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Diretora do Atados

Para celebrar nosso aniversário de 9 anos e o Dia internacional do Voluntariado,
publicamos o resultado de nossa primeira pesquisa sobre o tema. Afinal, o que faz
com que as pessoas deem o primeiro passo em direção à ação voluntária? 
 
Estamos muito felizes com esse movimento! Cada dia mais vemos como a cultura
da participação cidadã por meio do voluntariado contribui com as OSCs, com as
causas sociais e com a sociedade, e a pesquisa é uma parte fundamental para
aprofundarmos nosso trabalho, conhecimento e metodologias. Daqui para frente,
queremos realizar diversas outras, gerando mais conteúdo sobre o engajamento
social e a importância dele na transformação da sociedade.
 
Assim como todos os nossos trabalhos, esse é o resultado de um projeto feito a
muitas mãos e em colaboração. Por isso, deixo um grande agradecimento à equipe
do Atados; à Sherlock, por nos apoiar com a divulgação, e a todas as pessoas,
voluntárias ou não, que responderam nosso formulário e 
participaram das entrevistas.

Venha conhecer mais sobre o despertar do voluntariado!



O Atados mobiliza e conecta pessoas a causas sociais.
Nossa plataforma conta com:  

SOBRE NÓS
O ESTUDO
Um dos nossos objetivos é mobilizar cada vez mais
pessoas para causas sociais e, para isso, nada melhor do
que ouvir a nossa rede, não é mesmo? Essa publicação 
é o resultado de um estudo exploratório realizado entre
setembro e dezembro/21 com o intuito de nos aprofun-
darmos em nosso primeiro pilar: o DESPERTAR. 

Queríamos conhecer mais nossa rede e entender o que
motivou os voluntários a darem o primeiro passo para 
o engajamento social - como se engajam socialmente?
Como foi a primeira experiência? O que os mobilizou? 
O que sentiram? 

Nas próximas páginas você irá encontrar algumas dessas
respostas! Esperamos que o estudo colabore para um
voluntariado cada vez mais fortalecido no Brasil.

Boa leitura!

+ de 200 mil pessoas inscritas 

+ 3,3 mil

+ 13 mil

organizações cadastradas 

vagas de voluntariado publicadas 

Nossa metodologia de trabalho é baseada em três pilares:

DESPERTAR

realizando a ponte entre
pessoas e OSCs;

motivando pessoas que ainda não
estão envolvidas a se interessarem em
ser voluntárias; 

CONECTAR

criando projetos e metodologias
próprias que gerem maior impacto. 

TRANSFORMAR

http://www.atados.com.br/
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 METODOLOGIA

Objetivo: conhecer mais o perfil de voluntários               
de nossa rede;
Envio de questionário online para rede Atados
- e-mail e instagram;
Questionário de auto-preenchimento, com 24
perguntas;
444 respostas completas.

Objetivo: aprofundar o entendimento quanto          
à motivação dos voluntários;
Entrevistas online em profundidade com até
1h, roteiro semi-estruturado;
12 entrevistas com pessoas que aceitaram
serem contatadas para a pesquisa.

O estudo foi dividido em duas etapas:
Pesquisa quantitativa 

Pesquisa qualitativa
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Nosso questionário foi divulgado para nossa base 
de dados e redes sociais (apenas 8% dos respondentes
não estão cadastrados em nossa plataforma).

Respondentes são, em sua maioria, mulheres, cis, 
 brancas com ensino superior completo - assim como             
o perfil de nossa plataforma. Vivem no Sudeste, região
onde o Atados iniciou seu trabalho e, por isso, temos
presença consolidada. 

Os respondentes se aproximam quanto ao gênero                
em relação à PNAD* Contínua 2019: maior participação
voluntária de mulheres com superior completo ou
incompleto. Mas está um pouco mais distante em
relação à região, idade e cor autodeclarada: 
- 84% dos respondentes são da região SE, enquanto                  
na PNAD esse número é de 48%
- 83% dos respondentes têm até 49 anos, enquanto                     
na PNAD são cerca de 59%.
- Quase 60% declaram serem brancos, enquanto                            
na PNAD essa porcentagem é de 47%.
*Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2019 - IBGE - Resumo
PNAD 2019 - Tabelas Base (total): 444

5
PERFIL DOS
RESPONDENTES

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101650_informativo.pdf
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/17270-pnad-continua.html?edicao=27762&t=resultados
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Quais são os interesses 
e formas de engajamento?
Antes de entrar de modo mais profundo na motivação,
queríamos conhecer o perfil das pessoas com as quais
lidamos todos os dias! Algo essencial para entendermos
um pouco mais da história delas. 

