo, um indivíduo pode doar dinheiro para 

uma igreja ou para um pedinte na rua; pode realizar uma grande doação motivada por 

uma relação pessoal, profissional ou social com a organização; pode, ainda, doar parte de 

sua riqueza para uma organização e exercer um pequeno controle sobre ela. Não se pode 

supor, portanto, que estes diferentes tipos de comportamento de doação vêm do mesmo 

contexto social, psicológico e moral (Pharoah, 2016). 

De acordo com Schuyt, Bekkers e Smit (2010, p. 121) “psicólogos, economistas, 

sociólogos, antropólogos, todos se empenham em descobrir o que constitui a base dos 

incentivos, facilitadores e motivadores do comportamento filantrópico”. É fato que as 

múltiplas áreas de conhecimento enriquecem os estudos sobre filantropia e constituem 

uma importante contribuição teórica para a compreensão dos motivos que levam as 

pessoas a doarem. Porém, o fenômeno da doação ainda é visto de forma fragmentada e 

acarreta uma certa dificuldade em obter uma visão geral da literatura por pesquisadores e 

profissionais (Bekkers & Wiepking, 2011c; Wiepking & Maas, 2009).  

Katz (1999) aponta que, até os anos 80, não havia centros de estudos em 

filantropia e mesmo o termo não havia sido cunhado na Academia americana, que foi 

pioneira nos estudos do fenômeno no mundo. A partir deste período, os estudos em 

filantropia surgiram como um novo e multidisciplinar campo na área das Ciências 

Sociais. No entanto, a forte tendência nos últimos 30 anos, que levou à especialização dos 

cientistas, acarretou na falta de conhecimento e compartilhamento das descobertas em 

outras disciplinas que não as do seu próprio domínio (Bekkers & Wiepking, 2011a). 

Como consequência, raramente as hipóteses de uma disciplina são integradas em modelos 

teóricos de outras (Wiepking & Maas, 2009). Estes dois fatores geraram estudos isolados 

sobre comportamento de doação e filantropia, acarretando em práticas nem sempre 

ligadas à pesquisa. 

A Economia foi uma das primeiras áreas que buscou entender o fenômeno da 

doação sob a ótica das condições sociais do indivíduo (Bekkers & Wiepking, 2006). Os 

primeiros economistas tinham uma certa resistência em acreditar que as pessoas doam 
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simplesmente por serem bondosas ou altruístas, por exemplo, Mandeville, no século 

XVII, proferiu que “orgulho e vaidade construíram mais hospitais do que todas as virtudes 

reunidas” (Guy, 1988, p. 7). O autor sugere que o comportamento altruísta vai além da 

lógica racional econômica, pois é motivado por recompensas intrínsecas ao indivíduo e 

regulado pelo contexto social em que está inserido.  

A influência de fatores psicológicos e sociais também está presente na teoria do 

“warm-glow giving” (ou altruísmo impuro), de James Andreoni (1990). De acordo com 

o autor, o ato de doar vai além do altruísmo e é influenciado por fatores individuais e 

sociais como prestígio, respeito, pressão social e culpa. Ao fazer uma doação, as pessoas 

estão engajadas em um “altruísmo impuro”, pois na verdade o fazem porque recebem 

algo em troca – pelo sentimento positivo em ter ajudado outros, autopromoção e interesse. 

Segundo Van der Linden (2011), o comportamento filantrópico sempre foi 

ensinado como benéfico e associado à prosperidade. O autor buscou, em seu estudo, 

explicar a intenção individual para doar e contrastar a importância das convicções morais 

das considerações sociais. O resultado do estudo é que as normas morais de fato 

representam um importante preditivo na intenção de doar. Para o autor, a literatura que 

contribui para o entendimento psicossocial dos fatores que levam ao comportamento de 

doação ainda é muito limitada. O foco dos estudos se concentra, principalmente, na 

descrição de aspectos demográficos e socioeconômicos dos doadores.  

A Psicologia Social também contribui com elementos que explicam a motivação 

para doar. O comportamento pró-social (ou helping behavior) é influenciado por uma 

forte necessidade de manter conformidade entre ações, sentimentos, valores, objetivos e 

identidades que o indivíduo busca afirmar (Bénabou & Tirole, 2006).  

Apesar do comportamento de doação ser apenas um exemplo de helping behavior, 

considerado uma ampla categoria de ações da Psicologia Social – que compreende ajudar 

um estranho em uma situação de emergência, realizar trabalho voluntário, doar um órgão 

a um membro da família, entre outros – essa área de conhecimento chama a atenção nos 

estudos sobre doação. Isso porque a ação de doar se diferencia de outras formas de helping 

behavior principalmente pelo fato de que, muitas vezes, é feita em um contexto distante 

do indivíduo (Bekkers & Wiepking, 2011a), o que significa que nem sempre o indivíduo 

visitou ou teve contato com a instituição ou com os beneficiários.  

Ottoni Wilhelm e Bekkers (2010), ao buscar a relação entre duas formas de 

comportamento pró-social, constataram que, algumas vezes, as pessoas não têm o 

sentimento de empatia totalmente despertado quando se deparam com pessoas que 
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necessitam de ajuda, mas acabam por ajudar porque este valor está internalizado nelas. 

Esta pode ser uma razão pela qual as pessoas se sintam motivadas a realizar doações para 

uma organização que não conhecem diretamente. 

Bekkers e Wiepking (2011a), a partir de uma extensa pesquisa em mais de  500 

artigos sobre filantropia e doação realizados nas áreas da Economia, Sociologia, 

Psicologia Social, Biologia e Marketing, encontraram oito mecanismos impulsionadores 

do comportamento de doação. Estes mecanismos são classificados em quatro dimensões 

que tentam responder “o que” (sua forma é tangível ou intangível), “onde” (em que lugar 

se encontra: dentro, fora ou entre os indivíduos), “quem” (quem são as partes envolvidas: 

doadores, beneficiários, organização) e “para quem” (quem é afetado: doadores ou 

beneficiários), que são combinados de maneira a responder o que afeta o ato de doar. Os 

autores também relacionaram fatores moderadores que podem diminuir ou aumentar o 

efeito do mecanismo em questão. Esses fatores podem ser outros mecanismos, condições 

situacionais ou características pessoais.  

 

Consciência da necessidade 

De acordo com Bekkers e Wiepking, (2011a, p. 929) “consciência da necessidade 

é o primeiro pré-requisito para filantropia; as pessoas precisam se tornar conscientes para 

apoiarem uma causa” e constitui o primeiro mecanismo que leva à doação. De uma forma 

geral, os autores identificaram uma relação positiva entre a percepção da necessidade e o 

ato de doar de forma ampla – tempo, dinheiro e atitude com relação ao beneficiário. 

Este mecanismo pode ser tangível ou intangível na medida em que a necessidade 

pode ser algo material, – como comida, abrigo, tratamento médico – social ou psicológica 

– como, por exemplo, amparo ou companhia. As organizações, neste caso, encontram-se 

entre o beneficiário e o doador, ou seja, transmitem a mensagem daqueles que buscam 

ajuda para os que potencialmente podem contribuir. Os autores encontraram, ainda, uma 

relação positiva entre o potencial de doação em casos onde o doador conhece um 

beneficiário ou quando apoia uma instituição que se dedica a tratar de uma doença cujo 

indivíduo já teve algum tipo de relação pessoal ou na família. A relação entre doação e o 

tempo de atuação da organização, no entanto, foi inconclusiva (Bekkers & Wiepking, 

2011a). A cobertura da mídia foi identificada como um fator que facilita a consciência da 

necessidade por parte dos indivíduos, em especial nos casos de desastres ambientais 

(Bennett & Kottasz, 2000). 
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Os fatores moderadores deste mecanismo são a reputação (a possibilidade de 

contar com uma aprovação social promove o efeito da necessidade), benefícios 

psicológicos (quando o potencial doador enfrenta custos psicológicos, como ficar 

deprimido diante de uma foto, a possibilidade de doação diminui) e eficácia (existe uma 

menor possibilidade de doação quando a necessidade se mostra impossível de ser 

solucionada) (Bekkers & Wiepking, 2011a). 

Um outro fator moderador da necessidade é a percepção de merecimento do 

potencial doador com relação ao beneficiário (Bennett & Kottasz, 2000). Polonsky, 

Shelley & Voola (2002) complementam que, quando os potenciais doadores têm a 

percepção de que as causas recebem apoio do governo, não há uma associação com a 

necessidade de doação individual para as organizações. Bekkers & Wiepking (2011a) 

advertem, no entanto, que negar a responsabilidade é, algumas vezes, a consequência e 

não a causa de não doar; negar a responsabilidade está relacionado com a crença em um 

mundo justo, onde as pessoas recebem o que merecem. 

De acordo com os autores (Bekkers & Wiepking, 2011a), o resultado dos fatores 

moderadores é que o efeito geral do mecanismo consciência da necessidade na decisão 

de doar é baixo, uma vez que as organizações que têm os melhores “marqueteiros” podem 

ter uma parcela de doação maior do que as organizações que trabalham com causas que 

mais precisam. 

 

Pedido 

A maior parte das doações ocorre em resposta a um pedido (Bekkers & Wiepking, 

2011a), sendo este o segundo mecanismo que leva à doação. Embora pareça óbvio, existe 

um percentual de pessoas que relata não contribuir com uma organização porque nunca 

foram demandadas (IDIS, 2015). Andreoni, Rao e Trachtman (2017), em um experimento 

realizado na porta de um supermercado nos Estados Unidos, avaliaram quanto o pedido 

feito diretamente para as pessoas afetava a doação. Os resultados mostraram que um 

pedido verbal, comparado a um sino sem o contato visual direto do captador, aumentou 

as doações em 69% e o número de doadores em 55%.  

Bekkers & Wiepking (2011a) ressaltam alguns pontos deste mecanismo com 

relação à sua forma e frequência: quanto mais oportunidades a pessoa tiver de doar, maior 

a chance da doação; o excesso de pedidos, no entanto, pode gerar a redução no valor ou 

o cancelamento da doação; responder a um pedido atrai novos pedidos. Em relação às 

dimensões, a solicitação pode ser tangível – quando a abordagem é feita via mala direta, 



26 

 

por exemplo – ou intangível, quando o pedido é feito através de uma pessoa. A solicitação 

está situada entre a organização e o potencial doador, onde a primeira é responsável por 

comunicar a necessidade e destiná-la ao potencial doador. 

Os fatores moderadores deste mecanismo para Bekkers e Wiepking (2011a) estão 

relacionados à reputação – a aprovação social pode influenciar positivamente a doação – 

e ao perfil do doador, ou seja, algumas pessoas têm a propensão de responder mais a 

pedidos de organizações do que outras. Ein-Gar e Levontin (2013) acrescentam que o tipo 

de mensagem usada em relação ao contexto cultural onde o pedido é feito também pode 

afetar a sua efetividade.  

 

Custos e benefícios 

De acordo com Bekkers e Wiepking (2011a, p. 932), considera-se custo e 

benefício as “consequências tangíveis associadas a um valor monetário”, ou seja, a 

doação acontece quando o potencial doador percebe um saldo positivo entre o 

investimento que faz com relação aos benefícios que lhe serão proporcionados. No que 

diz respeito às dimensões, os custos e benefícios são tangíveis, estão localizados fora do 

doador, têm origem na organização e atingem o doador.  

Os benefícios podem ser usufruídos diretamente pelo doador ou por pessoas que 

pertencem ao seu grupo social. A prática de envio de brindes para doadores ou potenciais 

doadores constitui um exemplo recorrente entre as organizações, porém apresenta 

resultados inconclusivos e divergentes (Bekkers & Wiepking, 2011a). Naeem e Zaman 

(2016), em estudo realizado no Paquistão, não encontraram relação entre brindes e doação 

e concluíram que aspectos sociais, culturais e religiosos devem ser levados em 

consideração pela organização que busca aplicar esta estratégia de captação. 

A utilização dos serviços da organização pelo doador, familiares ou círculo social 

também estabelece uma relação positiva com a doação (Bekkers & Wiepking, 2011a). No 

entanto, de acordo com Al-Ubaydli & Yeomans (2016), uma relação pré-existente entre 

o beneficiário e o potencial doador pode diminuir as possibilidades de ocorrer uma 

doação, isso porque pode haver um sentimento de exploração, de vergonha ou de pressão. 

O doador, ao fazer uma contribuição, pode diminuir os custos por meio de um 

abatimento fiscal ou ter acesso a informações e eventos exclusivos da organização. A 

relação com os custos, porém, não é apenas monetária. Knowles e Servatka  (2015) 

apontam custos de transação e tempo – tempo para visitar o site da organização ou para 

inserir o número do cartão de crédito, por exemplo – como fatores que podem afetar as 



27 

 

doações. Quanto menos obstáculos e menos custoso for o processo de doação, maior a 

chance de doação (Bekkers & Wiepking, 2011a; Knowles & Servatka, 2015). 

Zlatev e Miller (2016) realizaram um estudo com apelos “compre e o valor será 

revertido para a instituição” ou “doe e ganhe um produto” e os resultados apontaram para 

uma preferência de compra à doação quando o pedido envolve um produto. A forma como 

esses pedidos são apresentados ao doador influencia, portanto, diretamente no resultado. 

De uma forma geral, na revisão feita por Bekkers e Wiepking (2011a), nota-se 

uma diferença na percepção dos custos e benefícios de acordo com a natureza da 

organização – universidades, museus, instituições culturais e religiosa – apoiada. Em 

alguns casos, doadores de ONGs que recebem algum tipo de benefício material podem 

perceber isso de forma a enfraquecer a sua autoavaliação de ajuda e impactando 

negativamente nas próximas doações (Chao, 2017). 

Name-Correa & Yildirim (2016) acrescentam que o custo de evitar um pedido de 

doação – caracterizado por uma pressão social – também pode ser considerado um fator 

moderador deste mecanismo. 

 

Altruísmo 

 

“A Filantropia é um dos grandes enigmas da Economia. Uma ciência baseada 

em preceitos de comportamentos autointeressados não assimila facilmente um 

comportamento tão claramente altruísta” (Andreoni, 2006, p. 1204). 

 

Altruísmo constitui o quarto mecanismo que influencia o comportamento de 

doação. De acordo com as quatro dimensões, o altruísmo pode ser considerado tangível, 

reside fora dos indivíduos, tem origem no doador, mas geralmente é manifestado por meio 

das organizações. 

