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Metodologia 

Coleta de dados   

Amostra 

Introdução 

Objetivo 

 O período de coleta de dados ocorreu entre os dias 27/11/2008 e 13/01/2009. 

 Pesquisa quantitativa realizada via Internet, de auto-preenchimento, com questionário estruturado, a partir de  
    listagem enviada pelo Viva e Deixe Viver. 

 O público-alvo é de voluntários da entidade, localizados em diversas praças brasileiras. Público-Alvo 

 Foram realizadas 230 entrevistas. 

 Descobrir o perfil dos voluntários do Viva e Deixe Viver; 

 Entender como esses voluntários vêem sua atividade. 
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% 

Sexo 

Base: Total Amostra - 230 entrevistas 
P.2. Sexo: 

17%

83%

Masculino Feminino

Apresentador
Notas de apresentação
Os itens mais importantes não oscilam de forma abrupta para nossos públicos de atenção (percepção de melhora e lealdade). Entretanto, há grandes oscilações em “Qualidade da revista” e “Inovação”. São fatores que não pesam tanto quanto os três que estão em verde, mas é importante prestar atenção também nestes detalhes.
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% 

Faixa etária 

Base: Total Amostra - 230 entrevistas 
P. 3. Qual é a sua idade? 

26

24

32

18Entre 18 e 29 anos

Entre 30 e 39 anos

Entre 40 e 49 anos

50 anos ou mais

Média de Idade = 41 anos 

Apresentador
Notas de apresentação
Os itens mais importantes não oscilam de forma abrupta para nossos públicos de atenção (percepção de melhora e lealdade). Entretanto, há grandes oscilações em “Qualidade da revista” e “Inovação”. São fatores que não pesam tanto quanto os três que estão em verde, mas é importante prestar atenção também nestes detalhes.



4 

% 

Cidade onde é voluntário do Viva 

Base: Total Amostra - 230 entrevistas 
P. 7. Cidade onde é voluntário(a) do Viva? 

1

1

2

3

3

3

4

7

10

10

51São Paulo

Porto Alegre

Rio de Janeiro

Curitiba

Brasília

Santo André

Ribeirão Preto

São Bernardo do Campo

Salvador

Nova Iguaçu

Itajubá

Apresentador
Notas de apresentação
Os itens mais importantes não oscilam de forma abrupta para nossos públicos de atenção (percepção de melhora e lealdade). Entretanto, há grandes oscilações em “Qualidade da revista” e “Inovação”. São fatores que não pesam tanto quanto os três que estão em verde, mas é importante prestar atenção também nestes detalhes.
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% 

Grau de Escolaridade 

Base: Total Amostra - 230 entrevistas 
P. 4. Qual é o seu grau de escolaridade? 

30

5

47

18

*1º Grau – Até
primário completo

2º Grau – Colégio
completo

3º Grau – Faculdade
completa

Pós-Graduação Stritu
Sensu (Mestrado/

Doutorado)

Pós-Graduação Lato
Sensu (MBA/

Especialização)

Apresentador
Notas de apresentação
Os itens mais importantes não oscilam de forma abrupta para nossos públicos de atenção (percepção de melhora e lealdade). Entretanto, há grandes oscilações em “Qualidade da revista” e “Inovação”. São fatores que não pesam tanto quanto os três que estão em verde, mas é importante prestar atenção também nestes detalhes.
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% 

Curso realizado 

Base: Tem curso superior - 188 entrevistas 
P. 5. Qual foi o curso? 

2

2

2

2

2

2

2

4

5

5

5

5

5

7

10

13Administração de Empresas

Pedagogia

Comunicação Social

Marketing

Letras

Psicologia

Direito

Publicidade

Propaganda

Ciências Contábeis

Serviço Social

Fisioterapia

Jornalismo

Biblioteconomia

Psicopedagogia

Engenharia

Apresentador
Notas de apresentação
Os itens mais importantes não oscilam de forma abrupta para nossos públicos de atenção (percepção de melhora e lealdade). Entretanto, há grandes oscilações em “Qualidade da revista” e “Inovação”. São fatores que não pesam tanto quanto os três que estão em verde, mas é importante prestar atenção também nestes detalhes.
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% 

Ocupação 

Base: Total Amostra - 230 entrevistas 
P. 41. Qual desses itens descreve melhor sua ocupação (Mais de uma opção, se for necessário) 

5

*

1

2

3

4

4

5

5

7

7

9

12

13

13

15

38Empregado do Setor Privado com carteira assinada

Estudante 

Trabalho Autônomo ou Informal/Bico/Free lance

Dona de casa/do lar

Aposentado (a)/Pensionista

Profissional Liberal (Dentista, Médico, Advogado, etc.) 

