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Apresentação	  
	  

	  As	  organizações	  brasileiras	  passaram	  a	  se	  
interessar	  e	  desenvolver	  iniciativas	  para	  conseguir	  
doadores	  individuais.	  Algumas	  já	  avançaram	  na	  
fidelização	  desses	  doadores,	  percebendo	  como	  é	  
estratégico	  para	  a	  sustentabilidade	  institucional.	  
Veremos	  as	  principais	  ações	  e	  mecanismos	  de	  
aquisição	  e	  retenção	  de	  doadores,	  para	  que	  se	  criem	  
relacionamentos	  duradouros.	  	  

	  O	  objetivo	  é	  gerar	  lealdade	  à	  causa	  e	  por	  sua	  
vez	  à	  organização.	  Gerar	  leads,	  ampliar	  a	  base	  de	  
doadores	  constantemente,	  fidelizá-‐los.	  Esses	  são	  os	  
desafios.	  Neste	  ebook	  o	  foco	  é	  entender	  a	  captação	  
com	  indivíduos	  e	  como	  lidar	  com	  bases	  de	  dados.	  
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Indivíduos	  
	  

	  Ainda	  são	  poucas	  as	  entidades	  brasileiras	  que	  
atuam	  de	  forma	  estruturada	  com	  a	  captação	  com	  
indivíduos.	  Algumas	  alegam	  que	  dá	  muito	  trabalho,	  o	  
que	  é	  verdade.	  Outras,	  que	  gera	  pouca	  receita,	  o	  que	  
pode	  ser	  verdade.	  Mas	  o	  que	  parecem	  esquecer	  é	  que	  
uma	  base	  de	  apoiadores	  constantes	  trás	  um	  elemento	  
fundamental	  para	  qualquer	  entidade:	  legitimidade.	  	  

	  Muita	  gente	  tem	  o	  desejo	  sincero	  de	  defender	  
uma	  causa,	  mas	  quer	  dos	  outros	  basicamente	  seu	  
dinheiro	  e	  que	  não	  as	  incomodem.	  É	  um	  paradoxo.	  
Um	  grupo	  de	  biólogos	  se	  reúne	  para	  proteger	  o	  beija-‐
flor	  e	  quer	  simplesmente	  que	  uma	  fundação	  
internacional	  ou	  uma	  empresa	  financiem	  o	  lindo	  
trabalho	  de	  cuidarem	  desses	  beija-‐flores	  na	  restinga	  
dos	  confins	  de	  algum	  estado	  brasileiro.	  Um	  grupo	  de	  
senhoras	  da	  sociedade	  quer	  criar	  uma	  creche	  para	  que	  
as	  crianças	  cresçam	  saudáveis	  e	  por	  isso	  buscam	  
dinheiro	  de	  empresas	  da	  região.	  	  

	  Outro	  grupo	  de	  jovens	  recém	  formados	  resolve	  
criar	  uma	  ONG	  que	  trabalha	  com	  produtos	  feitos	  da	  
borracha	  de	  pneus	  usados.	  Esses	  três	  grupos,	  com	  
suas	  nobres	  causas,	  esquecem	  que,	  além	  deles,	  mais	  
gente	  deve	  querer	  e	  poder	  defender	  essas	  causas.	  Mas	  
eles	  pensam	  que	  só	  eles	  podem	  e	  devem	  fazer,	  dos	  
outros,	  só	  querem	  o	  dinheiro.	  

	  Assim	  o	  mundo	  que	  queremos	  mudar	  não	  
mudará.	  Não	  que	  precisamos	  ser	  extremistas	  como	  o	  
pessoal	  do	  Greenpeace,	  que	  não	  aceita	  recursos	  de	  
empresas	  nem	  de	  governos,	  mas	  que	  temos	  sim	  que	  
envolver	  recursos	  de	  indivíduos,	  isso	  com	  certeza.	  Não	  
há	  a	  obrigação	  de	  fazer	  isso	  somente	  com	  a	  filiação	  de	  
doações	  constantes	  (ainda	  que	  isso	  seria	  o	  ideal),	  
podemos	  também	  criar	  eventos	  de	  arrecadação	  para	  
mobilizar	  pessoas	  a	  ajudar.	  O	  que	  é	  importante	  é	  
envolver	  o	  indivíduo,	  o	  humano	  não	  institucionalizado,	  
que	  não	  assina	  um	  cheque	  em	  nome	  de	  alguma	  
empresa	  nem	  governo,	  mas	  sim	  um	  cheque	  seu,	  uma	  
doação	  que	  doerá	  no	  seu	  bolso.	  E	  quanto	  mais	  aliados,	  
mais	  legítima	  uma	  ONG	  é,	  pois	  conseguiu	  mostrar	  a	  
importância	  de	  sua	  causa	  para	  um	  número	  
significativo	  de	  pessoas.	  