O conceito de altruísmo se refere a uma preocupação desinteressada pelo bem 

estar dos outros, ou seja, as doações seriam motivadas para a criação de um bem ou 

serviço público ligado ao bem-estar geral. Andreoni (1990), em sua teoria sobre warm-

glow giving (ou altruísmo impuro), afirma que a doação não é, de forma alguma, um ato 

altruísta, pois é motivada por interesses próprios, como recompensas materiais e 

emocionais. Dessa forma, pode-se entender que as pessoas doam por razões individuais 

além de aproveitarem os benefícios do bem público (Castillo, Petrie, & Wardell, 2014). 
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Andreoni (2006) atribuiu três principais explicações para o fenômeno: interesse 

em se beneficiar no futuro – como, por exemplo, doações feitas para pesquisas médicas; 

enlightened self-interest (ou interesse próprio esclarecido), cuja motivação é emocional, 

mas pode ser entendida como uma medida de precaução – uma pessoa que tem uma vida 

confortável e doa para instituições que atuam com pobreza, no caso de um dia vir a se 

tornar pobre; e altruísmo para futuras gerações como, por exemplo, doações realizadas 

para preservar florestas que o doador nunca visitará, mas que sabe poderá trazer um 

benefício futuro. 

Andreoni (2006) argumenta que esses exemplos são mais sucedidos quando 

relacionados a situações onde se possa medir o impacto da doação. Neste sentido, a 

eficácia e a consciência da necessidade constituem os principais fatores moderadores do 

mecanismo altruísmo (Bekkers & Wiepking, 2011a) e estão relacionados ao efeito 

crowding out (ou efeito de exclusão), caracterizado pelo fato do doador perceber que a 

necessidade de doação diminuiu devido ao aumento da contribuição de outros e, como 

consequência, diminuir a sua doação. 

Mason (2016) aponta que a decisão de agir de determinada maneira não é apenas 

motivada pelo interesse próprio, mas passa também pelas relações sociais e reputação do 

indivíduo no grupo em que está inserido. Neste sentido, Andreoni et al. (2017) 

acrescentam que o doador, além de prezar por uma autoimagem justa e de acordo com os 

códigos morais, busca que a doação também esteja presente na mente do beneficiário, ou 

seja, que ele seja visto como generoso. Quanto mais viva e presente a imagem do 

beneficiário for na mente do doador, maior o efeito warm-glow. Diante disso, pode-se 

concluir que a reputação também afeta a relação entre altruísmo e doação. 

 

Reputação 

O quinto mecanismo diz respeito à reputação. De acordo com a literatura (Bekkers 

& Wiepking, 2011a; Liu & Hao, 2017), doar é visto como algo positivo e oferece 

aprovação e reconhecimento da sociedade e dos pares. Ou seja, ao doar busca-se obter ou 

manter um status social. A reputação é intangível, acontece entre os indivíduos e tem 

como alvo o doador. 

Sanders (2017) buscou analisar a relação da reputação no ambiente de trabalho 

com funcionários de um banco de investimento em que o pedido feito pelo presidente da 

empresa via e-mail demonstrou ser uma forte influência na doação, mas não viu efeito 
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quando os funcionários eram informados sobre a porcentagem de colegas de trabalho que 

já haviam colaborado com a campanha. 

O endosso de celebridades ou políticos em campanhas de captação de recursos, 

estratégia com frequência utilizada pelas organizações, para Bennett e Kottasz (2000) 

pode ser ineficaz quando a celebridade em questão é associada a várias organizações. 

A relação entre reputação e doação, no entanto, é moderada por muitos fatores, 

como laços sociais – quem e quantos estão observando; empatia ou similaridade com 

quem faz o pedido; normas sociais – como o efeito da religião; status e aprovação social 

– que determinam relações de superioridade ou inferioridade e construção de uma 

imagem altruísta perante o grupo (Bekkers & Wiepking, 2011a).  

Bracha & Vesterlund (2017) incluem renda e benefícios psicológicos também 

como moderadores da relação entre doação e reputação. De acordo com os autores, uma 

doação de baixo valor pode despertar a percepção de que o indivíduo é pobre e generoso, 

enquanto que para uma pessoa com um alto status social pode soar como rico e 

mesquinho. Liu e Hao (2017), em um experimento realizado com chineses, incluíram 

custos e benefícios e benefícios psicológicos como fatores moderadores e concluíram que 

pessoas de alto status social doam mais quando sentem uma relação de reciprocidade e 

pessoas de baixo status quando sentem gratidão (a identificação com os beneficiários as 

tornam mais conscientes das necessidades e, portanto, gratas por ajudarem). Mason 

(2016) realizou um estudo explorando o efeito da reputação nos potenciais doadores e, 

apesar de ter encontrado uma relação positiva, adverte que fatores como raça e cultura, 

além de outros fatores já citados aqui (religião e renda) interferem nessa relação. 

 

Benefícios psicológicos 

A grande maioria dos estudos sobre o sexto mecanismo, benefícios psicológicos, 

foi conduzida por psicólogos sociais e mostraram que o ato de doar traz benefícios 

intangíveis, como sensação de bem estar, satisfação em demonstrar gratidão e 

reconhecimento, além de contribuir para a construção de uma imagem altruísta, empática, 

socialmente responsável ou de uma pessoa influente (Bekkers & Wiepking, 2011a). É, 

portanto, uma dimensão intangível que acontece com o doador. As teorias da Economia, 

como warm-glow giving (Andreoni, 1990) e abordagens da Neurociência buscam explicar 

esse fenômeno assim como os custos intangíveis de não doar, como culpa e rejeição 

social. Trata-se de um mecanismo que é um moderador dos outros e vice-versa; está 

presente em todos os mecanismos.  
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A relação dos benefícios para si próprio ou para os outros na intenção de doar foi 

explorada em diferentes contextos culturais por Ye et al. (2014). Segundo os autores, os 

resultados das ações com foco nos benefícios próprios são mais efetivos em contextos 

culturais individualistas, enquanto que contextos culturais coletivistas respondem melhor 

quando os resultados abordam os benefícios imediatos para outros.  

Bekkers e Wiepking (2011a) discutem o pedido como um fator moderador deste 

mecanismo chamado de técnica foot-in-the-door (ou técnica de aproximações 

sucessivas), que consiste em fazer pequenos pedidos onde o doador se sente útil e altruísta 

e, diante dos pedidos seguintes, se sente pressionado a doar. Ye et al. (2014) também 

relacionam os benefícios com o pedido e reputação, onde indivíduos com alto status social 

estão mais interessados em apelos que focam em benefícios próprios independentemente 

da distância temporal entre a doação, resultados e beneficiários. 

 

Valores 

O sétimo mecanismo está relacionado com os valores. O doador, ao escolher uma 

organização para doar, contribui para a construção de um mundo melhor e tem uma 

oportunidade de expressar seus valores pessoais. É um mecanismo intangível, que 

acontece com o doador e pode ter como alvo tanto o próprio doador, quanto beneficiários 

(Bekkers & Wiepking, 2011a). Segundo Bennet (2003), a relação e similaridade entre os 

valores pessoais e os valores das organizações aumentam a probabilidade da doação.  

Para Bekkers e Ottoni-Wilhelm (2016), indivíduos ajudam não apenas porque se 

sentem mal pelas pessoas que precisam, mas porque reconhecem que é uma obrigação 

moral independentemente da distância social, psicológica ou genética da pessoa que 

necessita ajuda, chamado principle of care (ou benevolência universal). Além disso, o 

potencial doador pode passar por um processo emocional, denominado de empathic 

concern (ou preocupação empática), acionado diante de uma necessidade imediata e 

fortemente vinculado quando envolve pessoas de um mesmo grupo ou círculo social. 

Ambos efeitos podem ser ativados ao mesmo tempo. 

Este mecanismo pode variar de acordo com o contexto e normas culturais do 

doador. Pessoas religiosas, por compartilharem normas sociais e valorizarem o 

comportamento pró-social, têm uma maior possibilidade de terem valores que se 

relacionam positivamente com doação (Eagle, Keister, & Read, 2017). 
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Eficácia 

Por último, o oitavo mecanismo está relacionado com a eficácia da doação, ou 

seja, doadores são mais engajados quando percebem que a sua contribuição faz a 

diferença para a organização e beneficiários. Em termos de dimensões, este mecanismo é 

intangível e envolve o doador e as organizações (Bekkers & Wiepking, 2011a). O risco  

da doação não ter impacto e de não ser bem utilizada pela organização pode também ser 

usado como uma desculpa para não doar (Bekkers & Wiepking, 2011a; Exley, 2016; 

Müller & Rau, 2016). 

Embora Bekkers e Wiepking (2011a) não tenham encontrado fatores moderadores 

da eficácia, alguns autores relacionam este mecanismo com o pedido, reputação, custos e 

gênero. 

Para Iyer et al. (2012) as organizações precisam comunicar, no pedido, o impacto 

das ações e convencer o potencial doador de que a sua contribuição não é pequena e 

insignificante, pois quando somada às outras doações promove um impacto positivo na 

solução do problema como um todo. 

No experimento realizado por Sanders (2017), descrito acima no mecanismo 

reputação, o endosso de uma pessoa de alto status social gerou um efeito positivo nas 

doações. Esta é uma estratégia que, segundo Bekkers e Wiepking (2011a), aumenta a 

legitimidade da organização e pode levar a doações maiores. Quando este endosso é feito 

por celebridades, os autores Morin et al. (2015) advertem que o potencial doador pode se 

desmotivar ao perceber sua doação menos eficaz diante do apelo dessas pessoas. 

Por fim, Müller e Rau (2016) incluíram o gênero como um fator moderador deste 

mecanismo. Em experimento realizado pelos autores, concluíram que as mulheres evitam 

o risco mais do que os homens e doam menos quando se sentem nestas situações. Um dos 

motivos atribuídos ao risco é a incerteza do bom uso do dinheiro e, portanto, a suspeita 

sobre a ineficácia da organização. 

Embora os oito mecanismos sejam uma tentativa de fazer um estudo 

interdisciplinar sobre os motivos que levam uma pessoa a doar, a conclusão de Bekkers 

e Wiepking (2011a) é que múltiplos motivos podem operar simultaneamente e a mistura 

deles pode conduzir a resultados diferentes a depender do tempo, local, organização e 

doadores. Além disso, os autores advertem que a maior parte das pesquisas foram 

realizadas nos Estados Unidos, Reino Unido, Holanda e Canadá, o que pode trazer um 

resultado enviesado.  
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2.4. Perfil do doador 

As características que emergiram diante da revisão feita por Bekkers e Wiepking 

(2011c; 2012) que definem o típico doador como uma pessoa com idade mais avançada, 

afiliada e envolvida com uma religião, casada, com filhos e que cresceu sob a influência 

de pais religiosos, envolvidos em trabalho voluntário e com alto nível de escolaridade. 

Além disso, o típico doador tem uma personalidade pró-social, emprego, renda, casa 

própria e uma certa riqueza, além de uma percepção de condição financeira favorável. De 

acordo com os próprios autores, as descobertas são tão variadas que tornam possível 

apenas esboçar tentativas de conclusão. A seguir serão apresentadas as principais 

características exploradas na revisão feita pelos autores bem como os pontos relevantes 

encontrados em artigos mais recentes. 

 

Religião 

As pessoas religiosas doam porque acreditam que ajudar é uma obrigação, porque 

têm valores pró-sociais mais fortes quando comparados às pessoas não religiosas e 

porque, ao conviver em uma comunidade religiosa, vivenciam normas sociais e uma forte 

pressão do grupo (Bekkers & Wiepking, 2011c). 

A influência da religião no comportamento de doação é estudada, principalmente, 

sob quatro categorias: afiliação a um grupo religioso ou igreja; envolvimento e 

participação; preferência ou denominação (qual grupo religioso pertence); e crença 

(valores sustentados pela religião) (Bekkers & Wiepking, 2011c). O envolvimento 

religioso, mais do que a afiliação a uma religião, é um fator que influencia não apenas as 

doações em dinheiro, mas também o trabalho voluntário e a doação de sangue (Heineck, 

2017).  

Bekkers e Wiepking (2011c) indicam que quanto mais ortodoxo e forte o laço 

religioso, maior a possibilidade de doar. Não há, no entanto, conclusões acerca da 

denominação religiosa. A crença em uma doutrina ou ideia, como o carma, também afeta 

o comportamento de doação. Kulow e Kramer (2016) realizaram um estudo que envolvia 

a crença em carma, doação e voluntariado. De acordo com os autores, uma vez que o 

carma recompensa aqueles que fazem ações em prol de outros, os indivíduos que têm essa 

crença são menos favoráveis a responder apelos que enfatizam benefícios próprios. 
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Idade 

A maior parte dos estudos que associam doação e idade indica que existe uma 

relação positiva entre essas variáveis, mas que tende a diminuir a partir de idades mais 

avançadas – essa idade varia entre os estudos, mas tende a ser depois dos 65 (Bekkers & 

Wiepking, 2011c). 

Em estudo realizado na Áustria, o comportamento de doação foi associado a 

pessoas mais velhas, casadas e com práticas de voluntariado (Neumayr & Handy, 2017). 

Algumas explicações surgem a partir destes dados: pessoas mais velhas têm renda e maior 

estabilidade financeira e, portanto, dispõem de mais recursos para doar. Supõe-se também 

que o envolvimento religioso é maior entre pessoas com mais idade e que o fato de 

pensarem sobre a morte pode promover benefícios psicológicos ao fazerem uma doação. 

 

Escolaridade 

O nível de escolaridade está positivamente relacionado com doação e valor doado. 

Bekkers e Wiepking (2011c) encontraram relação entre o nível de escolaridade com a 

capacidade cognitiva, ou seja, as pessoas com um nível de escolaridade maior tem uma 

melhor compreensão das necessidades, inclusive as mais abstratas. Além disso, os autores 

apontam que as pessoas com níveis mais altos de escolaridade são inseridas em novos 

círculos e o networking construído gera um maior número de pedidos. Neumayr e Handy 

(2017) em estudo mais recente encontraram uma relação positiva entre o valor doado e 

escolaridade, em que pessoas mais generosas têm 12 anos ou mais de estudos. 

Além da consciência da necessidade e do pedido, renda, custos, eficácia e valores 

também estão associados ao comportamento de doação e escolaridade.  

 

Socialização 

Pessoas que tiveram pais envolvidos em trabalhos voluntários e em doações para 

organizações, que cresceram sob influência religiosa e que pertenceram a grupos durante 

a juventude têm maior propensão para a doação (Bekkers & Wiepking, 2011c). 

A figura dos pais na socialização das crianças é um fator cultural e exerce uma 

forte influência nos valores e atitudes dos filhos, inclusive no comportamento de doação 

(Bekkers, 2006; Burgoyne, Young, & Walker, 2005). 

