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Mas porque trabalhar com 
comunicação é tão complicado? 
 



• A doação financeira da pessoa física caiu consistentemente 
nos últimos 2 anos 

• Pesquisas feitas em 2014 pelo instituto Marplan indicando 
que 85% dos brasileiros doam, mas preferem igrejas e 
pedintes à ongs ou instituições de qualquer tipo do 3 setor 

• Os custos para compra de mídia convencional (Radio, TV e 
jornal) são muito elevados 

• A compra de mídia online exige conhecimentos específicos 
muitas vezes não encontrados em empresas e profissionais 
próximos 

• As entidades aspiram por projetos mais amplos e mais 
abrangentes, mas não conseguem patrocinadores 

 

Um cenário Idêntico para todas as entidades 



73% da geração dos millenials (que nasceram a partir de 
1990) entendem que o governo não pode resolver sozinho os 
problemas socioambientais, culturais e educacionais  

83% querem ver as marcas envolvidas ativamente nas causas 
sociais  

79% gostariam de saber com mais facilidade o que as marcas 
estão fazendo de bom pelo mundo  

2/3 estão dispostos a referendar as iniciativas das marca 
garantindo-lhes fidelidade e recomendação.   

 
Fonte: MSLGroup Corporate – 8.000 jovens, de 20 a 30 anos, de 17 países incluindo Brasil 

 
 

Um ambiente importante para prestar 
atenção 



 

47% das empresas ainda não fizeram nenhuma ação social 
com medo de serem interpretadas como oportunistas. 

 

80% dos brasileiros se mostram solidários e sensíveis a uma 
causa, especialmente quando ela é relacionada à pessoas que 
precisam de ajuda 

 

88% da população afirma que tem muita cautela, ou não 
fazem doações por que não confiam nas organizações sem 
fins lucrativos, temendo uma possível fraude 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Observatório do terceiro setor, pesquisa realizada em 2015, e Pesquisa IDIS/FullJazz Comunidade realizada em 2014 

 

Nossa Realidade 



Fonte: Observatório do terceiro setor, pesquisa realizada em 2015, e Pesquisa IDIS/FullJazz Comunidade realizada em 2014 

 



 

Porque trabalhar com 
comunicação é importante? 

 



Pessoas não compram mais produtos. 
Pessoas passam a compram marcas e atitudes.  
Pessoas cobram posicionamentos, reconhecimento, interesse 
de marca em facilitar suas vidas. 
O marketing não é mais uma disciplina onde se transforma o 
discurso de venda em algo plasticamente bonito e altamente 
vendedor.  
O  marketing hoje precisa entregar conteúdo, relevância, 
adequação. 
A marca passa a ser relacionada diretamente com a verdade 
que ela entrega. 
E isso serve para o 3 setor, para entidades e para causas. 



Como se planejar? 
 

 

3 PILARES PARA PLANEJAR SUA COMUNICAÇÃO 

 



TODOS SABEM QUEM VOCÊ É? 

 

1) Nosso discurso está alinhado com nosso objetivo? Nós 
informamos o que fazemos? Somos claros? 

2) Nós temos sempre o mesmo discurso? Todos nós falamos a 
mesma frase, escrevemos da mesma forma, nos 
apresentamos do mesmo jeito?  

3) Todos os nossos funcionários sabem o que fazemos? Todos 
sabem explicar como funcionamos? Todos podem atender às 
pessoas que passam por nós, pelos nossos telefones, pela 
nossa porta e pelo nosso email? 



TODOS SABEM ONDE VOCÊ ESTÁ? 

 

1) As pessoas conseguem facilmente informações sobre nós? 

2) Temos site? Presença em redes sociais? 

3) Nosso email e nosso telefone são ativos e atendemos as 
pessoas? 

4) Nosso endereço está disponível para qualquer um poder 
interagir conosco? 

 



TODOS SABEM O QUE VOCÊ PRECISA? 

 

1) As pessoas entendem facilmente quais as suas 
necessidades? O que sua entidade precisa? 

2) De voluntários a doações, você consegue rapidamente 
explicar o que e quanto necessita de ajuda? 

3) Usa corretamente mídias alternativas pra isso? 