	  E	  por	  onde	  começamos?	  Pelos	  conhecidos	  
nossos.	  Não	  há	  segredo.	  Como	  convencer	  
desconhecidos	  a	  aliar-‐se	  a	  nossa	  causa	  se	  não	  
conseguimos	  convencer	  nossos	  pais	  nem	  nossas	  
esposas	  ou	  maridos?	  	  

	  Não	  importa	  que	  essas	  primeiras	  pessoas	  são	  
em	  número	  pequeno	  no	  início.	  Todo	  início	  é	  pequeno.	  
O	  que	  importa	  é	  que	  essas	  pessoas	  tem	  também	  
conhecidos,	  e	  serão	  então	  mais	  pessoas	  buscando	  
novos	  aliados.	  Quando	  convencemos	  de	  fato	  alguém	  a	  
se	  aliar	  a	  uma	  causa,	  essa	  pessoa	  comenta	  com	  outros	  
a	  respeito	  e	  com	  isso	  ganhamos	  pernas,	  braços	  e	  
mentes.	  O	  crescimento	  passa	  a	  ser	  exponencial.	  
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	  Estudos	  mostram	  que	  existe	  um	  alto	  
investimento	  de	  dinheiro	  e	  tempo	  até	  alcançar	  a	  
marca	  de	  aproximadamente	  mil	  apoiadores.	  Nessa	  
etapa	  é	  necessário	  ser	  perseverante	  e	  saber	  que	  talvez	  
o	  resultado	  inicial	  não	  pague	  o	  investimento	  inicial.	  
Mas	  cabe	  lembrar	  também	  que	  doadores	  para	  causas	  
são	  eminentemente	  fiéis,	  por	  anos,	  a	  uma	  instituição.	  
Temos	  que	  fazer	  algo	  muito	  errado	  para	  perdê-‐los.	  E	  
uma	  coisa	  muito	  errada	  a	  fazer	  é	  não	  dar-‐lhes	  atenção.	  	  

	  Cada	  vez	  mais	  esses	  apoiadores	  se	  interessam	  
por	  conhecer	  a	  instituição,	  pedem	  dados,	  
informações,	  resultados,	  notícias.	  Isso	  é	  muito	  bom,	  
mas	  os	  agentes	  sociais	  da	  velha	  guarda	  vêem	  isso	  
como	  um	  incômodo.	  Eles	  preferiam	  quando	  bastava	  
fazer	  “o	  bem”	  com	  o	  dinheiro	  dos	  outros.	  Agora	  se	  
perdem	  com	  esses	  apoiadores	  que	  os	  incomodam.	  

	  Está	  em	  seus	  pensamentos:	  “Deixem-‐nos	  fazer	  
nosso	  trabalho!	  Sua	  função	  é	  me	  dar	  dinheiro,	  a	  nossa	  
é	  fazer	  o	  bem!”	  Esses	  agentes,	  em	  geral,	  adiam	  ao	  
máximo	  a	  busca	  de	  recursos	  com	  indivíduos.	  Preferem	  
fazer	  o	  que	  sempre	  fizeram:	  buscar	  recursos	  com	  
fundações	  internacionais,	  ou	  com	  empresas,	  ou	  até	  
com	  governos.	  Querem	  grandes	  quantias,	  para	  com	  
isso	  ficarem	  tranquilos	  por	  um	  ano	  ou	  mais,	  e	  depois	  
voltarem	  ao	  “mercado”	  pra	  “caçar”	  mais	  recursos.	  	  

	  Um	  sistema	  primitivo,	  de	  apagar	  incêndios	  
cada	  vez	  que	  o	  dinheiro	  rareia	  na	  conta.	  Ainda	  
preferem	  isso	  a	  envolver	  mais	  cidadãos	  em	  suas	  
causas.	  Pena.	  Essas	  instituições	  morrerão	  em	  breve.	  E	  
o	  mais	  triste	  é	  que	  algumas	  causas	  morrerão	  com	  elas.	  