 

 

 



34 

 

Gênero 

A relação entre gênero e doação ainda está longe de ser clara e conclusiva, uma 

vez que os estudos conduzidos não seguem os mesmos modelos e parâmetros. O que se 

sabe, até o momento, é que as mulheres doam com mais frequência e com valores 

distribuídos entre várias organizações; homens doam valores mais altos; e que, quanto 

mais variáveis socioeconômicas presentes – como educação e renda – menos se percebe 

a diferença entre os gêneros (De Wit & Bekkers, 2016; Müller & Rau, 2016; Wiepking 

& Bekkers, 2012). 

Uma das suposições levantadas é que, ainda hoje, os homens, no que se refere à 

educação e renda, estão numa posição mais favorável e estável do que as mulheres (De 

Wit & Bekkers, 2016; Eagle et al., 2017). 

Eagle et al. (2017) acrescentam que a forma como os gêneros percebem, agem e 

reportam determinadas crenças e questões também é diferente, como por exemplo a 

religião que, para o homem, quanto maior o envolvimento, maior a propensão para doar 

– o que não acontece com as mulheres. Os autores perceberam, ao realizar uma pesquisa 

com famílias americanas, que havia diferença nos dados reportados na mesma família 

quando feito por homens ou mulheres. 

Um outro moderador, citado por Eagle et al. (2017), está relacionado ao estado 

civil. No estudo, o valor doado por mulheres que nunca foram casadas, viúvas e 

divorciadas eram divergentes, enquanto que essa relação não foi encontrada nos homens 

nas mesmas condições.  

Naeem e Zaman (2016) encontraram uma relação entre gênero e pedido, onde 

mulheres foram mais generosas que os homens em especial ao serem abordadas por outras 

mulheres. De Wit e Bekkers (2016) apontam que fatores como valores, custos, pedido, 

reputação e contexto cultural são moderadores da relação entre gênero e doação.  

 

Composição Familiar 

Famílias constituídas por pessoas casadas e com filhos foram associadas 

positivamente com a doação. No entanto, a diferença nos parâmetros utilizados e a 

predominância de estudos transversais compromete a elaboração de conclusões 

generalizadas sobre o assunto (Eagle et al., 2017; Wiepking & Bekkers, 2012). 

Eagle, Keister e Read (2017), em estudo mais recente, acrescentam que a maior 

parte das pesquisas realizadas levam apenas em consideração dois status: pessoas casadas 

e não casadas. Essa classificação agrega em um mesmo grupo pessoas que nunca se 
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casaram, pessoas divorciadas e viúvas, diferenciação pouco explorada na literatura sobre 

doação e necessária diante das mudanças nas constituições familiares do século XXI. 

Wiepking e Bekkers (2012) associam os mecanismos consciência da necessidade, 

pedido e valores à composição familiar na medida em que pessoas casadas e com filhos 

passam a participar de novos círculos sociais e a se preocupar com o futuro de seus 

descendentes, o que as torna mais conscientes para as necessidades sociais. 

 

Renda 

Wiepking e Bekkers (2012) encontraram uma relação positiva entre renda, fortuna 

e valor doado para as organizações. Para que a doação aconteça, as pessoas precisam ter 

dinheiro (IDIS, 2015) e se sentirem seguras financeiramente (fator que independe da 

renda e riqueza) (Wiepking & Breeze, 2012).  

Bennett e Kottasz (2000) reportaram que pessoas que se sentem financeiramente 

favorecidas com relação a outras foram mais generosas em pedidos relacionados com 

desastres. 

A relação entre recursos financeiros, incidência da doação, valor doado, valor 

proporcional da renda doado e percepção da situação financeira são alguns 

desdobramentos do mecanismo renda, mas divergem nos resultados com relação às 

variáveis relacionadas e contextos em que foram aplicados e, de maneira geral, são 

inconclusivos (Neumayr & Handy, 2017). 

Os fatores moderadores da renda estão relacionados com os custos, na forma de 

um abatimento fiscal, por exemplo, e os valores, onde a riqueza pode representar uma 

responsabilidade moral sobre os outros (Wiepking & Bekkers, 2012). 

A consciência da necessidade também pode ter uma relação com este mecanismo. 

De acordo com Bennett (2012), a experiência de vida de pessoas de alta e baixa renda são 

diferentes, o que faz com que tenham percepções diferentes sobre as necessidades e 

causas que precisam de ajuda. Pessoas de baixa renda, de acordo com o autor, estão mais 

próximas e conscientes de algumas necessidades sociais, como vulnerabilidade ao crime 

e baixa qualidade de serviços médicos. Em um estudo realizado em Londres, Bennett 

(2012) identificou que pessoas de baixa renda incluem-se como membros de um grupo 

tratado injustamente e sentem-se estimulados a contribuir com outras pessoas na mesma 

situação. 
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2.5. Fatores contextuais 

O desenvolvimento da Filantropia, em muitos países, reflete as mudanças 

históricas, políticas, geográficas e econômicas pelas quais passaram. Para compor um 

cenário global sobre o assunto, Wiepking e Handy (2015) apresentam oito fatores 

contextuais que facilitam as doações extraídos de pesquisas realizadas em 26 países da 

América do Norte, Europa, Caribe, Ásia e Oceania. Embora o Brasil não tenha sido objeto 

da pesquisa, buscou-se fazer um paralelo com informações e dados extraídos de outros 

materiais disponíveis, como pesquisas e artigos publicados. 

De acordo Wiepking e Handy (2015), o primeiro fator contextual que pode 

facilitar a doação é a cultura de filantropia. Em países onde a atuação das ONGs é 

percebida como relevante e essencial para promover bens e serviços públicos, as pessoas 

são mais inclinadas a doar. No Brasil, a Pesquisa Doação Brasil (IDIS, 2015), apontou a 

falta de dinheiro como um dos principais motivos pelo qual as pessoas não doam, seguido 

de “não doam por opção, não existe uma razão”. Este dado pode ser interpretado como a 

ausência de uma agenda e do papel das organizações não governamentais no país. 

O segundo fator contextual, que envolve confiança, transparência, accountability 

e efetividade, também é apontado na pesquisa (IDIS, 2015) como “não confio nas 

organizações que pedem” e “nunca sabemos onde a pessoa usaria de fato o dinheiro/não 

sabemos o destino do dinheiro”, representado na figura 1 por “Falta de confiança”. Em 

países em desenvolvimento, como México, Rússia e China, a falta de confiança e 

desconhecimento de como e onde as doações são aplicadas nas organizações são fatores 

que mais afetam a filantropia no país. A construção de confiança nas organizações, não 

apenas de países em desenvolvimento, é apontada no relatório da CAF como um dos 

meios de fortalecer a cultura de doação no país (Charities Aid Foundation, 2016c). 
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Figura 1 - Por que não doam? 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Pesquisa Doação Brasil (IDIS, 2015) 

 

A regulamentação e legalidade das ONGs é o terceiro fator contextual que 

promove a filantropia no país, seguidos de uma política de incentivos fiscais. A pesquisa 

Donation States (2016a), realizada pela CAF, encontrou evidências de que as pessoas são 

mais responsivas aos incentivos; as doações foram 12% maiores comparadas aos países 

que não oferecem incentivos. Segundo Wiepking e Handy (2015), com uma política de 

incentivos fiscais regulamentada, o nível de confiança nas organizações também aumenta. 

Em países onde as pessoas têm um baixo nível de confiança no governo, uma boa relação 

entre as organizações e o Estado pode gerar um efeito negativo para as organizações. 

Casos de corrupção entre organizações não governamentais e governo, como a queda do 

Ministro dos Esportes no Brasil7, em 2011, afetam diretamente a imagem e confiança que 

as pessoas têm do setor. 

O quinto fator contextual está relacionado com a condição de ONG no país e o 

status de organização sólida, bem organizada e profissionalizada. Este tipo de 

                                                           
7 ONGs: o caminho fácil para a corrupção, link para matéria publicada na Revista Veja 

<http://veja.abril.com.br/politica/ongs-o-caminho-facil-para-a-corrupcao> (Castro, 2011) 
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organização promove, na maioria das vezes, uma comunicação mais clara e eficiente com 

o doador e a sociedade, além de desenvolver redes de relacionamento que permitem uma 

forma de trabalho mais colaborativa com outras organizações. No Brasil, 50% dos 

entrevistados que participaram da Pesquisa Doação Brasil (2015) relataram que preferem 

dar dinheiro diretamente para quem necessita, sem intermediários. Este dado carrega o 

histórico caritativo do país (Landim, 1997), mas também pode ser interpretado como uma 

fraca representação das instituições como meio para resolverem questões sociais. 

Países com situações políticas e econômicas estáveis ou em crescimento conferem 

o sexto contexto favorável para a filantropia, principalmente porque as pessoas precisam 

ter dinheiro para fazer doações (Wiepking, 2007). Este ainda é um dos principais desafios 

do Brasil, país com um cenário democrático recente e, embora esteja entre o grupo das 

20 maiores economias do mundo8, ainda é vulnerável e inconstante. 

As mudanças no perfil da população, como envelhecimento, educação e religião 

constituem o sétimo fator contextual que pode ou não favorecer a filantropia no país. 

Wiepking e Handy (2015) destacam que os valores individuais religiosos são importantes, 

porém não são isolados do contexto religioso do país. Myanmar, país com o melhor índice 

do World Giving Index (Charities Aid Foundation, 2016c) já há alguns anos com 91% da 

população contribuinte para alguma organização, tem entre 80 e 90% de sua população 

praticantes do Budismo, onde 99% dos praticantes segue uma linha que prega uma vida 

monástica. De acordo com Bekkers e Wiepking (2011c), o perfil típico do doador é 

religioso, mais velho, com alto poder aquisitivo e qualificado em termos de educação. No 

Brasil, 46% das pessoas que fizeram uma doação (IDIS, 2015) se declararam religiosos, 

em sua maioria católicos ou espíritas.  

Por último, os fundos e doações provenientes de outros países podem ter um 

grande impacto no desenvolvimento das organizações locais e fortalecimento do setor 

como um todo. Exemplos podem ser vistos na Indonésia e Haiti, após os desastres 

ambientais que ocorreram nestes países. A cobertura da imprensa sobre o papel das 

organizações que estão envolvidas na resolução de problemas, neste caso, exerce um 

efeito positivo sobre o setor como um todo (Bekkers & Wiepking, 2011a). 

 

                                                           
8 O Brasil é um país membro do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo junto com 

África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, França, 

Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, República da Coreia, Rússia, Turquia e União 

Europeia <http://g20.org.tr/about-g20/g20-members/> 
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2.6.Conclusão 

Na revisão de literatura foram encontrados os principais pontos que servirão de 

base para as análises dos casos sob a ótica de três temas: perfil do doador, mecanismos 

que levam à doação e fatores contextuais do Brasil no quesito filantropia. 

Como já mencionado, grande parte da revisão de literatura deste trabalho foi 

baseada em artigos e pesquisas realizadas em países desenvolvidos, em especial Estados 

Unidos, Reino Unido, Holanda e Canadá; isso porque a maior parte dos estudos sobre o 

tema se concentra nesses países. Dessa forma, alguns temas serão adaptados ao contexto 

do Brasil e explorados na fala dos entrevistados enquanto que outros – como cultura de 

filantropia, perfil da população, regulamentação e legalidade das ONGs – servirão para 

constituir o cenário e contextualizar, de uma forma macro, as análises dos casos. 

 

 

 

Mecanismo Descrição Referências

Consciência da 

necessidade
As pessoas doam quando se tornam conscientes da necessidade

Bekkers & Wiepking, 2011a

Bennett & Kottasz, 2000

Polonsky, Shelley & Voola, 2002

Pedido A maior parte das doações ocorre em resposta à um pedido

Andreoni, Rao, & Trachtman, 2017

Bekkers & Wiepking, 2011a

Castillo, Petrie, & Wardell, 2014

Ein-Gar & Levontin, 2013

IDIS, 2015

Custos e benefícios Consequências tangíveis associadas a um valor monetário

Al-Ubaydli & Yeomans, 2016

Bekkers & Wiepking, 2011a

Chao, 2017

Knowles e Servatka , 2015

Naeem e Zaman, 2016

Name-Correa & Yildirim, 2016

Zlatev e Miller, 2016

Altruísmo Sentimento de contribuição com a instituição e com o próximo

Andreoni, 1990

Andreoni, 2006

Andreoni et al., 2017

Bekkers & Wiepking, 2011a

Castillo, Petrie, & Wardell, 2014

Mason, 2016

Reputação Reconhecimento, aprovação e respeito pelos outros e pela sociedade

Bracha & Vesterlund, 2017

Bekkers & Wiepking, 2011a

Bennett & Kottasz, 2000 

Liu & Hao, 2017

Mason, 2016

Sanders, 2017

Benefícios psicológicos

A doação promove o bom humor, alivia a sensação de culpa, satisfaz 

o desejo de demonstrar gratidão/reconhecimento e de ser uma pessoa 

justa

Andreoni, 1990

Andreoni et al., 2017

Bekkers & Wiepking, 2011a

Ye et al., 2015

Valores
As pessoas doam porque acreditam que as organizações transformam 

o mundo num lugar melhor

Bekkers & Wiepking, 2011a

Bekkers & Ottoni-Wilhelm, 2016

Bennet, 2003

Eagle, Keister, & Read, 2017

Eficácia Percepção que a doação faz a diferença para a instituição

Bekkers & Wiepking, 2011a

Exley, 2016

Iyer, Kashyap, & Diamond, 2012

Morin et al., 2015

Müller & Rau, 2016

Sanders, 2017
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Quadro 1 - Resumo da revisão de literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religião Afiliação e envolvimento a uma igreja ou grupo religioso Bekkers & Wiepking, 2011b

Idade
Existe uma relação entre idade e doação, porém associada a outros 

mecanismos como religião, status civil e renda
Bekkers & Wiepking, 2011b

Escolaridade

Existe uma relação entre nível de escolaridade e doação, porém 

associada a outros mecanismos como consciência da necessidade 

pedido, custos, valores e eficácia

Bekkers & Wiepking, 2011b

Neumayr & Handy, 2017

Socialização Influência dos pais no comportamento de doação dos filhos Bekkers & Wiepking, 2011b

Gênero

Diferenças nos tipos de organização que apoiam e valores aportados; 

quanto mais variáveis socioeconômicas presentes, menos se percebe a 

diferença de gênero

Wiepking & Bekkers, 2012

Composição familiar Existe uma relação positiva entre doação e casamento/ter filhos Wiepking & Bekkers, 2012

Renda
Percepção de estabilidade financeira e recursos financeiros disponíveis 

promovem a doação

Bennett, 2012

Wiepking & Bekkers, 2012

Cultura de doação

Nos países onde a atuação das organizações e o papel do Terceiro 

Setor são percebidos como mais relevantes e essenciais para 

promover bens e serviços públicos, as pessoas são mais inclinadas a 

doar

Wiepking & Handy, 2015

IDIS, 2015

Confiança Confiança nas organizações aumenta a possibilidade de doação

Wiepking & Handy, 2015

IDIS, 2015

Charities Aid Foundation, 2016c

Regulamentação Regulamentação e legalidade das organizações favorece as doações

Wiepking & Handy, 2015

Charities Aid Foundation, 2016a

Incentivos fiscais Doadores são mais responsivos aos incentivos fiscais Wiepking & Handy, 2015

Condição da organização Status de organização sólida, organizada e profissionalizada

IDIS, 2015

Wiepking & Handy, 2015

Situação política e 

econômica estável

Países com situações políticas e econômicas estáveis ou em 

crescimento conferem um contexto favorável para a filantropia

Wiepking & Handy, 2015

Wiepking, 2007

Perfil da população

As mudanças no perfil da população, como envelhecimento, educação 

e religião podem favorecer ou não a filantropia

Wiepking & Handy, 2015

Charities Aid Foundation, 2016c

Doações internacionais

Fundos e doações provenientes de outros países podem ter um grande 

impacto no desenvolvimento das organizações locais e fortalecimento 

do setor como um todo

Bekkers & Wiepking, 2011a

Wiepking & Handy, 2015
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3. ESTUDO DE CASOS 

Diante de uma escassa literatura em português e poucas pesquisas realizadas no 

Brasil sobre o tema, buscou-se fazer um estudo exploratório a partir da análise de 

conteúdo. Este método tem como objetivo a superação da incerteza e o enriquecimento 

da leitura; ou seja, pode assumir uma função exploratória ou uma função de verificação, 

sendo que, na prática, essas funções podem coexistir e serem complementares (Bardin, 

2016). 