Quais são as causas e públicos do coração?  
Eles se engajam de outras formas, além do voluntariado?
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CAUSAS 
DE INTERESSE

Quando perguntados com qual tema
mais se identificavam, os que mais
chamaram a atenção do público foram
educação (61%) e combate à fome e               
à pobreza (60%), seguidas por meio
ambiente e sustentabilidade (52%)              
e direitos humanos (50%).

Percebemos, pelo uso de nossa
plataforma, que existe uma tendência
das pessoas se engajarem em causas
que estão em pauta nas mídias e, nos
últimos anos, as temáticas acima foram
muito evidenciadas pela imprensa.

Base (total): 444
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Perguntamos também com qual
público a pessoa mais se identifica    
 e as principais respostas foram,
nessa ordem, Crianças, Mulheres e
Jovens, todos com mais de 40%. 

Os dados conversam com nossa
plataforma. Quando comparamos
com os dados de uso do site,
"Crianças e Jovens" é a categoria de
público mais acessada. Em seguida
temos Mulheres, com
aproximadamente metade dos
acessos da primeira. No entanto, se
pegarmos apenas o acesso ao site
deste ano, Mulheres foi o público
com mais destaque na busca por
ações de voluntariado. 

E com quais dos
públicos você mais se
identifica? 

Base (total): 444

%

%

%

%

%

%

%

%

%

8

PÚBLICO 
DE INTERESSE



FORMAS DE 
ENGAJAMENTO SOCIAL

As atividades mais realizadas são assinar uma petição e fazer
ações voluntárias, considerando que 82% e 81% dos respondentes
costumam realizar com alguma frequência, respectivamente. A
tendência condiz com a amostra em questão, já que a grande
maioria é cadastrada na plataforma do Atados.

Com qual frequência você se
envolve em ações listadas abaixo?

Por outro lado, percebemos que ainda há um distanciamento
em relação a campanhas e assuntos políticos, já que as
atividades menos realizadas são participar de campanhas
eleitorais (21%) ou iniciar campanhas nas redes sociais por
causa de uma questão socioambiental (32%).

Como o voluntariado é apenas uma das diversas formas de
participação cidadã, procuramos entender como a nossa rede
costuma se engajar socialmente. 

Base (total): 444

Apenas 3% dos respondentes não costuma se envolver em nenhuma das ações listadas. 9



Fazer ações voluntárias

Iniciar uma campanha nas mídias sociais
por causa de uma questão socioambiental

Participar de uma campanha nas mídias sociais
por causa de uma questão socioambiental

Participar de campanhas eleitorais: divulgando 
como voluntário ou participando de partidos políticos

Doar dinheiro para uma instituição

Doar materiais/itens para uma instituição

Assinar uma petição

Definir compra de produtos/marcas
por questões socioambientais

Pesquisar/procurar conhecer empresas 
pelas ações de responsabilidade socioambiental

             As atividades mais frequentes relacionadas ao              
       engajamento social - aquelas que fazem mais de
1x no mês - são relacionadas ao consumo e, claro, ao
voluntariado. 

"Definir compra de produtos/marcas por questões
socioambientais", seguida por "Fazer ações
voluntárias", com cerca de 20%. "Pesquisar/procurar
conhecer empresas pelas ações de responsabilidade
socioambiental" e "Assinar uma petição", com cerca
de 17% de pessoas realizando  a atividade.

Com qual
frequência você
se envolve em
ações listadas
abaixo? 

Base (total): 444
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Base (total): 444

Quando analisamos apenas o
voluntariado, a porcentagem de cada
resposta é bem próxima, mas
observamos uma tendência em
participar de mais ações pontuais do
que recorrentes, como era de se
esperar: 1x ao ano é a frequência que           
a maioria dos respondentes participa,
seguido de 2 a 3x ao ano.
Em terceiro lugar, tanto o "não
costumo realizar" e quem realiza
"mais que 1 vez ao mês".

Frequência com que se envolve
em ações de voluntariado
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Daqueles que não
participam hoje:

PARTICIPA ATUALMENTE DE
ALGUMA AÇÃO VOLUNTÁRIA? 

Os que nunca participaram relatam
que por falta de oportunidade
e/ou tempo acabaram não dando
esse passo.

Mais da metade dos respondentes
são voluntários atualmente e 
a maioria com um engajamento
recorrente. 

Considerando o total de pessoas
que hoje não participam de ações
de voluntariado, 73% já
participaram no passado.

Nunca participaram

73% 
Já participaram alguma
vez no passado 

27%  

Apenas 11,7%* do total 
de pessoas nunca fizeram uma
ação de voluntariado.

Base (total): 444 | Base (respondente - não participam atualmente): 191

11,7% do total de respondentes da pesquisa o que
equivale a 27% das pessoas que nunca
participaram

*
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Falta de tempo continua sendo a campeã entre os
motivos do não engajamento no trabalho voluntário.