	  Após	  um	  período	  de	  consolidação	  na	  busca	  por	  
novos	  associados,	  que	  pode	  levar	  de	  1	  a	  3	  anos,	  essa	  
fonte	  tem	  uma	  característica	  fantástica:	  crescimento	  
orgânico	  constante.	  Depois	  de	  mil	  associados,	  mesmo	  
sem	  grandes	  campanhas	  novas,	  a	  tendência	  é	  que	  a	  
cada	  mês	  entrem	  4	  a	  12	  novos	  associados.	  Geralmente	  
também	  perdemos	  algo,	  mas	  sempre	  em	  número	  
inferior	  aos	  novos	  que	  entraram.	  

	  Outra	  grande	  vantagem	  dessa	  fonte	  é	  que	  se	  
trata	  de	  um	  dinheiro	  “não	  carimbado”.	  Em	  geral	  os	  
recursos	  de	  governos	  e	  de	  fundações	  tem	  um	  
orçamento	  bastante	  rígido	  e	  pré-‐aprovado.	  No	  caso	  
de	  patrocínio	  de	  empresas	  também	  ocorre	  de	  um	  
recurso	  estar	  vinculado	  a	  determinado	  projeto	  ou	  
programa.	  Mas	  o	  que	  fazemos	  se	  o	  telhado	  da	  creche	  
desabou?	  Ou	  não	  tão	  grave,	  mas	  precisamos	  contratar	  
mais	  algum.	  
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profissional	  da	  área	  administrativa?	  Os	  recursos	  
provenientes	  de	  pessoas	  físicas,	  seja	  por	  associação,	  
seja	  por	  eventos	  de	  arrecadação	  ou	  mesmo	  venda	  de	  
produtos,	  acaba	  sendo	  o	  recurso	  que	  nos	  auxilia	  
nesses	  momentos.	  	  

	  Trabalhar	  com	  indivíduos	  requer	  tempo.	  Não	  só	  
pelo	  trabalho	  logístico	  de	  preparar	  comunicações,	  
acertar	  mecanismos	  de	  pagamento	  e	  retornar	  com	  
agradecimentos,	  mas	  também	  porque	  é	  necessário	  
um	  diálogo	  constante	  com	  esse	  público.	  Além	  de	  
boletins	  informativos,	  é	  importante	  convidá-‐los	  para	  
todos	  os	  eventos,	  e	  a	  comunicação	  deve	  ser	  “quente”,	  
para	  constantemente	  eles	  se	  sentirem	  envolvidos	  com	  
a	  causa,	  torcendo	  pelos	  resultados,	  vibrando	  com	  cada	  
passo	  dado.	  Eles	  são	  também	  nosso	  maior	  incentivo	  a	  
continuar.	  É	  comum	  as	  entidades	  receberem	  emails	  e	  
cartas	  desses	  pequenos	  doadores	  que	  são	  mensagens	  
levantadoras	  de	  ânimos	  para	  toda	  a	  equipe.	  

	  O	  mais	  recomendável	  é	  que	  exista	  um	  
profissional	  dedicado	  somente	  a	  esse	  público.	  Ele	  
pode	  cuidar	  dos	  voluntários	  da	  instituição	  também,	  já	  
que	  uma	  base	  de	  apoiadores	  é	  um	  celeiro	  de	  
oportunidades	  para	  novos	  eventos	  arrecadadores	  
envolvendo	  voluntários 	  	  

6	  6	  
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Base	  de	  dados	  
	  

	  Qual	  a	  melhor	  base	  de	  dados	  ou	  software	  de	  
relacionamento	  com	  doadores	  e	  potenciais	  doadores?	  
Não	  há	  uma	  resposta	  certa.	  Mas	  para	  não	  encerrar	  
aqui	  esta	  discussão,	  podemos	  dizer	  que	  o	  
recomendável	  é	  que	  não	  gastem	  uma	  pequena	  
fortuna	  com	  alguma	  “super	  base	  de	  dados	  
hiperplusultra”.	  	  

	  Aprendamos	  com	  o	  dono	  da	  mercearia	  de	  
perto	  de	  casa	  quando	  éramos	  crianças.	  Ele	  sabia	  
nossos	  nomes,	  dava	  pra	  nossa	  mãe	  todo	  ano	  um	  
calendário	  (muito	  feio	  por	  sinal,	  mas	  que	  nossas	  mães	  
adoravam	  e	  penduravam	  na	  cozinha)	  e	  sabia	  que	  nós	  
gostavamos	  de	  Bolachas	  Mabel	  e	  nosso	  irmão	  gostava	  
de	  Biscoito	  de	  Maisena	  Tostines.	  Aquele	  senhor	  de	  
bigode	  e	  sotaque	  estranho	  era	  uma	  espécie	  de	  Papai	  
Noel	  que	  sabia	  o	  nome	  de	  todas	  as	  crianças.	  	  