Para isso, foram analisadas as entrevistas de pessoas que se declararam doadoras 

tendo como base os temas explorados na literatura com relação ao perfil, principais 

mecanismos que promovem a doação e os fatores contextuais do país. O próximo item 

descreve o processo metodológico da análise de conteúdo. 

 

 

3.1.Metodologia 

A análise de conteúdo assume que o tratamento dos dados é feito a partir de um 

processo de codificação caracterizado pela escolha de unidades de registro, ou seja, a 

escolha de temas, palavras ou frases presentes na fala dos entrevistados que indicam a 

ocorrência de um determinado fenômeno (Bardin, 2016). Este processo foi realizado com 

o auxílio do software NVivo, onde as entrevistas são chamadas de fontes (sources) e os 

códigos (nodes) associados a elas. 

Os códigos foram agrupados em cores a partir dos três grandes temas explorados, 

conforme os quadros 1 e 2. Os mecanismos que levam à doação foram organizados em 

três grandes grupos em que a cor laranja remete aos mecanismos internos do indivíduo; 

roxo, relacionados aos mecanismos externos; e a cor verde representa os temas que 

surgiram nas entrevistas, mas que não constam na literatura. Dados do perfil do doador 

foram identificados com a cor azul e a influência de fatores contextuais do país com a cor 

amarela. 

 

 

Perfil do doador

Mecanismos internos

Mecanismos externos

Fatores contextuais

Entrevistas

Legenda
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Quadro 2 - Códigos, fontes e citações dos mecanismos que levam a doação extraído do NVivo 

 

 

Quadro 3 - Códigos, fontes e citações dos fatores contextuais retirado do NVivo 

 

 

Reputação

Importante

Irrelevante

Benefícios psicológicos

Bem estar

Gratidão

Culpa

Imagem altruísta

Orgulho

Consciência da necessidade

Altruísmo

Valores

Religiosos

Justiça

Respeito

Moral, ético, cívico

Percepção sobre a participação da doação para a instituição

Custos e benefícios

Benefícios

Custos

Pedido

Eficácia

Trigger

Percepção sobre o setor das ONGs

Positiva

Negativa

Confiança

Endosso de pessoas do círculo social

Endosso de pessoas de high status

Incentivos fiscais

Utiliza

Não utiliza

Legitimidade da organização

Percepção sobre cultura, política e economia do país

Positiva

Negativa

Doações internacionais
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A codificação das entrevistas foi então analisada e os resultados serviram de base 

para a próxima etapa de análise, que foi desenvolvida a partir do método Qualitative 

Comparative Analysis (QCA).  

 

 

3.1.1. Coleta dos dados 

A coleta de dados foi realizada a partir de entrevistas com pessoas que declararam 

fazer doações em dinheiro para ONGs. Essas pessoas foram contatadas a partir de uma 

base de doadores concedida por uma organização não governamental de grande porte no 

Brasil, situada na cidade de São Paulo. A opção de restringir a uma única organização 

buscou evitar as variações externas – a motivação para a escolha da causa já seria um 

objeto de pesquisa – e, dessa forma, não desviar o foco principal deste trabalho. A 

abordagem foi feita via e-mail e enviada para 311 pessoas da lista de doadores ativos da 

organização, onde o critério de seleção foi ter realizado pelo menos uma doação nos 

últimos 10 meses. 15 pessoas foram entrevistadas ao longo de três meses e as conversas 

foram realizadas presencialmente, quando possível, ou por meio de ferramentas de 

hangout, como Skype e WhatsApp vídeo, em casos onde os entrevistados ou a 

pesquisadora não tinham possibilidade de um encontro presencial. 

As entrevistas foram conduzidas com base nas técnicas de entrevista narrativa e 

semi-estruturada (Flick, 2004). Aplicada ao trabalho, a técnica narrativa buscou 

estabelecer as motivações pessoais do doador para contribuir com uma causa levando em 

consideração o contexto biográfico e social onde o doador está inserido e a técnica semi-

estruturada para uma coleta mais objetiva dos dados, utilizada com o apoio de um guia 

de entrevista em casos onde o entrevistado não revelou espontaneamente os fatos e 

acontecimentos que poderiam ser de interesse para a pesquisa. O guia de entrevista pode 

ser lido no anexo deste trabalho. 

Uma das entrevistas aconteceu no escritório da doadora e as pessoas presentes 

(marido e filhos) acabaram por participar com comentários sobre o tema, apesar das 

perguntas terem sido direcionadas para a doadora. Duas doadoras relataram não fazer 

doações e haviam sido selecionadas para as entrevistas que serão discutidas na próxima 

etapa deste trabalho, mas ao longo da conversa relataram contribuir mensalmente com 

ONGs. Dessa forma, o guia de entrevista foi adaptado e os relatos foram aproveitados na 

etapa de análise dos doadores. Conforme orientado por Rose, Spinks e Canhoto (2015), 
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ao término de cada entrevista foi feito um diário com as principais impressões e 

acontecimentos no processo de coleta de dados. 

 

 

3.2.Resultados 

A análise das entrevistas seguiu a ordem de três grandes temas da literatura: perfil 

do doador (Bekkers & Wiepking, 2011c; Wiepking & Bekkers, 2012), mecanismos que 

levam à doação (Bekkers & Wiepking, 2011a) e fatores contextuais do país (Wiepking & 

Handy, 2015). Novas contribuições teóricas foram inseridas na medida em que aspectos 

que não estavam considerados nos temas surgiram na fala dos entrevistados. 

 

3.2.1. Perfil da amostra 

Doadores 

A amostra de doadores foi constituída por dez mulheres e cinco homens entre 

31 e 70 anos, sendo que a maior parte se concentra na faixa etária entre 61 e 70 anos. 

Nove são casados, três são divorciados, dois são solteiros e um não declarou o estado 

civil. Entre os 15 doadores, apenas dois não têm filhos. Todos têm Ensino Superior e 

sete são pós-graduados. 

Quando questionados sobre atividades voluntárias, cinco doadores afirmaram 

realizar trabalhos nas organizações para as quais contribuem.  

A atividade profissional desempenhada pelos entrevistados é majoritariamente 

relacionada com Educação (sete doadores são professores ou atuam nesta área), 

seguida de cargos administrativos (dois doadores são servidores públicos e dois 

trabalham em empresas privadas) e quatro são donos do seu próprio negócio.  

O dado renda não foi cedido pela organização e não foi perguntado ao doador. 

No entanto, buscou-se explorar a percepção do entrevistado com relação a sua 

segurança financeira para fazer doações e qual a percepção que tinha sobre a sua 

doação para a organização. No primeiro caso, quatro doadores declararam que se 

sentem seguros com a sua condição financeira para doar, enquanto dois disseram não 

sentir essa segurança. 

“Então, assim, não dá para eu distribuir tudo o que eu tenho, senão também 

eu não vivo, aí eu vou ter que pedir ajuda” (AFDR). 

 “Sou engenheiro, comecei a trabalhar com 20 anos, estou na batalha aí há 

mais de 40 anos. Mas agora mais tranquilo, né?” (JCAL). 
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No que diz respeito a percepção do valor doado para as atividades da 

organização, dez doadores afirmaram fazer doações modestas, mas que somadas às 

outras doações, podem fazer alguma diferença. A literatura aborda este tema como 

perceived efficacy ou a percepção do impacto da doação (Al-Ubaydli & Yeomans, 

2016; Cryder, Loewenstein, & Scheines, 2013; Sharma & Morwitz, 2016). No 

entanto, a fala mais recorrente entre os respondentes está ligada à noção de uma 

pequena contribuição que conta com a atitude dos demais para que o resultado 

aconteça, fato observado por Iyer et al. (2012) e recomendado como uma estratégia 

de persuasão a ser utilizada no pedido para potenciais doadores. 

“Mas a coisa é assim, é o que eu te disse, que seja dez, vinte reais, eu acho 

que não importa. Imagina um milhão de pessoas doando dez reais, é muita grana, 

né? Então se cada um pudesse doar que seja dois reais, um milhão de pessoas fazendo 

isso, com duzentos milhões...com duzentos milhões de habitantes....né, um real, cem 

milhões doassem, pô, já seria cem milhões, né?” (RCCN). 

“Mas eu falei um pouquinho que vai lá, uma migalhinha que vai, né? Se todo 

mundo der um pouquinho isso ajuda” (LMP). 

“Então assim, mas eu quero crer que para Fundação não é um valor 

significativo, mas é um valor que, agregado aos demais, que está lá mantendo alguma 

coisa, né? É assim que eu sinto” (MAG). 

Todos os doadores contribuem mensalmente; 13 doam para duas ou mais 

organizações e oito deles contribuem financeiramente com organizações há dez anos 

ou mais. 

A religião também foi uma característica presente no perfil do doador da 

amostra. Catorze doadores declararam ser pessoas religiosas e acreditarem em Deus, 

seguindo uma ou mais religiões; apenas um doador disse não ter religião. 

O grau de envolvimento com a organização diz respeito à participação do 

indivíduo nas atividades da ONG, ou seja, um grau de envolvimento baixo revela que 

o doador quase não acompanha o trabalho; médio, quando o doador está a par das 

atividades e fez pelo menos uma visita à organização; e, por último, alto quando o 

doador é voluntário, conhece pessoas que são beneficiadas ou frequenta a instituição. 

Na amostra a divisão foi equilibrada, com cinco doadores com baixo envolvimento, 

seis com médio e quatro com alto envolvimento. 

O quadro 3 apresentado a seguir reúne as informações sobre o perfil dos 

doadores. 
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Sigla Gênero Idade 
Desde quando 

doa 
Escolaridade Estado civil Filhos 

Frequência da 

doação 

Grau de 

envolvimento 

Nº de 

ONGs que 

contribui 

Profissão Religioso 

ABG Mulher 48 Entre 1 e 5 anos Ensino superior Casado Sim Mensal Médio Várias Administrativo Sim 

AFDR Homem 60 Mais de 10 anos Ensino superior Casado Sim Mensal Alto Várias Administrativo Sim 

EBS Homem 35 Mais de 10 anos Ensino superior Solteiro Não Mensal Baixo Várias Educação Sim 

FP Homem 68 Not Applicable Pós-graduação 

Not 

Applicable Sim Mensal Médio Uma Aposentado Sim 

JJ Mulher 51 Mais de 10 anos Unassigned Casado Sim Mensal Baixo Várias Empresário Sim 

JCAL Homem 65 Mais de 10 anos Ensino superior Divorciado Sim Mensal Alto Várias Empresário Sim 

JMN Homem 50 Mais de 10 anos Pós-graduação Casado Sim Mensal Alto Várias Empresário Sim 

LMP Mulher 36 Oscila Pós-graduação Casado Sim Mensal Médio Uma Educação Sim 

MIL Mulher 66 Mais de 10 anos Pós-graduação Divorciado Sim Mensal Baixo Várias Educação Sim 

MAB Mulher 53 Mais de 10 anos Ensino superior Casado Sim Mensal Alto Várias Empresário Sim 

MT Mulher 61 Oscila Ensino superior Casado Sim Mensal Baixo Uma Administrativo Sim 

RCCN Mulher 55 Oscila Pós-graduação Divorciado Sim Mensal Médio Várias Educação Sim 

RP Mulher 54 Entre 1 e 5 anos Ensino superior Casado Sim Mensal Médio Várias Educação Sim 

TRL Mulher 59 Mais de 10 anos Pós-graduação Casado Sim Mensal Baixo Várias Educação Não 

ZOR Mulher 57 Entre 5 e 10 anos Pós-graduação Solteiro Não Mensal Médio Várias Administrativo Sim 
 

Quadro 4 - Perfil dos doadores entrevistados 
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Não doadores 

O não doador foi integrado somente no estudo baseado no FsQCA, uma vez que 

a presença de casos polares é uma premissa básica neste método. 

Entre as dez pessoas entrevistadas, seis são mulheres e quatro são homens com 

idades entre 24 e 69 anos, mas concentrada, principalmente, na faixa etária entre 21 e 40 

anos. Esta característica pode ser atribuída ao fato de que a lista teve como base contatos 

da internet, geralmente constituída por pessoas mais jovens. 

Praticamente todos os entrevistados têm Ensino Superior; a entrevistada 

classificada com ensino fundamental cursa o final da graduação. A religião foi uma 

característica presente entre os não doadores, apenas duas pessoas declararam não serem 

religiosas ou não acreditarem em Deus. Ao contrário do perfil de doadores, na amostra 

de não doadores a maioria é solteira e declarou não ter filhos. 

Vale acrescentar que duas pessoas entrevistadas relataram ter deficiência visual e 

uma declarou ter trabalhado em ONGs anteriormente, características que na análise de 

conteúdo foram classificadas como trigger e consciência da necessidade. A presença 

destes fatores, no entanto, não foi suficiente para que se tornassem doadores regulares. 

O quadro 4 resume os dados do perfil dos entrevistados. 