 



O que fazer? 
 

 



• Alinhe discurso de marca com discurso de negócios. 

• Pare de pedir. Ofereça oportunidades 

• Busque profissionais que possam fornecer bons 
serviços de comunicação e marketing para a entidade 

 

 

 

 

Tome decisões estratégicas 



• Encontre pessoas que possam reconhecer seu trabalho 
como referencia 

• Chegue onde estão seus doadores e fale com eles 
como eles desejam 

• Crie parcerias que agreguem valor à entidade e ao 
negócios dos seus parceiros 

• Fale em “ganha-ganha” e não mais em ajuda ou 
benemerência 

• Divulgue sua história e sua causa 

 

Persiga objetivos possíveis 



• Procure mídias alternativas 

• Procure oportunidades baratas em mídias 
convencionais 

• Escolha influenciadores e celebridades como 
interlocutores 

• Seja incansável. 

 

Faça alianças 



 

Internet:  

a mídia mais rápida,  

mais fácil e mais barata 

 



Números 

• Somos 105 milhões de internautas 
• 60 milhões de usuários ativos 
• Brasil  é o 5º país mais conectado.  
• 87% dos internautas brasileiros entram na internet pelo 

menos uma vez por semana 
• A classe social que mais acessa é a Classe C, ela também 

representa 49% da população. 
• Em 2013, 27 milhões de usuários já tinham banda larga 
• Trafegamos um volume 56 vezes maior de dados hoje do 

que em 2002. 
 

 



Números 

• 83% dos internautas está no Facebook 
• São publicados 200 milhões de tuítes  por dia 
• A cada minuto são disponibilizadas 48 horas de vídeo no 

YouTube  e a cada segundo um novo blog é criado 
• 70% das pessoas consideram a Internet indispensável  
• 257,8 milhões de celulares, mais de dois por habitante. 
• 61% dos usuários de celulares têm smartphones; ou seja, 

80 milhões de pessoas usam smartphones 
• 66% dos internautas acessam as redes sociais pelo celular 
(Vamos lembrar que em 1982 havia apenas 315 sites na 
Internet (Hoje existem 174 milhões) 

 

 







Negócios 

Porque muitas marcas não estão na internet?  
 
• Falta de visão de negócios – não percebem seus negócios 

como adequados a ter um site e uma conta nas redes sociais 
• Tem medo do investimento financeiro – percebem que não 

possuem recursos para fazer um site adequado 
• Não podem atender a demandas online – não tem 

estruturas para respostas online, e nem mesmo abrir 
serviços de atendimento ao consumidor digital. Falta mão de 
obra e falta treinamento apropriado. 

 

 



Vantagens 

No site: 
• Apresentação de marca/causa 
• Apresentação de conteúdos relacionados à causa e ao 

negócio 
• Captação de recursos e doações financeiras 
• Exposição de produtos e eventos 
• Exposição de serviços e profissionais 
• Transparência e apresentação de resultados 
 



Vantagens 

 
Nas redes sociais: 
• Comunicação de atividades diárias e especiais 
• Engajamento e participação de influenciadores 
• Exposição de resultados 
• Possibilidade de fazer pesquisas e anúncios. 

 

 



Resumindo... 

1. Criar conteúdo relevante ao usuário 
2. Investir no design e na arquitetura de informação 
3. Otimizar o negócio e aumentar sua relevância 
4. Adapte o site aos dispositivos móveis 
5. Crie um plano de marketing digital 
6. Atenda e se relacione com os consumidores/parceiros 
7. Gerencie imediatamente crises de marca. Não finja que não 

viu. 
 
* Repita tudo isso pelo menos de ano em ano. 
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Fontes Pesquisadas: 
 
Canal do Empreendedor 
Comitê gestor 
ComScore 
E-bit 
Endeavor 
Ibope Media 
IDIS/FullJazz Comunidade 
Intituto Marplan 
MM Online 
MSLGroup Corporate 
NIC.br 
Revista Exame 
Revista Pequenas Empresas Grandes negócios 
Secom 
Uol Tecnologia 



Obrigada! 
 
Daniela Garcia 
daniela@bancodealimentos.org.br 

Tel.: (11) 3674-0080 
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