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3 Motivações para Doar 
 

As pessoas podem fazer donativos de diversas formas. Podem doar dinheiro, bens e 

presentes, podem ceder o seu tempo de forma voluntária. As doações em dinheiro tanto 

podem ser efectuadas através de uma transferência bancária, ou da compra de um 

produto cuja parte das vendas ou dos lucros reverte a favor de uma determinada causa 

(produto solidário). 

 

Ao rever a literatura encontramos algumas expressões que parecem referir-se ao 

mesmo: “philantropy”; “charity” ou “charitable giving”. No entanto, é necessário referir 

que a popularidade e a conotação destas expressões é diferente caso sejam utilizadas nos 

EUA ou no Reino Unido. Enquanto que nos EUA “philantropy” é associado a doar sem 

qualquer interesse, no Reino Unido usa-se as expressões “charity” ou “charitable 

giving” (Wright, 2001). Na nossa investigação usamos as expressões ‘fazer donativos’, 

‘doar’, ‘dar’ que são as mais utilizadas em português e que reflectem a perspectiva 

positiva das expressões “philantropy” para os americanos e “charitable giving” para os 

ingleses.   

 

 

3.1 MOTIVAÇÕES ALTRUÍSTAS VS. EGOÍSTAS 

 
As motivações para os indivíduos fazerem donativos estão relacionados com motivos 

altruístas, que focam os benefícios dos receptores dos donativos, mas também motivos 

egoístas, que estão relacionados com as vantagens para o indivíduo que faz o donativo. 

Esses benefícios podem ser intangíveis como a auto-estima (Peloza e Steel, 2005). 

Aliás, diversos autores (Bendaputi, Singh e Bendaputi, 1996; Piliavin e Charng, 1990) 

afirmam que as motivações egoístas assumem um papel muito importante na decisão 

dos indivíduos fazerem donativos.  
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• Altruísmo 
 

As características de personalidade podem levar os indivíduos a doar. Silver (1980) e 

Wilson (1978) apontam o altruísmo como uma característica genética que permite 

aumentar as probabilidades de sobrevivência da espécie humana. Por outro lado, outros 

autores (e.g., Grusec, 1982; Rushton, 1982) defendem que o altruísmo é um 

comportamento aprendido. Apesar de alguns autores (Krebs, 1970 e Piliavin e Charng, 

1990) serem cépticos relativamente à existência de uma “personalidade altruísta” outros 

concluíram que quando um indivíduo se considera altruísta e, por isso, generoso o potencial 

para dar é maior (Yavas et al., 1980; Schlegelmilch e Tynan, 1987; Schlegelmilch, 1988; 

Harvey, 1990; Diamantopoulos et al., 1993).  

 

Diversos estudos confirmaram que existe uma relação entre sentir-se bem e ajudar. Isen 

(1970) concluiu que, em situações de ajuda não solicitada e de baixo custo, o estado de 

espírito positivo do indivíduo é um factor importante, que o leva a ajudar outro. A este 

estado de espírito Isen (1970) designou “warm glow of sucess”. Para além da expressão 

usada por Isen (1970) o altruísmo foi também definido como a compra de satisfação 

moral (Kahneman e Knetsch, 1992). Outros autores concluíram que “fazer sentir-se 

bem” era uma motivação para ajudar (Berkowitz e Connor, 1966). Em 1972, numa 

investigação posterior, Isen e Levin confirmaram que sentir-se bem, induzido de forma 

natural, aumenta a tendência para ajudar.  

 

Schlegelmilch, Love e Diamantopoulos (1997) concluíram que a variável que tem mais 

influencia nos donativos efectuados é o número de vezes que os indivíduos foram 

contactados, afirmando que quanto maior o número, maior o nível de donativos, 

concluindo, por isso, “the more you ask you get”. Logo, os indivíduos podem fazer mais 

donativos se alguém lhes pedir (Diamantopoulos et al., 1993; Bruce, 1994), já que não 

têm coragem de dizer que não. 

 

Para além das características de personalidade, os indivíduos podem fazer donativos 

para melhorar a sociedade. Pitt et al. (2001) defendem que as pessoas doam para 
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satisfazer a necessidade de quem recebe o donativo. Os indivíduos também fazem 

donativos para devolverem à sociedade o que esta lhes dá (Brown, 2000).  

 

• Egoísmo 
 

Vários autores concluíram que há diversas motivações egoístas que explicam o 

comportamento dos doadores, que dividimos em três grupos: pessoais ou de 

personalidade; sociais e económicas. 

 

No que se refere às motivações ligadas à personalidade dos indivíduos a auto-estima e a 

satisfação obtida pela gratidão são motivações para dar (Amos, 1982; Dawson, 1988). 

Bruce (1994) afirma que quando um indivíduo se considera afortunado sente obrigação 

de ajudar os outros. Burnett e Lunsford (1994) concluíram que a culpa é uma motivação 

para a compra, por isso, não é de admirar que a diminuição de sentimentos de culpa e 

obrigação também influencie a motivação dos indivíduos para doar (Amos, 1982 e 

Dawson, 1988). Alguns indivíduos doam para se ‘livrar’ da pessoa que faz o pedido 

(Diamantopoulos et al., 1993; Bruce, 1994).  

 

 Relativamente às motivações sociais, Becker (1974) considera que para evitar ser 

criticados por outros, muitos indivíduos ajudam ou dão dinheiro. Olson (1965) defende 

que, por vezes, as pessoas são motivadas para ganhar prestígio, respeito, amizade e 

outros objectivos sociais e psicológicos, como reconhecimento público (Amos, 1982 e 

Dawson, 1988) ou como uma forma de obter reconhecimento dos seus pares ou 

superiores (Bruce, 1994). Hur (2006) propõe uma outra variável que denomina “show-

off”, representando a necessidade de mostrar aos outros. Os indivíduos podem ainda ser 

motivados pela religião que seguem (Bruce, 1994). 