 

 

 

 

 

Sigla Escolaridade 

Estado 

civil Filhos Gênero Idade Profissão Religião Voluntário 

APP Pós-graduação Solteiro Não Mulher NA Administrativo Sim Sim 

EAR Pós-graduação Solteiro Não Homem 36 Educação Não Não 

FHS 

Ensino 

superior Solteiro Não Homem 28 Estudante Sim Não 

KC 

Ensino 

fundamental Solteiro Não Mulher 24 Estudante Sim Não 

MS 

Ensino 

superior Solteiro Sim Homem 47 Aposentado Sim Sim 

MF 

Ensino 

superior Solteiro Não Mulher 30 Administrativo Sim Não 

RAF 

Ensino 

superior Casado Sim Mulher 69 Aposentado Sim Não 

TV Pós-graduação Solteiro Não Mulher 34 Administrativo Sim Não 

TM 

Ensino 

superior Solteiro Não Homem 35 Administrativo Não Não 

VCC 

Ensino 

superior Casado Sim Mulher 46 Educação Sim Sim 

Quadro 5 - Perfil de não doadores 
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3.2.2. Mecanismos que levam à doação 

Com as entrevistas tornou-se evidente a existência de um mecanismo não relatado 

na literatura, um trigger, isto é, gatilhos internos e externos na vida do indivíduo que 

influenciaram a sua relação com doação. Nota-se que a literatura explora os triggers como 

estímulos no momento do pedido (Andreoni et al., 2017; Chang, 2014; Iyer et al., 2012; 

Karlan & List, 2007), mas não como uma característica do perfil ou como um mecanismo 

que antecede a solicitação. 

“Eu sofri um acidente em 1979, e eu fiquei sem enxergar 15 dias e depois eu fiquei 

mais um mês, mais ou menos, enxergando muito mal e consegui me recuperar. Graças a 

Deus não fiquei com sequela nenhuma. E, a partir desse momento, eu senti o que que era 

ser cego, né? E a partir desse momento, eu comecei a colaborar com as instituições de 

cego, né?” (JCAL) 

Entre os dez doadores que relataram um trigger, seis não se lembram como 

começaram a doar. Isso pode ser uma evidência de que uma experiência marcante na vida 

pessoal do indivíduo pode motivá-lo a doar, independentemente de ter sido abordado por 

uma organização. 

“Tem também o IBCC (...) que fui atrás pra doar. Instituto Brasileiro de Controle 

do Câncer. Que a minha mãe...a minha mãe fez uma cirurgia de câncer no hospital, no 

IBCC” (JJ). 

“...e aí eu fui lá, logo depois do acidente, conversei com as freiras, tal, e elas 

falaram ‘nós precisamos sim’. Comecei a colaborar lá” (JCAL). 

A consciência da necessidade foi mencionada por 12 dos 15 doadores 

entrevistados e esteve entre os dez mecanismos mais citados. 

“O mundo não é feito pro deficiente, então vamos repensar a cidade para que seja 

incluído para isso também. Deficiente também paga imposto, então ele também tem 

direito a tudo isso, não é nada de graça, pô, sabe? Isso aí que eu tô te falando são 50 

anos de coisa que eu vi. É isso, é isso” (AFDR). 

A relação entre pedido e doação foi citada por 12 doadores entrevistados, sendo 

que alguns atribuíram o fato de ser doador de uma organização atrair pedidos de outras 

organizações. A presença deste mecanismo na fala dos entrevistados sugere que as 

doações no Brasil também acontecem a partir de um pedido (Bekkers & Wiepking, 

2011a). 
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“Mas o GRAACC eu realmente não conhecia, recebi...uma mala direta deles. A 

Fundação foi a mesma coisa, apesar de conhecer a Fundação, como te falei, não cheguei 

a ir atrás pra pesquisar nada, nem o IBCC que eu te falei, que é o Instituto Brasileiro de 

Controle do Câncer. Eu, na verdade, recebi mala direta deles aí depois que recebi a mala 

direta, aí sim eu fui atrás pra pesquisar, pra ver o tamanho e ver o que que aquela 

instituição fazia e aí comecei a doar” (ABG). 

“Eu sei que a APAE ligava nas casas, né, na época era a questão do 

telemarketing...e aí, ligou, eu entendi que deveria doar, aí eles mandaram um boletinho. 

A partir disso, não sei se foram disseminando as redes de doadores, eu sei que depois 

outras entidades ligaram e acabo também doando lá e aí tem a Fundação que manda 

para mim sempre um boleto e aí a gente sempre contribui”, (EBS). 

Questões relacionadas ao excesso de pedidos, insistência e tipo de abordagem 

foram encontrados nas entrevistas e também estão de acordo com a literatura (Bekkers & 

Wiepking, 2011a). Em particular, a abordagem que associa doação com cobrança ou 

venda foi vista como negativa por alguns doadores, conforme relatos abaixo. 

“A gente não quer ser pressionado, doar é de boa vontade enquanto que você 

pode doar, entendeu?” (JJ). 

“Ligou como se fosse uma cobrança de dívida e doação não é dívida, né? Doação 

não se considera pagamento obrigatório, né? Por isso que chama doação” (RCCN). 

Os mecanismos custos e benefícios foram os mecanismos mais citados nas 

entrevistas, em especial benefícios relacionados ao uso do serviço da organização pelo 

próprio doador ou por um amigo ou familiar no passado, presente ou futuro. Poucos 

doadores se motivaram a doar em resposta a um brinde ou um convite para um evento da 

organização. 

“...eu tenho um irmão que já é falecido e que ele era cego. E ele utilizou muito a 

Fundação. Então, por causa dele, nós começamos a fazer doação pra Fundação” (JJ). 

“...de saber que essa dificuldade amanhã pode ser sua, também, eu tenho muito 

essa realidade de falar ‘é uma dificuldade que amanhã ela pode ser minha, a deficiência, 

né?’, qualquer tipo de deficiência, qualquer pessoa pode ficar deficiente do dia pra noite, 

então é uma realidade que pode ser sua também...” (LMP). 

Os custos foram relacionados, principalmente, com dificuldades para efetuar a 

doação, gastos com captação de recursos, falta de dinheiro e tempo. 

“Mandam, por exemplo, maquininha de somar, caneta...eu fico pensando, é óbvio 

que alguém faz isso para eles, é óbvio que alguém paga o Correio (...) então eu falo assim 
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‘puxa vida, será que eles estão fazendo isso com o dinheiro que eu doo?’, eu penso 

rapidamente ‘não é isso não, claro que não’, mas eu penso, né?” (FP). 

“...o problema é esse, você tem que pagar em determinado banco, eu não vou em 

banco, entendeu? Eu faço tudo pela internet com os dois bancos que eu trabalho. E aí, 

passou a data do vencimento, agora você tem que ir no Bradesco. Esquece, não vou no 

Bradesco” (ABG). 

O altruísmo foi citado 33 vezes por 12 entrevistados. Observou-se uma relação 

entre este mecanismo e valores associados à religião. 

“Mas é aquilo que eu te falei, eu não quero começar a ajudar uma instituição só 

se um dia aparecer alguém com câncer na minha família, entendeu?...eu quero ajudar 

enquanto a gente pode ajudar quem tá precisando, mesmo que não seja da minha família, 

entendeu?” (ABG). 

“Eu acho muito legal isso, muito importante isso, né? Alguma coisa que a gente 

possa dar sem nada a receber, isso é o mais importante, entendeu?” (FP). 

“Eu até tenho uma frase aqui que eu acho que vai te dar essa resposta aqui, né? 

Eu acho muito bacana. É...que é o que eu sinto, que é o que tá na bíblia isso aqui. ‘Há 

maior felicidade em dar do que em receber’ Atos, 20; 35” (ZOR). 

Com relação à reputação, mais da metade dos doadores entrevistados relatou não 

comentar o assunto com familiares e amigos, optando pela discrição sobre organizações 

e valores doados. Ao contrário do que afirma a literatura (Bekkers & Wiepking, 2011a), 

parece que para os entrevistados, a aprovação e reconhecimento de terceiros não 

interferem no ato de doar e podem gerar, inclusive, um efeito contrário, associado a uma 

atitude aproveitadora. 

“Eu não falo para ninguém que eu ajudo, entendeu? Eu acho que é uma coisa que 

não precisa falar. Eu ajudo, é uma coisa minha. Eu não preciso falar ‘gente, olha, eu doo 

pra Fundação’, né, eu não falo não, ninguém precisa saber” (LMP). 

“Eu prefiro fazer em silêncio, né? Eu não falo, também não sei se as outras 

pessoas são como eu, né, mas pessoas que falam assim é difícil, eu não percebo não” 

(EBS). 

Os benefícios psicológicos representaram o quarto mecanismo mais presente na 

fala dos doadores com 48 citações, em especial relacionados ao bem estar, culpa, gratidão, 

orgulho e construção de uma imagem altruísta. 

“Eu me sinto mal de não doar vinte reais, trinta reais, que é uma quantia que não 

vai mudar a minha vida até o final do mês pra uma causa justa” (TRL). 
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“Eu não sou uma pessoa religiosa, não frequento igreja nada! Mas eu sou muito 

agradecida a Deus! Na verdade, porque as minhas filhas eram saudáveis, então você 

assiste um Teleton e você vê a história que aquelas mães contam e você vê as crianças 

com problema, você não tem como não se sentir agradecida, porque o teu filho está ali 

do lado e não tem esse problema” (ABG). 

Todos os doadores relataram, em algum momento da entrevista, valores que os 

motivam a doar relacionados com respeito, justiça e, principalmente, religião e obrigações 

morais, éticas e cívicas. 

“O que me mobiliza é se é uma causa que tem a ver com a situação brasileira e 

que tem a ver com a injustiça da situação brasileira. Já que eu tenho uma formação, eu 

me formei o tempo todo na escola pública, eu sou professora de uma universidade 

pública, eu sou paga com dinheiro público, eu me sinto eticamente comprometida com 

causas que eu considero de injustiça social. Então isso é o que me move, né, o que me 

move são causas de injustiça social!” (TRL). 

“É, eu entendo mais ou menos por aí, que essa ideia do dízimo ali que 10% tem 

que voltar pro mundo aí, pra sociedade...a gente trabalha com isso” (EBS). 

“O motivo de doar é que eu acho que quando Deus te dá, não custa nada você 

dividir, está certo?” (JMN). 

“Eu acho que eu tenho, graças a Deus! Então, às vezes chega uma hora que não 

basta você ficar falando ‘pô, esse governo não faz nada, ninguém trabalha, ninguém 

ajuda’. Então eu acho que é uma coisa, assim, eu, como cidadã, eu tenho um pouco 

essa...essa responsabilidade também” (RP). 

A percepção de que a doação faz a diferença para a organização e para o 

beneficiário foi o terceiro mecanismo mais presente nas entrevistas, com 56 citações. Os 

doadores acompanham os resultados de suas doações por meio de materiais e site da 

organização, visitas, trabalho voluntário ou pelas pessoas beneficiadas. 

“Elas me mandam jornalzinho, eu vou acompanhando realmente se aquilo que eu 

estou doando está servindo pra alguma coisa, né? Para mim isso é o que é o mais 

importante (...) mas quando eu vejo o jornalzinho, eu sei que eu sou parte daquilo, né, 

que eu estou ajudando” (ABG). 

“...doar lá cem reais por mês ou duzentos ou quinhentos por doar, estou fora, né?! 

Acho que não, não faz sentido, não é? Eu quero uma...eu acho que faz sentido você doar 

para uma organização que tá fazendo a diferença, né? Para melhorar a vida dessas 

pessoas e que seja honesta, isso é fundamental” (JCAL). 
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“É como eu falei para você, aquelas que a gente acompanha, que você acaba 

recebendo uma informação contínua sobre o balanço social do que ela está fazendo, você 

já está inteirado. Então você está fazendo uma contribuição que você sabe que ela tem 

um destino certo e correto” (JMN). 

A influência de pais doadores ou voluntários esteve presente na fala de dez 

doadores. Além disso, a presença da religião no ambiente familiar demonstrou ser um 

fator relevante para a doação, presente na fala de seis entrevistados. 

“É...eu sou matuto, nascemos no sítio, meu pai teve doze filhos e lutava com uma 

dificuldade muito grande. Mas aos domingos, que a gente ia na missa, depois da missa 

ele ia visitar os pobres. Ele ia levar comida, arroz, alguma coisa que eles não tinham, 

né, que eles arrecadavam...essa instituição chamava...Franciscano? Não...Vicentinos, eu 

era muito pequenininho, né, e o meu pai, além de cuidar dos doze filhos, etc e tal e tal e 

tal, ele ia visitar os pobres aos domingos depois da missa que ele assistia. E ia levar um 

pouco de consolação e algum alimento, né?” (FP). 

“Eu fui criada assim, minha mãe, quando eu era criança, minha mãe a vida inteira 

fez doação para Casas André Luiz” (ABG). 

O grau de envolvimento do doador com a instituição também demonstrou ter um 

efeito na doação. Dez doadores declararam ter um envolvimento alto e médio com as 

organizações com as quais contribuem, ou seja, realizam trabalho voluntário, visitas ou 

têm um conhecimento mais profundo sobre a instituição por conhecerem pessoas 

próximas que utilizam ou utilizaram o serviço. 

 

 

3.2.3. Fatores contextuais 

Embora o Brasil tenha uma legislação que permita o abatimento fiscal apenas em 

doações específicas para projetos aprovados por órgãos governamentais – e não de 

doações regulares – ao longo da entrevista buscou-se identificar se os doadores faziam 

uso do benefício. Os treze doadores que foram questionados sobre o uso de incentivos 

fiscais declararam não os utilizar, além de demonstrarem desconhecimento sobre sua 

aplicação prática ou ter uma imagem de ser algo complexo. Para alguns doadores, 

inclusive, a possibilidade de ter algum tipo de benefício pareceu diminuir ou invalidar a 

doação. 

“Eu acho que deve dar...eu não sei quanto que daria por ano, mas eu acredito 

que não seria um abatimento significativo nem nada. E eu acho que eu teria que 
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comprovar...daria mais trabalho para algo que eu não sei nem se ajudaria, entendeu?” 

(MIL). 

“Eu acho os valores pequenos e, de certa forma, eu acho que vai tirar um 

pouco...vai que na minha cabeça, talvez seja uma ignorância, né, e comigo mesma, 

porque a prejudicada sou eu, de achar que aquilo vai invalidar um pouco a minha 

doação. Eu quero que aquilo seja livre, eu não quero sentir que eu estou aproveitando 

aquilo para alguma coisa” (MAG). 

Quando questionados sobre o contexto econômico, político e cultural do Brasil, 

nenhum doador demonstrou ter uma percepção positiva sobre o país. Os depoimentos 

sugerem a imagem de um governo corrupto, instável e ineficiente, além de uma descrença 

no povo brasileiro. Estes aspectos refletem, em certo grau, na imagem que os doadores 

constroem das organizações não governamentais. 