A dificuldade em encontrar uma instituição, causa
ou vaga de interesse vêem em seguida.

POR QUE VOCÊ NÃO PARTICIPA
ATUALMENTE DE NENHUMA AÇÃO?

Base (respondente - não participam atualmente): 191
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Das pessoas que são voluntárias
atualmente, observamos que as
principais motivações são: ajudar
outras pessoas e o desejo de mudar o
mundo*. 

Um dado interessante foi observar que
6% dos respondentes já dizem, de
forma espontânea, que estão
participando como voluntários pela
situação do país - mostrando como
momentos de crise podem ser
motivadores para a atuação.

Entendemos, portanto, que o
voluntariado realmente é visto pelos
respondentes como uma forma de
transformar a realidade.

Base (respondente - participam atualmente): 253
*Respostas espontâneas a partir de pergunta aberta

Hoje, o que te motiva
a ser voluntário? 

14



Descritivo ou subtítulo do primeiro
capítulo e demais informações.

(p.4)1. Título do primeiro capítulo

Descritivo ou subtítulo do segundo
capítulo e demais informações.

(p.8)2. Título bem mais extenso do
segundo capítulo

Descritivo ou subtítulo do terceiro
capítulo e demais informações.

(p.12)3. Título bem mais extenso do
terceiro capítulo

4.

5.

6.Motivação e experiência 
com voluntariado
Agora que sabemos mais sobre o perfil de nossos voluntários.
Temos a nossa principal pergunta: afinal, o que faz com que 
 eles se voluntariem? Como foi essa primeira experiência? 
O que levam dela?
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Fazer parte de uma ação voluntária pela primeira vez
é algo que marca a vida das pessoas - quase 73% dos
respondentes lembram como foi seu primeiro momento.

Seja ver o "rostinho de felicidade das crianças", a
quantidade de lixo recolhido após um mutirão ou que a
instituição apoiada está tendo sucesso - sentimento de
orgulho e satisfação
Seja ter um choque de realidade e, consequentemente, 
 um sentimento de frustração - "preciso fazer mais"
Seja passar a se reconhecer como pessoa, se enxergar no
mundo - se identificar com os outros voluntários, com  a
causa

Esse impacto na memória pode estar relacionado com o
sentimento que o voluntariado proporciona. Na etapa
qualitativa, vimos que observar o RESULTADO da ação é
algo que marca e engaja:

VOCÊ LEMBRA QUAL FOI A PRIMEIRA
AÇÃO DE VOLUNTARIADO QUE VOCÊ
PARTICIPOU NA VIDA?

Base (total): 444

Observar o RESULTADO da ação é algo que faz as pessoas
se apaixonarem pelo mundo do voluntariado
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Depoimentos

"Na hora de ir embora, foi só choro e
gratidão. Porque é muito gostoso, é tia pra
lá, tia pra cá, um abraço, um sorriso"
(Voluntária)

"Eu lembro de ver os rostinhos deles na
hora e você fica pensando "nossa eu não
fiz quase nada" e aí fica essa sensação de
querer fazer mais" (Voluntária)

"Toda ação te transforma. Essa do Dia das
Boas Ações foi um grande desafio mesmo.
Pensei: acho que não vou arrecadar
muitos alimentos não. E eu fiquei chocada!"
(Voluntária)

"Tem até umas fotos no final para você
ver o quanto de lixo recolheu, né - e
porque tem muito lixo, principalmente
canudo! " (Voluntária)

"É sempre esse desafio de colocar o pé e
você mergulhar naquela realidade que
você está entrando (...) Pisar em outros
territórios e conhecer além daquela bolha
que você está inserido " (Voluntário)

"Foi uma sensação de dever cumprido!"
(Voluntária) "Estava empolgada (...) mas tem também

um sentimento de indignação, né, porque
você vê muita coisa enterrada na areia.
Nessa época eu ainda não estava na área
ambiental, mas pensei em participar de
algo relacionado ao meio ambiente, foi um
mix de sentimentos." (Voluntária)

17



Na etapa qualitativa, também observamos que, com
exceção daquelas pessoas que começaram no
voluntariado ainda crianças, os respondentes passavam
por algum processo de mudança em suas vidas quando
optaram por participar de uma ação.

Alguns estavam mudando de carreira, outros estavam no
período da adolescência (cheio de mudanças pessoais),
outros tiveram alguma mudança na família, outros
entravam no mundo dos estudos e/ou do trabalho.

Até por isso, entre os respondentes da etapa
quantitativa, é mais comum que a primeira ação de
voluntariado tenha acontecido até os 25 anos (77%).