	  Esse	  homem	  do	  armazém	  basicamente	  tinha	  
uma	  cadernetinha	  surrada	  com	  a	  espiral	  de	  metal	  bem	  
amassada.	  Estava	  cheia	  de	  números	  e	  rabiscos	  
incompreensíveis.	  Anotava	  o	  nome	  da	  criança	  quando	  
ouvia	  a	  mãe	  chamar,	  anotava	  a	  marca	  do	  biscoito	  
quando	  a	  mãe	  comprava	  pela	  terceira	  vez.	  	  

	  De	  nada	  adianta	  uma	  super	  base	  de	  dados	  se	  
você	  nem	  a	  usa	  ou	  simplesmente	  coloca	  informações	  
burocráticas.	  Comece	  com	  fichas.	  Isso	  mesmo.	  Essa	  
coisa	  antiquada	  chamada	  papel	  que	  você	  recorta	  em	  
retângulos	  e	  anota	  os	  nomes	  das	  pessoas.	  Depois	  de	  
certo	  uso	  e	  muitos	  rabiscos	  (não	  tenha	  medo	  de	  
rabiscos)	  e	  se	  você	  se	  sentir	  à	  vontade,	  migre	  para	  um	  
Excel	  ou	  direto	  para	  um	  Acess.	  São	  sistemas	  do	  Office	  
que	  servem	  para	  muitas	  coisas.	  O	  Acess	  é	  o	  programa	  
correto	  para	  criação	  de	  bancos	  de	  dados,	  pois	  o	  Excel	  é	  
na	  verdade	  uma	  planilha	  de	  cálculo.	  	  

	  Crie	  campos	  em	  aberto,	  para	  anotar	  os	  dados	  
além	  dos	  básicos:	  nome	  da	  filha	  da	  secretária;	  data	  de	  
nascimento	  do	  contador	  da	  empresa;	  raça	  e	  nome	  do	  
cachorro	  do	  presidente;	  etc.	  Não	  precisamos	  saber	  os	  
nomes	  de	  todos	  os	  cachorros	  de	  todos	  os	  executivos	  
mas	  somente	  daqueles	  que	  foram	  citados	  em	  alguma	  
reunião	  e	  que	  aquilo	  parecia	  importante	  para	  ele.	  

	  Outro	  executivo	  pode	  ter	  comentado	  que	  
adora	  dançar	  com	  a	  esposa,	  então	  anote	  no	  campo,	  
para	  que	  em	  outra	  ocasião	  isso	  possa	  ser	  citado.	  Sobre	  
uma	  empresa,	  saber	  o	  nome	  da	  filha	  da	  secretária	  é	  
importante,	  para	  outra	  é	  bom	  saber	  que	  o	  presidente	  
joga	  golfe	  todos	  os	  sábados	  de	  manhã.	  Nada	  
substituiu	  até	  hoje	  a	  lógica	  da	  caderneta	  do	  dono	  da	  
mercearia.	  
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	  Outro	  patamar	  de	  uso	  de	  bases	  de	  dados	  é	  
quando	  uma	  entidade	  decide	  captar	  recursos	  com	  
indivíduos.	  Até	  um	  número	  de	  mil	  nomes	  dá	  pra	  usar	  
Excel.	  Acima	  disso	  se	  recomenda	  sistemas	  mais	  
parrudos.	  

	  A	  seguir,	  um	  case	  contado	  pelo	  Ex-‐Presidente	  
da	  ABCR,	  Marcelo	  Estraviz,	  em	  seu	  livro	  “Um	  dia	  de	  
Captador:	  

	  
“Recentemente	  fiz	  uma	  consultoria	  para	  uma	  entidade	  
no	  interior	  de	  São	  Paulo	  e	  descobri	  que	  eles	  usavam	  uma	  
base	  Oracle	  que	  é	  o	  que	  há	  de	  mais	  avançado	  e	  sólido	  
para	  grandes	  empresas.	  E	  eles	  nem	  davam	  bola	  pra	  isso.	  
Anotavam	  algumas	  informações	  básicas	  e	  nem	  tinham	  
um	  histórico	  completo	  de	  doações	  de	  cada	  indivíduo,	  
uma	  pena.	  	  