“Agora, eu acho que mais acentuadamente, depois que se deflagrou toda essa 

questão da política, sabe...dessa, eu não sei nem como chamar...dessas...desses 

escândalos todos, eu acho que fica mais difícil, embora a gente saiba que ainda existem 

as pessoas que estão lá, que tem realmente...mesmo que seja uma empresa, como você 

me falou, seja Terceiro Setor, quer dizer, tem alguma coisa concreta ali, né? Que você 

vê, a AACD, você vê que eles estão sempre construindo, sempre atendendo. Mas sempre 

no meio do caminho você fala ‘será que não estão desviando alguma coisa pro bolso 

deles?’” (MT). 

“Eu já vi de tudo ali nesse país, né. Eu já vi inflação de 20% ao mês, eu já vi crise, 

eu já vi o país quebrar, já vi o país bem, né? O Brasil é assim, né? Agora nós estamos 

vivendo uma crise que pode ser que daqui um ano tenha acabado, né? Então, a situação 

do Brasil não é, está longe de ser um país estável, longe. O Brasil é assim, não é? O 

Brasil ainda é primitivo nesse aspecto social. E no aspecto de economia também, que 

uma coisa leva a outra, né? Uma coisa é mais ou menos atrelada a outra” (JCAL). 

“Então você vê, cem cães guias...no Brasil todo. Então a gente vê que o Estado 

falha, né? O Estado falha e, para variar, tem que ser a própria comunidade que se 

organiza pra ajudar um pouquinho, né?” (MAG). 

Entre os quinze entrevistados, 12 declaram ter uma percepção negativa do setor 

das ONGs no Brasil, especialmente relacionado ao mau uso do dinheiro, como um meio 

de benefício próprio, corrupção ou lavagem de dinheiro. 

“Porque eu, justamente por ser brasileira, eu sei que existe muita instituição aí 

larápia, né, que na verdade vai pegar a doação e vai sumir com o teu dinheiro e a única 
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pessoa que não vai ver a cor do dinheiro da doação vão ser as pessoas que precisam” 

(ABG). 

“...que a gente sabe que existem...que existem muitas que não existem, né? 

Existem muitas organizações não governamentais...que elas existem só no papel” 

(RCCN). 

Cinco doadores, no entanto, reconhecem a atuação do setor no país ou optam por 

acreditar que as experiências negativas foram pontuais. 

“Eu acho que se não fosse as organizações não governamentais, o Brasil ia estar 

muito pior do que ele está” (LMP). 

“Então eu quero acreditar que não seja algo relacionado ao Terceiro Setor, que 

seja, na realidade, talvez eu tenha tido experiências ruins com as pessoas” (RP). 

A legitimidade da organização também constitui um fator importante para os 

entrevistados, sendo citado por 11 doadores que atribuíram elementos como seriedade, 

profissionalismo, história da organização e dos fundadores. 

“O que me surpreendeu muito foi o profissionalismo da Fundação, né, que aquilo 

é uma empresa” (JCAL). 

“Então eu acho que essa...essas ONGs, essas pessoas que...é...Dorina Nowill, a 

Jo Clemente, que também fez lá o projeto da APAE, né, porque na época não tinham 

escolas pras crianças Down, então ela também enfrentou, fez isso, então a gente também 

tem que dar esse apoio, né?” (ZOR). 

Presente na fala de 14 doadores entrevistados com 42 citações, a confiança nas 

organizações se mostrou um elemento fundamental na motivação do entrevistado para 

contribuir financeiramente com as ONGs. 

“Eu não sei exatamente pra onde o meu dinheiro está indo, né, especificamente, 

mas eu sei que eles trabalham toda essa assistência ao cego e deficiente visual, né?” 

(LMP). 

“Eu confio, eu não preciso ficar, não sinto necessidade de ficar conferindo como 

é que está a coisa lá, tá? Eu sei que eles são sérios e que trabalham direito, então...seria 

isso mesmo” (MIL). 

 “E o caso da Fundação e dessas outras que eu doo eventualmente para câncer e 

etc, realmente, eu não acompanho. Eu imagino que pela...vamos dizer assim, idoneidade 

da instituição, é...e tendo em vista também o valor muito pequeno que eu doo, algumas 

dezenas de reais, é...eu nunca me preocupei em acompanhar, pra te ser bem sincera eu 
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nunca perguntei ‘olha, mas será que eles estão gastando bem ou mal?’, eu nunca me 

preocupei com isso” (TRL). 

O relato de pessoas do círculo social ou familiar também foi um fator que parece 

influenciar a confiança do entrevistado, presente na fala de sete pessoas com 22 citações. 

Diferentemente do que o mecanismo reputação sugere, onde o doador contribui pela 

pressão social ou para obter ou manter um status social (Bekkers & Wiepking, 2011a), o 

doador entrevistado mostrou que ter uma pessoa próxima envolvida com a causa – seja 

pelo uso dos serviços da organização, trabalho remunerado ou voluntário, – lhe dá mais 

segurança de que a doação está sendo bem utilizada. 

“E eu já conheci muita gente que trabalhou lá dentro. Então eu tenho hoje amigas 

que já foram psicólogas na AACD, voluntárias na AACD...e nunca, não teve uma, acho 

que cinco, seis, sete pessoas que já me falaram que trabalharam lá dentro, nunca, não 

teve uma pessoa que não tenha me falado bem do trabalho que eles fazem lá dentro com 

todas aquelas crianças ou com os adolescentes e até mesmo com os adultos que chegam 

lá” (ABG). 

A cobertura da mídia se mostrou um fator moderador tanto da legitimidade da 

organização quanto da confiança dos doadores. 

“Mas eu acho que um trabalho bom de Marketing nesse sentido de divulgação é 

importante, né? Não adianta você só por o ovo, a galinha, diz que não adianta só por o 

ovo, tem que cantar. Realmente você tem que divulgar e fazer isso chegar às pessoas, 

mas, assim, em veículos mais...é...vamos dizer, mais confiáveis. Então, uma reportagem 

numa revista séria de deficiência, num Estadão, num veículo mais...que tenha 

mais...ahn...que tenha já, que seja mais consolidado assim. Eu acho que aí você, lendo 

aquela reportagem, aquela matéria, forma mais a sua opinião, o seu conceito, do que 

alguém telefonar pra sua casa e começar a falar um monte de coisa” (MAG). 

As doações e apoios internacionais parecem não exercer efeito sobre a intenção 

de doar do entrevistado. O que se notou, no entanto, é que os doadores optam por fazer 

doações no Brasil, pois entendem que o país ainda tem muitos problemas a serem 

resolvidos. Uma doadora relatou ter mais dificuldade em perceber a eficácia quando se 

trata de uma organização internacional. 

“A mesma coisa pra essas doações tipo UNICEF, né? E a UNICEF é uma 

organização internacional, então é muito mais difícil você ter ideia de como é a 

aplicação, que aí o site é internacional, etc, etc” (TRL). 
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“É que na verdade também, aqui no nosso país, no Brasil, nós temos muitas 

pessoas necessitadas, né? Então eu acho que a gente, eu, independente do Carlos 

[marido], eu particularmente penso que a gente tem que ajudar na nossa casa primeiro 

para depois...primeiro precisa arrumar a sua casa pra depois ir arrumar a casa do 

vizinho, né?” (JJ). 

“Então eu me sensibilizo muito mais pra doar aqui no Brasil do que fazer uma 

doação, por exemplo, para o exterior ou para Greenpeace” (TRL). 

Em resumo, os dez fatores que estiveram mais presentes nas entrevistas destes 

doadores, conforme figura 2, foram os custos e benefícios, valores, eficácia, benefícios 

psicológicos, confiança, consciência da necessidade, percepção sobre a participação da 

doação, legitimidade da organização, altruísmo e pedido. 

 

 

 

Figura 2 - Principais mecanismos presentes na fala dos doadores entrevistados de acordo com o número de citações 

 

3.3.Discussão 

O perfil das duas amostras apresentaram semelhanças com relação ao nível de 

escolaridade, religião e o exercício do trabalho voluntário. A faixa etária e o estado civil, 

no entanto, foram os principais fatores que diferenciaram o perfil dos doadores dos não 

doadores. 
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Por se tratar de um estudo exploratório com uma amostra limitada – composta por 

apenas 25 pessoas – assume-se que são apenas características do perfil, mas que não são 

suficientes para uma conclusão a respeito do perfil do doador brasileiro de forma 

generalizada. Para isso, faz-se necessário um estudo quantitativo e com uma amostra mais 

expressiva. 

De uma maneira geral, sete dos oito mecanismos levantados por Bekkers e 

Wiepking (2011a) estiveram presentes na fala dos entrevistados. A relação entre custos e 

benefícios com a doação foi o fator com mais citações, seguida do mecanismo valores, 

declarado por todos os participantes e relacionado, em especial, com valores morais, 

éticos, cívicos e religiosos. O mecanismo reputação, no entanto, foi citado por apenas três 

doadores e parece exercer pouca influência na decisão de doar do entrevistado. O quadro 

5 resume os códigos utilizados no processo da análise e permite uma visão geral dos 

agrupamentos. 

 

 

Legenda 

  Mecanismos internos 

  Perfil 

  Temas emergentes nas entrevistas 

  Fatores contextuais 

  Mecanismos externos 
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  Fontes Citações Node Descrição Referências 

M
eca

n
ism

o
s in

tern
o
s  

12 33 Altruísmo Sentimento de contribuição com a instituição e com o próximo 

Andreoni, 1990 

Andreoni, 2006 

Andreoni et al., 2017 

Bekkers & Wiepking, 2011a 

Castillo, Petrie, & Wardell, 

2014 

Mason, 2016 

13 48 Benefícios psicológicos 

A doação promove o bom humor, alivia a sensação de culpa, 

satisfaz o desejo de demonstrar gratidão/reconhecimento e de 

ser uma pessoa justa 

Andreoni, 1990 

Andreoni et al., 2017 

Bekkers & Wiepking, 2011a 

Ye et al., 2015 

12 39 Consciência da necessidade As pessoas doam quando se tornam conscientes da necessidade 

Bekkers & Wiepking, 2011a 

Bennett & Kottasz, 2000 

Polonsky, Shelley & Voola, 

2002 

3 5 Reputação 
Reconhecimento, aprovação e respeito pelos outros e pela 

sociedade 

Bracha & Vesterlund, 2017 

Bekkers & Wiepking, 2011a 

Bennett & Kottasz, 2000  

Liu & Hao, 2017 

Mason, 2016 

Sanders, 2017 

15 74 Valores 
As pessoas doam porque acreditam que as organizações 

transformam o mundo num lugar melhor 

Bekkers & Wiepking, 2011a 

Bekkers & Ottoni-Wilhelm, 

2016 

Bennet, 2003 

Eagle, Keister, & Read, 2017 
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F
a
to

res co
n

tex
tu

a
is  

14 42 Confiança Confiança nas organizações aumenta a possibilidade de doação 

Wiepking & Handy, 2015 

IDIS, 2015 

Charities Aid Foundation, 

2016c 

2 2 Doações internacionais 

Fundos e doações provenientes de outros países podem ter um 

grande impacto no desenvolvimento das organizações locais e 

fortalecimento do setor como um todo 

Bekkers & Wiepking, 2011a 

Wiepking & Handy, 2015 

0 0 Incentivos fiscais Doadores são mais responsivos aos incentivos fiscais Wiepking & Handy, 2015 

11 40 Legitimidade da organização Status de organização sólida, organizada e profissionalizada 
IDIS, 2015 

Wiepking & Handy, 2015 

10 22 
Percepção sobre política, 

cultura e economia do país 
Países com situações políticas e econômicas estáveis ou em 

crescimento conferem um contexto favorável para a filantropia 

Wiepking & Handy, 2015 

Wiepking, 2007 

14 32 Percepção sobre ONGs 

Percepção sobre o setor como um todo. Nos países onde a 

atuação das organizações e o papel do Terceiro Setor são 

percebidos como mais relevantes e essenciais para promover 

bens e serviços públicos, as pessoas são mais inclinadas a doar 

Wiepking & Handy, 2015 

IDIS, 2015 

M
eca

n
ism

o
s ex

tern
o
s  

14 84 Custos e benefícios Consequências tangíveis associadas a um valor monetário 

Al-Ubaydli & Yeomans, 2016 

Bekkers & Wiepking, 2011a 

Chao, 2017 

Knowles e Servatka , 2015 

Naeem e Zaman, 2016 

Name-Correa & Yildirim, 2016 

Zlatev e Miller, 2016 

13 56 Eficácia Percepção que a doação faz a diferença para a instituição 

Bekkers & Wiepking, 2011a 

Exley, 2016 

Iyer, Kashyap, & Diamond, 

2012 

Morin et al., 2015 
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Müller & Rau, 2016 

Sanders, 2017 

12 27 Pedido A maior parte das doações ocorre em resposta à um pedido 

Andreoni, Rao, & Trachtman, 

2017 

Bekkers & Wiepking, 2011a 

Castillo, Petrie, & Wardell, 

2014 

Ein-Gar & Levontin, 2013 

IDIS, 2015 

P
erfil  

    Idade 

Relação positiva entre doação e idade, mas que tende a 

diminuir a partir de idades mais avançadas – essa idade varia 

entre os estudos, mas tende a ser depois dos 65  

Bekkers & Wiepking, 2011c 

Neumayr & Handy, 2017 

10 36 Participação da doação 
Sentimento de contribuição, mesmo com pouco. Se cada um 

doar um pouquinho, conseguem alcançar o objetivo. 

Iyer, Kashyap, & Diamond, 

2012 

4 11 
Percepção sobre situação 

financeira 

Para que a doação aconteça, as pessoas precisam se sentir 

seguras financeiramente, fator que independe da renda e 

riqueza 

Wiepking & Breeze, 2012 

13 13 Religião 
Afiliação e envolvimento a uma igreja ou grupo religioso estão 

positivamente relacionados com doação 

Bekkers & Wiepking, 2011c 

Heineck, 2017 

Kulow & Kramer, 2016 

13 27 Socialização 

Pessoas que tiveram pais envolvidos em trabalhos voluntários e 

em doações para organizações, que cresceram sob influência 

religiosa e que pertenceram a grupos durante a juventude têm 

maior propensão para a doação  

Bekkers, 2006 

Bekkers & Wiepking, 2011c 

Burgoyne, Young, & Walker, 

2005 

5 8 Voluntário 
Pessoas que realizam trabalho voluntário são mais propensas a 

doar 

Bekkers & Wiepking, 2011c 

Neumayr & Handy, 2017 



61 
 

E
m

erg
en

te
 

10 10 Trigger 
Fator interno ou externo que desperta para doação antes de 

receber um pedido 
Entrevistas 

 

Quadro 6 - Quadro geral de codificação sem subcategorias elaborado pela autora a partir do NVivo 
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Os triggers surgiram ao longo das entrevistas de dez doadores representando 

estímulos internos ou externos marcantes na história de vida dessas pessoas, inclusive 

anteriores ao recebimento de um pedido. 