Funcionário público Estadual 

Funcionário público Municipal 

Empregado do Setor Privado sem carteira assinada 

Empresário - micro empresa 

Empresário - pequena empresa

Estagiário/aprendiz remunerado 

Funcionário público Federal 

Desempregado 

Estagiário/aprendiz não remunerado

Empresário - média empresa 

Outro

Apresentador
Notas de apresentação
Os itens mais importantes não oscilam de forma abrupta para nossos públicos de atenção (percepção de melhora e lealdade). Entretanto, há grandes oscilações em “Qualidade da revista” e “Inovação”. São fatores que não pesam tanto quanto os três que estão em verde, mas é importante prestar atenção também nestes detalhes.
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% 

Atividade Profissional 

Base: Total Amostra - 230 entrevistas 
P. 9. Qual é a atividade profissional que você desenvolve?  

3

3

3

3

3

3

3

4

4

5

5

6

9Professor

Aposentado

Desempregado / Sem atividade no momento

Funcionário / Servidor Público

Gerente

Analista

Bancário

Estudante

Assistente

Administração

Consultor

Dona de Casa

Técnico

Apresentador
Notas de apresentação
Os itens mais importantes não oscilam de forma abrupta para nossos públicos de atenção (percepção de melhora e lealdade). Entretanto, há grandes oscilações em “Qualidade da revista” e “Inovação”. São fatores que não pesam tanto quanto os três que estão em verde, mas é importante prestar atenção também nestes detalhes.
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% 

Estado Civil 

Base: Total Amostra - 230 entrevistas 
P. 6. Estado civil 

11

1

46

42Solteiro

Casado

Viúvo

Separado /
Divorciado

Apresentador
Notas de apresentação
Os itens mais importantes não oscilam de forma abrupta para nossos públicos de atenção (percepção de melhora e lealdade). Entretanto, há grandes oscilações em “Qualidade da revista” e “Inovação”. São fatores que não pesam tanto quanto os três que estão em verde, mas é importante prestar atenção também nestes detalhes.
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% 

Classe Econômica 

Base: Total Amostra - 615 entrevistas 
P. 46. Por favor, assinale quantos de cada um dos itens abaixo você tem em sua casa e qual é o grau de instrução do chefe da família: 

1

2

11

53

32A

B

C

D

E

Apresentador
Notas de apresentação
Os itens mais importantes não oscilam de forma abrupta para nossos públicos de atenção (percepção de melhora e lealdade). Entretanto, há grandes oscilações em “Qualidade da revista” e “Inovação”. São fatores que não pesam tanto quanto os três que estão em verde, mas é importante prestar atenção também nestes detalhes.
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% 

Renda Mensal total domiciliar 

Base: Total Amostra - 230 entrevistas 
P. 43. Agora, por favor, anote a renda mensal total do seu domicílio dentro das faixas especificadas abaixo. Essas informações serão utilizadas somente para 
fins dessa pesquisa e serão mantidas sob sigilo.  

3

15

10

30

22

13

4

1

1Até R$ 415,00

De R$ 415,01 até R$ 830,00

De R$ 830,01 até R$ 1.245,00

De R$ 1.245,01 até R$
2.075,00

De R$ 2.075,01 até R$
4.150,00

De R$ 4.150,01 até R$
8.300,00

De R$ 8.300,01 até R$
12.450,00

Mais de R$ 12.450,00

Não sei/Não respondeu
Média = R$ 7.090,81 

Apresentador
Notas de apresentação
Os itens mais importantes não oscilam de forma abrupta para nossos públicos de atenção (percepção de melhora e lealdade). Entretanto, há grandes oscilações em “Qualidade da revista” e “Inovação”. São fatores que não pesam tanto quanto os três que estão em verde, mas é importante prestar atenção também nestes detalhes.
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% 

Renda Mensal pessoal 

Base: Total Amostra - 230 entrevistas 
P. 45. Agora, por favor, anote a sua renda mensal pessoal dentro das faixas especificadas abaixo: Essas informações serão utilizadas somente para fins 
dessa pesquisa e serão mantidas sob sigilo.  

8

3

4

17

28

19

9

7

5Até R$ 415,00

De R$ 415,01 até R$ 830,00

De R$ 830,01 até R$ 1.245,00

De R$ 1.245,01 até R$
2.075,00

De R$ 2.075,01 até R$
4.150,00

De R$ 4.150,01 até R$
8.300,00

De R$ 8.300,01 até R$
12.450,00

Mais de R$ 12.450,00

Não sei/Não respondeu

Média = R$ 3.429,74 

Os voluntários do Viva contribuem, 
em média, com 59% da renda do seu domicílio. 

Apresentador
Notas de apresentação
Os itens mais importantes não oscilam de forma abrupta para nossos públicos de atenção (percepção de melhora e lealdade). Entretanto, há grandes oscilações em “Qualidade da revista” e “Inovação”. São fatores que não pesam tanto quanto os três que estão em verde, mas é importante prestar atenção também nestes detalhes.