 

Pitt et al. (2001) afirma que os donativos são efectuados no intuito de se receber o seu 

equivalente à posteriori. Husted e Allen (2000) defendem que alguns donativos têm o 

objectivo de criar valor para as empresas que fazem o donativo, Jones (2003) designou 

esta perspectiva de ‘strategic philantropy’. Autores como Cermak, File e Prince (1994), 

Dawson (1988) e Peloza e Steel (2005) investigaram a importância dos benefícios 
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fiscais obtidos através dos donativos e concluíram que é uma das motivações egoístas 

para doar e que as organizações sem fins lucrativos devem comunicar aos doadores 

potenciais essa mesma vantagem. Aliás, Andreoni (1990) apresenta como uma das 

explicações das motivações egoístas os indivíduos poderem escolher entre dar 

voluntariamente (através de donativos privados) ou involuntariamente (através dos 

impostos) e preferem a primeira opção, pois sentem o ‘warm glow’ da contribuição. Se 

a motivação não tivesse algo de egoísta seria indiferente que a contribuição fosse feita 

de uma ou de outra forma, isto é, ambos os donativos servem o seu fim, ajudar quem 

precisa. No entanto, os indivíduos podem preferir dar directamente pois desta forma 

podem seleccionar as causas que preferem ajudar. Se for através dos impostos cobrados 

pelo Estado, é este último que decide o destino das contribuições. 

 

Deste modo, a pressão social, a culpa e a pena ou simplesmente o desejo de se sentir 

melhor podem ser factores preponderantes na tomada de decisões dos indivíduos. Hur 

(2006) analisou a relação entre as variáveis e concluiu que não existe relação entre as 

motivações ligadas às características pessoais (altruísmo) com as motivações 

sociais/egoístas para fazer donativos.  

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DOS DOADORES E TIPOS DE DONATIVOS 

 
Conhecendo as motivações para fazer donativos vários autores desenvolveram 

investigações para caracterizar os indivíduos com maior potencial para fazer donativos, 

no que se refere às suas características demográficas; socioeconómicas; percepção das 

características das organizações que vão beneficiar do donativo e das diferentes formas 

de donativos que podem ser efectuadas. 

 

Estes estudos mostram que os donativos aumentam com a idade, até aos 65 anos, idade 

a partir da qual começam a diminuir (Danko e Stanley, 1986; Edmundson, 1986). A 

partir dos 70 anos há lugar aos donativos planeados (Kotler e Andreasen, 1996). Os 

reformados apresentam um nível de donativos bastante mais baixo (Wright, 2001). 
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O rendimento está relacionado com o montante dos donativos, esperando-se a sua variação 

no mesmo sentido (Smith e Beik, 1982; Edmundson, 1986; Jones e Posnett, 1991), apesar 

de autores como Clotfelter (1985) e Jencks (1987) terem encontrado uma curva em forma 

de U no que se refere à proporção de rendimento doado. Hochman e Rodgers (1973) 

mostram que dar a instituições de caridade locais está relacionado com a distribuição de 

rendimentos dentro da comunidade e os coeficientes de altruísmo diminuem com o 

rendimento, excepto na classe de rendimento mais elevada (Andreoni, 1990). Ostrower 

(1995) e Brown (2000) defendem que os donativos representam a caridade dos mais ricos. 

 

Não se verifica a existência de diferenças significativas entre os dois géneros, apesar de que 

quando estas existem as mulheres revelam ser mais altruístas (Krebs, 1970; Jencks, 1987; 

Schlehlemilch, 1988; Harvey, 1990). Isen e Levin (1972) concluíram (ao contrário do que 

esperavam) que os homens não ajudam mais por uma questão de cortesia, mas 

encontraram diferenças de comportamento entre homens e mulheres 

. 

A ideia que os indivíduos têm das organizações também influencia os donativos, por 

isso, quando os indivíduos têm uma ideia positiva relativamente às organizações a 

probabilidade de fazerem donativos é maior (Schlegelmilch, 1988; Yavas et al., 1980; 

Harvey, 1990; Diamantopoulos et al., 1993). A percepção que os indivíduos têm das 

organizações visadas também influência positivamente o comportamento para doar, isto é, 

se as acharem eficientes do ponto de vista local, internacional e administrativo (Harvey e 

McCrohan, 1988; Posnett, 1989; Diamantopoulos et al., 1993). 

 

Schlegelmilch, Love e Diamantopoulos (1997) verificaram ainda a existência de 

diferenças entre várias formas de fazer donativos e apresentam uma classificação de 16 

tipos: peditórios porta-a-porta; peditórios na rua; compra de rifas; peditórios na igreja; 

patrocínio – evento para angariar fundos; apelo através publicidade; pedido por carta; 

bring and buy1; compra em loja de caridade; compra em catálogo de caridade; ir a um 

evento; apelo na televisão; peditório público; peditório no balcão de loja; pedido através 

do telefone e peditório no emprego. Apesar de não classificados desta forma, Wright 

(2001) refere quase todos estes métodos e mostra que 32% dos indivíduos contribuem 

nos peditórios porta-a-porta e apenas 0,3% faz donativos quando solicitados 
                                                 
1 Oferta de bens que são usados pelas organizações ou vendidos em leilão para angariar fundos. 
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telefonicamente. Dos métodos classificados por estes autores, consideramos que as 

compras, quer seja em loja ou via catálogo, são os métodos que mais se relacionam com 

a nossa investigação. No estudo de Wright (2001), 24% dos inquiridos responde 

positivamente a esta forma de fazer donativos. 

  

  