A percepção de como o entrevistado vê a participação da sua doação também 

chamou a atenção. Entre os 15 doadores respondentes, dez declararam que veem sua 

contribuição pequena, mas quando somada às demais, tem o potencial de fazer alguma 

diferença na organização. 

Além disso, ter pessoas conhecidas, ainda que não necessariamente próximas, que 

atuam como voluntários, contratados ou ainda que se beneficiam ou beneficiaram dos 

serviços da organização parece ser um fator que aumenta a confiança do doador na 

instituição. Diferentemente da reputação, onde o doador busca manter uma posição social, 

o fato de ter informações de pessoas de sua confiança sugere que o seu dinheiro está sendo 

melhor utilizado pela organização. 

 

 

3.4.Conclusão 

Diferentemente do que propõem Bekkers e Wiepking (2011a), os mecanismos que 

motivam os doadores entrevistados a contribuírem financeiramente com as ONGs não 

seguem a mesma sequência proposta pelos autores, que começa com a consciência da 

necessidade e tem como último processo a eficácia. Os mecanismos custos, benefícios, 

valores pessoais do doador e a eficácia da organização, na análise de conteúdo, sugerem 

ter mais influência no processo de decisão do doador. A presença de triggers – estímulos 

internos e externos relatados pelos doadores – também pode sugerir que acontecimentos 

marcantes na vida do doador exercem uma forte influência no seu processo de decisão.  

A reputação, de acordo com a definição proposta por Bekkers e Wiepking (2011a), 

onde a doação acontece por pressão social ou para construir ou manter um status social, 

não parece afetar os entrevistados. Ao contrário disso, o fato de compartilhar informações 

sobre a doação pode até soar arrogante ou visto de forma negativa. 

Com relação ao perfil do doador, a presença da religião reflete a estatística da 

população, onde apenas 8% dos brasileiros declaram não ter nenhuma religião (IBGE, 

2010); no caso da amostra, apenas uma pessoa declarou não ser religiosa. Um outro fator 

do perfil dos doadores que chamou atenção foi a relação com a atividade profissional na 

área da Educação. Este é um dado, no entanto, que necessita de mais investigação. 
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Embora o dado sobre renda não tenha sido explorado, houve destaque sobre a 

maneira como os doadores entrevistados relataram perceber a sua contribuição para a 

organização, onde – independentemente do valor – há uma percepção de uma doação 

pequena, mas que se somada às demais, poderá fazer a diferença para a organização. 

A percepção negativa sobre aspectos econômicos, culturais e sociais do país, 

assim como o setor das ONGs sugere que o Brasil, assim como outros países emergentes, 

tem uma cultura de doação frágil e pouco estabelecida. A não utilização dos incentivos 

fiscais, considerado um dos fatores contextuais que promovem a cultura de doação no 

país (Wiepking & Handy, 2015), deu indícios de um certo desconhecimento e a percepção 

de um processo complicado por parte do doador.  

A relação de confiança foi bastante valorizada pelos doadores entrevistados e a 

presença de pessoas conhecidas atuantes na organização, mesmo que por um vínculo mais 

distante do doador, aumentam a confiança de que o seu dinheiro está sendo bem 

empregado. A legitimidade da organização esteve entre os fatores mais citados pelos 

entrevistados, mas as doações ou parcerias internacionais não parecem ter alguma 

influência sobre a maneira como os doadores entrevistados veem o setor. 

A análise de conteúdo serviu como base para determinar os conjuntos teóricos 

propostos na próxima etapa do trabalho na análise FsQCA. Dessa forma, características 

de perfil, mecanismos pouco relevantes (como doações internacionais ou uso de 

incentivos fiscais) e condições triviais (como a religião, que refletiu o perfil da população 

brasileira) foram excluídos da análise.  
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4. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES 

A análise das condições necessárias e suficientes para que um fenômeno ocorra é 

baseada no método Qualitative Comparative Analysis (QCA). Este método propõe a 

criação de conjuntos teóricos ou fuzzy sets que representam as condições emergentes na 

literatura ou nas entrevistas para que determinado resultado ocorra. Diferentemente da 

correlação, onde se mede a presença ou ausência da causa ou do efeito, o pesquisador 

estabelece critérios que possibilitam identificar, numa escala de zero a um – onde zero 

representa nenhuma associação com o fenômeno, e um, total associação – em qual medida 

cada condição se apresenta em cada caso. Dessa forma, este método busca encontrar uma 

relação entre os casos e causas, onde são identificadas as condições suficientes e 

necessárias para determinado resultado (Ragin, 2008a). 

A análise FsQCA foi realizada em duas etapas a partir da calibragem dos 

conjuntos teóricos. A primeira etapa consistiu nas condições necessárias para a doação e 

para a não doação; a segunda buscou encontrar uma receita de causas combinadas que 

teriam como resultado a doação. 

 

 

4.1.Metodologia 

Como apresentado anteriormente, os fuzzy sets ou conjuntos teóricos são, 

simultaneamente, quanti e qualitativos na medida em que se estabelece uma calibragem 

para estabelecer o grau de associação a um determinado resultado. A calibragem dos 

conjuntos teóricos tem como objetivo possibilitar uma análise inter e intracasos e, dessa 

forma, avaliar quais condições são suficientes e necessárias para que o fenômeno ocorra, 

mas também para que não ocorra. Assim, num primeiro momento foram identificadas 

quais são as condições necessárias para a doação e para a não doação e, num segundo 

momento, por meio da tabela da verdade (ou fuzzy truth table), descobrir quais 

combinações são suficientes para se chegar ao resultado. As análises foram realizadas 

com o auxílio do software Fs/QCA 2.5 e das funções necessary conditions (ou condições 

necessárias) e fuzzy truth table (tabela da verdade). 

A calibragem das condições foi feita a partir de uma escala de 0 a 1, partindo de 

nenhuma associação para total associação. O quadro 6 reúne os critérios estabelecidos 

para cada uma das condições e a tabela 1, a calibragem em si. Em alguns casos, por se 

tratar de uma análise subjetiva, mais de um critério foi utilizado para determinar o 
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resultado. O fato de um entrevistado obter zero na condição “eficácia”, por exemplo, pode 

implicar que tal mecanismo nunca foi referido pelo entrevistado. Os resultados de cada 

uma das etapas serão descritos a seguir.
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Quadro 7 - Critérios de calibragem das condições

Consciência da necessidade, custos e benefícios, altruísmo, 

benefícios psicológicos, valores, socialização Percepção sobre situação financeira

0 ausente muito instável

0.2 quase não mencionou instável

0.4 citou rapidamente períodos + instáveis

0.6 citou algumas vezes períodos + estáveis

0.8 mencionou em vários momentos estável, mas com ressalvas

1 muito presente no discurso estável

Legitimidade Eficácia

0 todas são amadoras ineficiente

0.2 a maior parte é amadora pouco eficiente

0.4 + amadoras do que profissionalizadas + ineficiente do que eficiente

0.6 + profissionalizada do que amadoras + eficiente do que ineficiente

0.8 a maior parte é séria e profissionalizada eficiente

1 todas são sérias e profissionalizadas muito eficiente

Reputação, conhece pessoas na organização Percepção sobre ONGs

0 irrelevante muito negativa

0.2 quase irrelevante negativa

0.4 não é tão importante + negativa do que positiva

0.6 importante, mas não fundamental + positiva do que negativa

0.8 importante positiva

1 muito importante muito positiva

Confiança Doação

0 não confia nunca contribuiu

0.2 desconfia da maioria, até das que conhece e contribui doou uma ou outra vez na vida

0.4 desconfia de quase todas, confia somente nas que conhece fez algumas doações, mas há muito tempo não doa

0.6 desconfia, mas dá um voto de confiança para algumas além das que doafez alguma doação no último ano

0.8 confia na maioria, mas com ressalvas contribui algumas vezes no ano

1 confia contribui mensalmente

Pedido, trigger, religião, voluntariado

0

1

não

sim
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  Tabela 1 - Calibragem FsQCA 
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Vale ressaltar que, diferentemente do que foi feito na análise de conteúdo, na qual 

se buscou obter a percepção dos entrevistados sobre os mecanismos, na análise FsQCA 

buscou-se medir o quanto cada mecanismo interfere ou não no processo de doar. Relatos 

sobre custos com captação de recursos, por exemplo, foram codificados como percepção 

de custo; na análise FsQCA, no entanto, pelo fato do entrevistado não contribuir para a 

organização em questão e não diminuir o custo da sua doação, esta condição não estaria 

associada ao caso. 

A análise da tabela da verdade busca encontrar a combinação das condições 

suficientes – os subconjuntos ou subsets – para que o resultado ocorra levando em conta 

o maior número de casos. O subset sinaliza que há uma conexão explícita entre a 

combinação de condições e um determinado resultado. É importante ressaltar que na 

análise FsQCA podem ocorrer múltiplas combinações de condições, mas que a escolha 

de uma ou outra passa pelo número de casos e a consistência daquela combinação. Dessa 

forma, quanto maior a consistência – que varia entre 0 e 1 – mais relevante será o 

resultado; Ragin (2009) sugere que consistências abaixo de 0.75 sejam evitadas. 

A consistência da análise também é relativa ao número de condições, ou seja, em 

uma análise com um número muito alto de condições dificilmente serão encontrados 

casos que apresentariam exatamente a mesma combinação para um determinado 

resultado. De acordo com Ragin (2009), as condições reconhecidas como necessárias 

podem ser excluídas dessa análise e, além disso, duas ou mais condições podem ser 

agrupadas em conjuntos compostos a partir da álgebra booleana formando 

macrocondições a partir da lógica E (intersecção entre duas ou mais condições onde se 

assume o menor valor) e da lógica OU (união de duas ou mais condições, onde se assume 

o maior valor).  

A legitimidade da organização e a percepção sobre o setor nas ONGs (legong) no 

Brasil foram agrupadas a partir da lógica E, uma vez que, de acordo com Wiepking e 

Handy (2015), o status de organização profissionalizada e séria e a forma como as pessoas 

veem o setor como um todo são fatores contextuais decisivos para doação. 

As macrocondições consideradas a partir da lógica OU foram: 

 Consciência da necessidade e Trigger (not): a relação entre a consciência 

da necessidade, o conhecimento de algum beneficiário e a doação para 

instituições que tratam de doenças que o doador já teve algum contato na 

família foram associadas na literatura por Bekkers e Wiepking (2011a). 

Esta macrocondição relacionou também o trigger, ou seja, algum 
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acontecimento marcante na vida do indivíduo que teve um impacto na 

maneira como ele percebe a necessidade ou o problema em questão. 

 Confiança e conhecer pessoas que atuam na organização (cokp): a relação 

entre confiança e o endosso de pessoas de alto nível social ou de pessoas 

que já realizam doações foi sugerida por Bekkers e Wiepking (2011a). A 

recomendação de pessoas que atuam na organização, direta ou 

indiretamente, no entanto, não consta na literatura, mas foi integrada a essa 

macrocondição por ser entendida também como uma forma de transmitir 

confiança à organização. 

 Voluntariado e Altruísmo (voa): o voluntariado é uma forma de 

comportamento pró-social (Bekkers & Wiepking, 2011a; Guy, 1988), ou 

seja, é uma maneira de agir em benefício do outro ou da sociedade. Devido 

à proximidade conceitual das duas condições, foi criada a macrocondição. 

 Valores e Socialização (vs): os valores são intangíveis e, portanto, difíceis 

de serem mensurados. De acordo com Bekkers e Wiepking (2011a), o 

sistema de valores associado a doação é constituído por valores religiosos, 

altruístas, éticos, senso de justiça e que, de uma maneira geral, buscam 

transformar o mundo num lugar melhor. A socialização (Bekkers & 

Wiepking, 2011c) ou a influência de pais e familiares, na medida em que 

contribui para a criação desse sistema de valores no indivíduo, também foi 

associada a esta macrocondição.  

O uso de relações lógicas combinadas com as condições iniciais possibilita um 

resultado intermediário, segundo Ragin (2009); as outras duas soluções possíveis são 

chamadas de complexa (uso das condições sem relação lógica) e parcimonioso (somente 

o uso das relações lógicas). A nova calibragem resultou em 11 condições, conforme tabela 

2. O código atribuído às macrocondições, assim como as descrições podem ser 

encontrados no quadro 7. 
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Quadro 8 - Códigos e descrições a partir das macrocondições 

 

 

Tabela 2 - Calibragem a partir das macrocondições 

 

 

 

 

 

Código Descrição

ask pedido

costs custos e benefícios

reput reputação

psicben benefícios psicológicos

efficacy eficácia

financi percepção financeira

not consciência da necessidade ou trigger

cokp confiança ou conhece pessoas na instituição

voa voluntariado ou altruísmo

legong

legitimidade da organização e percepção 

sobre ONGs

vs valores ou socialização

doa doação
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4.1.1. Coleta dos dados 

A escolha de casos polares – no caso deste trabalho representada por doadores e 

não doadores – constitui uma das principais bases para uma análise fuzzy QCA (FsQCA), 

onde os casos são relacionados positiva e negativamente a um determinado resultado e as 

condições são associadas também quando o resultado não ocorre (Ragin, 2008b). Dessa 

forma, foram conduzidas entrevistas em profundidade com pessoas que declararam não 

realizar doações para organizações não governamentais. A base de não doadores foi 

concedida pela mesma ONG a partir de uma lista de ex-doadores, ou seja, pessoas que 

estavam sem fazer doações nos últimos 12 meses e uma lista de leads composta por 

pessoas que preencheram parcialmente a ficha de doação online da instituição, mas sem 

concluir a etapa de doação. Ao todo 865 pessoas foram contatadas por e-mail e dez foram 

entrevistadas. 

 

 

4.1.Resultados 

A primeira parte da análise FsQCA consistiu na associação das condições a partir 

de dois resultados: doação (doa) e não doação (~ doa). As condições que apresentaram 

consistência maior que 0.9 são consideradas condições necessárias; consistências entre 

0.8 e 0.9 são consideradas condições quase sempre necessárias para o resultado em 

questão (Ragin, 2009). 