13 

% 

Horas semanais que exerce trabalho remunerado 

Base: Total Amostra - 230 entrevistas 
P. 11. Quantas horas por semana você exerce trabalho remunerado? 

34

30

6

30Até 20 horas
semanais 

De 20 a 30 horas
semanais 

De 30 a 40 horas
semanais 

Mais de 40 horas
semanais 

Apresentador
Notas de apresentação
Os itens mais importantes não oscilam de forma abrupta para nossos públicos de atenção (percepção de melhora e lealdade). Entretanto, há grandes oscilações em “Qualidade da revista” e “Inovação”. São fatores que não pesam tanto quanto os três que estão em verde, mas é importante prestar atenção também nestes detalhes.
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Cálculo da hora do Voluntário 

Cada respondente dedica, em média, 16,1 horas  
para atividades de voluntariado, sendo 8,7 horas (54%) 

dessas horas para o Viva. 

Calculando-se a hora média de trabalho de cada voluntário 
a partir de seu salário pessoal, temos R$ 22,88.  

Em média, por mês, o voluntário do Viva ‘doa’ R$ 369,14  
em horas-voluntariado, sendo que R$ 199,04 são  

especificamente para o Viva. 

Apresentador
Notas de apresentação
Os itens mais importantes não oscilam de forma abrupta para nossos públicos de atenção (percepção de melhora e lealdade). Entretanto, há grandes oscilações em “Qualidade da revista” e “Inovação”. São fatores que não pesam tanto quanto os três que estão em verde, mas é importante prestar atenção também nestes detalhes.



15 

% 

As 3 principais razões para procurar um trabalho 
voluntário 

P. 10. O que levou você a procurar um trabalho voluntário? Por favor, anote qual foi o motivo principal, o 2o. principal e o 3o. principal. 

23

0

1

1

2

2

2

3

67Dever social

Visibilidade

Tempo ocioso

Aposentadoria

Incentivo de
amigos

Respeito da família
e amigos

Conhecer pessoas

Imposição da
empresa

Outro

Principal razão 3 principais razões 

Base: Total Amostra - 230 entrevistas 

70

1

53

15

23

10

18

17

93 

 

  

   

 

  

Apresentador
Notas de apresentação
Os itens mais importantes não oscilam de forma abrupta para nossos públicos de atenção (percepção de melhora e lealdade). Entretanto, há grandes oscilações em “Qualidade da revista” e “Inovação”. São fatores que não pesam tanto quanto os três que estão em verde, mas é importante prestar atenção também nestes detalhes.
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% 

Atividades exercidas no Viva 

Base: Total Amostra - 230 entrevistas 
P. 14. Quais as atividades que exerce hoje no Viva? (Anotar mais de uma resposta se for o caso) 

14

2

16

97Contador de histórias 

Cabeça de Chave
(Coordenador de

hospital) 

Sócio-mantenedor do
Viva 

Voluntário em outras
ações

Apresentador
Notas de apresentação
Os itens mais importantes não oscilam de forma abrupta para nossos públicos de atenção (percepção de melhora e lealdade). Entretanto, há grandes oscilações em “Qualidade da revista” e “Inovação”. São fatores que não pesam tanto quanto os três que estão em verde, mas é importante prestar atenção também nestes detalhes.
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% 

É o primeiro período que trabalha para o Viva, sem 
interrupções? 

Base: Total Amostra - 230 entrevistas 
P. 15. Este é o primeiro período que você trabalha para o Viva, sem interrupções? 

6

3

12

79Sim, este é o meu
primeiro período,
sem interrupções 

Não, este é meu
segundo período, tive

uma interrupção 

Não, este é meu
terceiro período, tive

duas interrupções 

Não, este é meu
quarto período, tive
três interrupções 

Apresentador
Notas de apresentação
Os itens mais importantes não oscilam de forma abrupta para nossos públicos de atenção (percepção de melhora e lealdade). Entretanto, há grandes oscilações em “Qualidade da revista” e “Inovação”. São fatores que não pesam tanto quanto os três que estão em verde, mas é importante prestar atenção também nestes detalhes.
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% 

Pontos que mais agradam no Viva 

Base: Total Amostra - 230 entrevistas 
P. 29. A partir de sua experiência, quais os pontos que mais lhe agradam no Viva? 

5

43

55

57

67

84

85

86Respeito com as
crianças hospitalizadas 

Comprometimento com
a causa 

Contribuição para
Humanização Hospitalar 

Associação ser
organizada, com regras 

Oferecer capacitação
constante 

Processo seletivo dos
voluntários 

Avental utilizado 

Outro 

Apresentador
Notas de apresentação
Os itens mais importantes não oscilam de forma abrupta para nossos públicos de atenção (percepção de melhora e lealdade). Entretanto, há grandes oscilações em “Qualidade da revista” e “Inovação”. São fatores que não pesam tanto quanto os três que estão em verde, mas é importante prestar atenção também nestes detalhes.
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(11) 3846 0351 
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