"[Estava] estudando bastante, pensando em qual
profissão seguir, sendo tia pela primeira vez!"
(Voluntária)

O que nos faz questionar: será o voluntariado
um meio para se conhecer?

Base (respondente - lembram da ação): 324
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COM QUEM VOCÊ FEZ
A PRIMEIRA AÇÃO DE
VOLUNTARIADO?

0 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

E é nesse momento de mudança 
que aceitam as oportunidades que
aparecem! A relação com o 
voluntariado, pela etapa qualitativa,
mostrou ter origens e motivos diversos,
mas uma tendência das pessoas
participarem pela primeira vez com
conhecidos.
 
A influência de outras pessoas para entrar no
voluntariado era uma hipótese e, na etapa
quantitativa, descobrimos que 82% dos
respondentes declaram terem feito a primeira
ação junto a conhecidos.
 
Sejam colegas de trabalho ou escola,
familiares ou amigos, as pessoas 
costumam ser convidadas para 
participar de sua primeira ação.

Base (respondente - lembram da ação): 324
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Depoimentos

"Foi uma amiga que me levou, ela
sempre vai, né? Ela me falou
sobre e eu achei legal."
(Voluntária)

"A pessoa [amigo] era muito
insistente e perguntou: você olhou
a plataforma, se inscreveu em
algo lá? (...)  Fui e olhei a
plataforma com calma"
(Voluntária)

"Com certeza a primeira ação de
voluntariado foi quando eu era
criança, com a escola."
(Voluntário)

"Fui parar no trabalho voluntário
por acaso. Eu era aluna de uma
entidade de São Paulo e a
contrapartida para quem não
tinha condição de pagar era fazer
uma espécie de trabalho
voluntário." (Voluntária)
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De modo espontâneo*,    
 os respondentes
disseram que, além de
terem feito voluntariado
por influência de
conhecidos, o desejo que
tinham de "ajudar as
pessoas" e "se conectar
com uma causa" também
eram uma realidade.

Seguidos de
desenvolvimento pessoal,
desejo de mudar o mundo
e sentir que faz a
diferença.

Base (respondente - lembram da ação): 324
*Respostas espontâneas a partir de pergunta aberta

Você lembra o que fez você participar de sua
primeira ação de voluntariado? O que te motivou? 

%
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%

%
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O sentimento antes da ação, em geral, é de
ansiedade e um certo medo - da ação não dar
certo, de terem que refazer o que planejaram, de
não saberem como lidar com a realidade.

Até por isso, estar com alguém conhecido traz
segurança e confiança para participar deste momento
de estourar a bolha, sair da zona de conforto e
conhecer novas realidades.

"Por ser a primeira vez em fiz
algo assim, a ansiedade era
grande - será que vai dar
certo, vai ocorrer tudo bem?"
(Voluntária)

"Foi enfrentar um pouco
dessa esfera, de chegar
sozinho ali, tentar interagir (...)
esse desafio de quebrar a
timidez" (Voluntário)

"Acho que eu tava mais
ansiosa. [Ao longo da ação]         
já me sentia mais feliz de estar
ajudando alguém" 
(Voluntária)
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CONCLUSÃO

O voluntariado é uma das principais formas de engajamento social dos nossos
respondentes. Porém, dar esse primeiro passo e sair da zona de conforto é
assustador para a maioria das pessoas. Conseguimos perceber isso pelos relatos
do medo e incerteza de como seria a ação de voluntariado da qual participariam.
Essa pode ser a razão pela qual a maioria das pessoas fez sua primeira atividade
de voluntariado junto a conhecidos, após um convite, trazendo mais segurança.
Após participar pela primeira vez, porém, não se esquecem da experiência. É algo
tão marcante que a maioria lembra o que fez, com quem estava, quantos anos
tinha, porque decidiu participar.

Quando a ação acontece de maneira bem sucedida, então, o engajamento parece
se fortalecer ainda mais. Voluntários enxergam o resultado de seu trabalho, ficam
extremamente felizes e motivados - pelo sentimento de realização, pelo desejo de
fazer mais, pelo planejado ter dado certo, pelo agradecimento que recebem.

Além da influência de outras pessoas, o destaque de pautas sociais em mídias e,
consequentemente, o sentimento de querer ajudar ao próximo ou mudar o mundo
são razões que fazem com que as pessoas iniciem um trabalho voluntário. E, por
meio das entrevistas qualitativas, percebemos que muitos se envolvem no
voluntariado em momentos da vida em que são movidos por mudanças e
readaptações.

O que nos faz questionar: seria o voluntariado um meio para se conhecer melhor?
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Gostou do conteúdo?

Interaja com os ícones acima
e seja direcionado(a) para as
nossas plataformas!

Conheça os nossos portais.

www.atados.com.br
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