A tabela 3 mostra que a eficácia e a ausência de reputação são as condições 

necessárias para doação, ou seja, a doação acontece quando o indíviduo percebe que a sua 

doação faz a diferença para a organização, mas não quer ser reconhecido por isso em seus 

círculos sociais. A consciência da necessidade, altruísmo e valores apresentaram 

consistência entre 0.8 e 0.9 e, portanto, podem ser consideradas condições quase sempre 

necessárias. 
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Tabela 3 - Condições necessárias para doação a partir da análise FsQCA 

 

 

 

 

Para que a doação não ocorra, por outro lado, é necessário que aconteça um pedido 

e a ausência de pais ou familiares religiosos, engajados em atividades de doação e 

voluntariado (socialização), conforme tabela 3. As condições quase sempre necessárias 

para não doação estão relacionadas ao fato de que o indivíduo não sente nenhum benefício 

psicológico ao doar e não conhece pessoas que atuam ou que podem recomendar, ainda 

que indiretamente, a organização. 
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Tabela 4 - Condições necessárias para não doação a partir da análise FsQCA 

 

 

 

Na tabela da verdade foram excluídas as condições necessárias (eficácia e 

ausência da reputação) e as combinações foram feitas a partir de sete condições e quatro 

macrocondições. A religião, por ser uma característica presente em 92% da população 

brasileira (IBGE, 2010) e em 80% da amostra (doadores e não doadores), foi considerada 

uma condição trivial e também foi retirada da análise truth table. 

Diante disso, quatro casos apresentaram as mesmas condições (coverage = 0.21) 

com uma consistência de 0.94. 

A combinação encontrada como suficiente para que a doação aconteça foi a 

presença de um pedido, ausência de custos e benefícios, presença de benefícios 

psicológicos, percepção de situação financeira estável, consciência da necessidade ou 
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trigger, confiança na organização, atitude altruísta, percepção positiva sobre o setor e 

atuação das ONGs e a presença de valores. A combinação pode ser descrita conforme 

abaixo e o resultado da análise consta no quadro 8: 

 

ask*~costs*psicben*finance*not*cokp*voa*legong*vs 

 

 

Quadro 9 - Análise truth table das condições suficientes para doação 

 

 

As condições necessárias e suficientes para a doação, portanto, são:  

 Percepção de que o dinheiro está sendo bem usado; 

 Ausência de reconhecimento da doação pelo círculo social; 

 Ter acontecido um pedido; 

 Ausência da lógica custo-benefício; 

 Sentir benefícios psicológicos; 

 Percepção de condição financeira estável; 

 Ter consciência da necessidade ou ter contato com o problema; 

 Confiar na organização ou conhecer pessoas que atuam direta ou 

indiretamente na organização; 
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 Ter atitudes altruístas; 

 Percepção positiva sobre o setor das ONGs no Brasil e de que as 

organizações são profissionalizadas e sérias; 

 Valores éticos, morais ou influência de pais e familiares religiosos, 

doadores ou envolvidos em trabalhos voluntários. 

No método FsQCA é possível identificar várias receitas ou combinações de 

conjuntos para o resultado. Ou seja, as condições necessárias são esta estabelecidas e as 

condições suficientes podem alternar, mas geram o mesmo resultado. No caso deste 

trabalho, apenas uma receita se mostrou consistente na amostra para gerar a doação. 

Outras combinações, no entanto, podem ser exploradas. 

 

 

4.2.Discussão 

Assim como na análise de conteúdo, a presença de alguns mecanismos referidos 

por Bekkers e Wiepking (2011a) foram confirmados na análise FsQCA, em especial a 

eficácia, consciência da necessidade, altruísmo e valores. Receber um pedido e ter a 

percepção de uma situação financeira estável também constituem elementos importantes 

para que o fenômeno ocorra. Por outro lado, a ausência da reputação se mostrou um fator 

necessário para que a doação aconteça, ou seja, o doador opta pela discrição e não quer 

ser reconhecido em seus círculos sociais pelo ato de doar. Da mesma forma, a lógica 

custos e benefícios demonstrou não exercer efeito sob a doação; o doador não quer 

diminuir os custos da doação e não busca recompensas, brindes ou benefícios quando 

contribui com uma ONG. 

Com relação aos fatores contextuais, é necessário ter uma percepção positiva 

sobre o setor das ONGs, legitimidade da organização e confiança no trabalho, seja por 

meio de informações da organização ou por meio de terceiros. 

As condições necessárias e quase sempre necessárias para que a doação não ocorra 

também contribuem para a análise do fenômeno da doação. Percebe-se que a ausência de 

pais e familiares engajados em atividades voluntárias, religião ou doação – que podem 

ser entendidos como parte do sistema de valores do indivíduo – assim como não sentir os 

benefícios psicológicos da doação, ligados ao bem-estar, culpa e gratidão, e não confiar 

nas organizações atuam como elementos decisivos no processo de doar. Dessa forma, a 

possibilidade de analisar o fenômeno pela ótica do resultado oposto, ou seja, a não doação 
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e da ausência das condições acrescentam informações sobre o que deve ser evitado, na 

prática, pelas organizações ao abordarem potenciais doadores. 

 

 

4.3.Conclusão 

Como mencionado anteriormente, a análise FsQCA permite explorar – mais do 

que a presença ou ausência de determinadas condições – em que grau cada uma delas está 

associada aos casos e quanto cada conjunto teórico interfere no processo de doação. 

Assim, pode-se concluir que duas condições são necessárias para que a doação aconteça: 

a percepção de que a doação faz a diferença para a organização e a ausência de 

reconhecimento pelo ato de doar. Da mesma forma, os resultados da não doação 

contribuem para uma análise mais ampla do fenômeno. Pode-se assumir que não conhecer 

pessoas que atuam na organização, não sentir benefícios psicológicos e não ter pais e 

familiares engajados em atividades afins são elementos que interferem de maneira 

decisiva no ato de doar. 
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5. CONCLUSÃO GERAL 

Os resultados de ambas as análises permitem concluir que os mecanismos que 

levam os brasileiros a doarem dinheiro para organizações não governamentais são 

diferentes dos que levam doadores de outros países a doarem. Dentre os oito mecanismos 

propostos por Bekkers e Wiepking (2011a) – consciência da necessidade, pedido, custos 

e benefícios, altruísmo, reputação, benefícios psicológicos, valores e eficácia – dois deles 

parecem não afetar ou até mesmo impedir que a doação aconteça.  

Os custos e benefícios estão presentes na fala dos doadores, mas são associados, 

sobretudo, aos custos de captação de recursos ou dificuldades em realizar a doação. 

Quando associados ao abatimento fiscal ou a algum tipo de redução do valor doado, este 

mecanismo pode influenciar negativamente na decisão de doar na medida em que o 

doador sente que está tirando algum proveito e vê sua doação como uma atitude menos 

altruísta. O mesmo acontece com os benefícios: não há intenção em receber algo tangível 

em troca da doação, como convites para eventos ou brindes; mesmo para os doadores que 

relataram ter familiares ou pessoas próximas atendidas pela instituição, a doação se 

caracteriza mais como uma forma de retribuição associada à gratidão do que por uma 

relação de troca material. 

A reputação foi o mecanismo que, tanto na análise de conteúdo quanto na análise 

FsQCA, mostrou afetar negativamente a decisão de doar. Para o entrevistado, a doação é 

feita com discrição e torná-la pública, ainda que para amigos ou familiares, pode soar 

arrogante ou como uma maneira de se sobressair diante de outros. 

Os mecanismos que se mostraram mais importantes foram a eficácia, consciência 

da necessidade, altruísmo e valores. A fala dos entrevistados sugere que o indivíduo pode 

ter a consciência da necessidade, mas diante de uma experiência marcante – trigger – o 

pedido torna-se secundário, uma vez que a decisão de doar parte dele, sem a necessidade 

de ser demandado para tal.  

No que diz respeito ao perfil do doador, embora poucas conclusões possam ser 

tiradas em virtude do tipo de estudo e da composição da amostra, observou-se que os 

participantes da pesquisa apresentaram semelhanças com relação ao doador descrito por 

Bekkers e Wiepking (2011c) nos seguintes aspectos: é mais velho, tem um alto nível de 

escolaridade, é casado, se declara religioso e tem uma percepção de sua condição 

financeira estável. A ausência de pais e familiares religiosos e envolvidos em atividades 

voluntárias e de doação foi uma condição necessária para que a doação não ocorra e, 

portanto, pode ser compreendida como um fator importante no sistema de valores do 
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indivíduo. A percepção sobre a participação da doação na instituição também merece 

destaque, pois sugere que o doador, além de perceber sua condição financeira, entende 

que a sua doação é uma pequena parte que depende de outras contribuições para que o 

trabalho de fato aconteça. Por último, profissões relacionadas à área da Educação 

caracterizaram uma parte considerável da amostra de doadores, dado que necessita de 

outros estudos e análises para se chegar a alguma conclusão. 

Com relação aos fatores contextuais que promovem a doação no país apresentados 

por Wiepking e Handy (2015) – cultura de doação, confiança, regulamentação e 

legalidade das ONGs, incentivos fiscais, legitimidade das organizações, situação política 

e econômica do país, perfil da população e fundos e doações internacionais – nota-se, a 

partir do relato dos entrevistados, que o Brasil ainda tem os fatores pouco desenvolvidos, 

o que justifica o baixo desempenho do país no quesito doação, ocupando o 75º lugar no 

ranking de doações global (Charities Aid Foundation, 2017). Os entrevistados relataram 

ter um baixo nível de confiança no governo e uma percepção negativa do setor das ONGs, 

associando as organizações à lavagem de dinheiro e esquemas de corrupção. Além disso, 

demonstraram desconhecimento com relação ao conceito e papel das ONGs e de 

mecanismos de incentivos fiscais.  

Dessa forma, este trabalho buscou contribuir com a extensão e validade de estudos 

realizados majoritariamente em países desenvolvidos (Bekkers & Wiepking, 2011a; 

Wiepking & Handy, 2015), na medida em que as teorias foram aplicadas e exploradas a 

partir de doadores de um país do hemisfério sul, com um IDH médio e uma cultura de 

doação não fortalecida. Além disso, o estudo busca promover o tema da doação no âmbito 

da pesquisa acadêmica no Brasil, uma vez que as investigações sobre o tema ainda são 

escassas. 

Para os profissionais que atuam nas organizações não governamentais, este 

trabalho se propõe a ser uma ferramenta de apoio na estratégia de captação de recursos e 

elaboração de conteúdo para atrair novos doadores. Como dito anteriormente, a 

filantropia é vista como um grande negócio por movimentar um montante considerável 

de recursos financeiros (Wiepking, 2007) e os profissionais que atuam nas organizações 

precisam ser capazes de reconhecer potencialmente seus doadores da mesma forma como 

os negócios comerciais identificam seus melhores clientes (Bennett, 2003). Assim, torna-

se fundamental conhecer os perfis e saber a melhor maneira de atrair novos apoiadores 

para as causas. Por último, os gestores das ONGs devem atuar e desenvolver políticas que 

vão além de suas próprias organizações, ou seja, é necessário estabelecer um diálogo 
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tríplice entre organizações, sociedade e governo a fim de promover a cultura de doação, 

fortalecer a legislação que regulamenta as ONGs e criar uma agenda em que seja visível 

o papel desempenhado pelo setor das ONGs como um todo. 

Por se tratar de um estudo exploratório, com uma amostra composta por apenas 

25 pessoas, é importante ressaltar que o objetivo desta pesquisa não foi generalizar as 

descobertas, mas propor novas perguntas e promover a discussão sobre o tema da doação 

no Brasil. 

Embora o contato com os doadores para a entrevista tenha sido aleatório, dados 

do perfil, como profissão e idade, podem ser resultados atribuídos ao tipo de estratégia de 

captação utilizada pela organização que cedeu o banco de dados para esta pesquisa e, 

portanto, neste estudo caracterizam apenas os atributos de perfil da amostra. Dessa forma, 

para a questão levantada sobre a profissão recomenda-se que outros estudos sejam 

realizados com doadores de outras organizações. 

A causa pela qual a organização atua também pode ser um motivo de viés da 

pesquisa, isso porque a escolha da causa pelo doador passa por fatores individuais e 

subjetivos (Neumayr & Handy, 2017). Por este motivo, é recomendado que estudos com 

doadores de outras organizações sejam realizados para verificar a validade das 

descobertas em outros contextos. 

A percepção negativa sobre o contexto político e econômico do Brasil pode ter 

sido agravada pelo momento em que os dados desta pesquisa foram coletados, período 

em que o país passou por um processo recente de impeachment, com uma sucessão de 

escândalos de corrupção nas esferas governamentais noticiados quase que diariamente. 

Para pesquisas futuras, recomenda-se, portanto, que sejam realizados estudos 

quantitativos a partir destes resultados com uma amostra de doadores que seja 

representativa da população para se ter um retrato do perfil do doador brasileiro. Além 

disso, explorar os mecanismos em organizações com naturezas e atividades totalmente 

diferentes, como ONGs que atuam na área da Educação e proteção animal. 

Este trabalho buscou, ainda que de forma incipiente, contribuir para construção 

de um quadro teórico sobre doação no Brasil e gerar conhecimento sobre os doadores 

brasileiros, a fim de apoiar os profissionais que atuam nas organizações não 

governamentais que desenvolvem suas atividades no país. 
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7. ANEXOS 

 

7.1.Roteiro de entrevista - doadores 

Me conte um pouco sobre sua relação com a Fundação Dorina: como começou, como 

conheceu a instituição... 

Você se lembra quando aconteceu a sua primeira doação? Pode me contar como foi? 

Você doa para outras instituições? Por que escolheu essas outras? 

Em algum momento você parou ou considerou parar de doar? Por que? 

Você já teve algum tipo de envolvimento com organizações, por exemplo, trabalho 

voluntário, doações de roupas, alimentos? 

Na sua família ou grupo de amigos as pessoas doam? 

Como você acompanha o trabalho da instituição? 

Você faz alguma doação com abatimento fiscal? 

Como você vê o setor das ONGs no Brasil? 

Pode me contar um pouco sobre você? Idade, profissão, nível de escolaridade, religião, 

estado civil, onde mora, filhos. 

 

7.2.Roteiro de entrevista - não doadores 

Me conte um pouco o que você sabe sobre as organizações não governamentais no Brasil: 

atuação, tipos de organização... 

Se alguém de fora do Brasil te perguntasse qual a imagem das ONGs no Brasil, o que 

você falaria? 

Como você vê a questão das contribuições em dinheiro para ONGs? 

Você já foi abordado em algum momento por uma organização? Como foi? 

O que faria você contribuir hoje? 

Na sua família ou grupo de amigos as pessoas doam? 

Você já teve algum tipo de envolvimento com organizações, por exemplo, trabalho 

voluntário, doações de roupas, alimentos? 

Pode me contar um pouco sobre você? Idade, profissão, nível de escolaridade, religião, 

estado civil, onde mora, filhos. 

 