	  Fiz	  alguns	  testes.	  Eles	  tinham	  mais	  de	  40	  mil	  
cadastrados	  na	  base.	  Queria	  mostrar	  como	  se	  podia	  
fazer	  bom	  uso	  de	  uma	  base	  se	  você	  tem	  criatividade.	  
Gerei	  três	  relatórios.	  O	  primeiro	  era	  quem	  tinha	  doado	  
mil	  reais	  ou	  mais	  no	  último	  ano.	  O	  segundo	  relatório	  era	  
pra	  saber	  se	  havia	  uma	  correlação.	  De	  um	  lado	  as	  
doações	  em	  uma	  cidade	  em	  uma	  determinada	  semana.	  
Do	  outro	  um	  leilão	  de	  gado	  com	  recursos	  revertidos	  para	  
essa	  entidade,	  realizado	  nessa	  mesma	  cidade.	  O	  terceiro	  
relatório	  era	  simples.	  Selecionei	  um	  doador	  qualquer	  e	  
puxei	  seu	  histórico	  de	  doações.	  

	  ,	  	  

	  Mostrei	  esses	  relatórios	  para	  o	  gestor	  de	  
captação	  da	  entidade.	  Mas	  fui	  mostrando	  aos	  poucos	  
fazendo	  algumas	  perguntas.	  Perguntei:	  “Quanta	  gente	  
você	  acha	  que	  doou	  mais	  de	  mil	  reais	  este	  ano	  para	  a	  
entidade?”	  Ele	  respondeu	  rápido	  “Ah,	  no	  máximo	  umas	  
3	  ou	  4	  pessoas”.	  Pois	  eram	  45.	  Ele	  não	  havia	  contado	  
pessoas	  que	  fizeram	  doações	  de	  200	  reais	  mensalmente	  
durante	  6	  meses,	  nem	  havia	  contado	  com	  outras	  
pessoas	  que	  doavam	  diretamente	  sem	  passar	  por	  ele,	  
depositando	  diretamente	  na	  conta	  corrente	  da	  
entidade.	  Falei	  a	  ele	  se	  essas	  pessoas	  receberam	  alguma	  
carta	  de	  agradecimento	  e	  ele	  me	  respondeu	  que	  todas	  
recebem	  sempre	  que	  doam.	  	  

	  Então	  fiz	  uma	  aposta	  com	  ele.	  Enviaríamos	  para	  
essas	  45	  pessoas	  uma	  carta	  especial,	  em	  formato	  de	  
certificado,	  se	  possível	  em	  dourado.	  E	  diríamos	  que	  
estávamos	  muito	  felizes	  em	  saber	  que	  eles	  eram	  
contribuintes	  tão	  assíduos	  e	  valorosos.	  E	  que	  estávamos	  
solicitando	  a	  eles	  e	  só	  a	  eles,	  pois	  eram	  especiais,	  uma	  
contribuição	  de	  2	  mil	  reais	  para	  que	  pudessem	  fazer	  
parte	  do	  Hall	  da	  Fama	  de	  nossa	  entidade,	  como	  
doadores	  platina.	  Eu	  disse	  a	  ele	  que	  apostava	  que	  ao	  
menos	  20	  desses	  45	  iriam	  contribuir.	  Isso	  geraria	  uma	  
renda	  extra	  de	  40	  mil	  reais	  de	  uma	  só	  tacada.	  Ele	  riu	  da	  
minha	  cara,	  mas	  ficou	  de	  fazer	  a	  carta.	  
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	  O	  segundo	  relatório	  mostrava	  a	  correlação	  entre	  
doações	  e	  leilão.	  Ambos	  sabíamos	  que	  havia	  um	  maior	  
número	  de	  doações	  nas	  datas	  próximas	  ao	  leilão.	  Mas	  
observamos	  juntos	  como	  existia	  um	  resquício,	  como	  um	  
eco	  posterior	  ao	  evento.	  Pessoas	  doavam	  muito	  no	  dia	  
do	  evento,	  bem	  menos	  no	  dia	  seguinte,	  um	  pouco	  menos	  
no	  terceiro	  dia,	  e	  isso	  ia	  reduzindo,	  até	  basicamente	  se	  
extinguir	  depois	  de	  uma	  semana.	  Esse	  eco	  de	  doações	  
poderia	  ser	  melhor	  aproveitado.	  Pedi	  a	  ele	  que	  no	  
próximo	  leilão	  de	  uma	  outra	  cidade,	  fizesse	  um	  acordo	  
com	  a	  rádio	  local	  e	  que	  também	  deixassem	  uns	  cartazes	  
nos	  mercados	  e	  bares	  falando	  algo	  como:	  “Não	  é	  porque	  
o	  leilão	  acabou	  que	  você	  vai	  deixar	  de	  contribuir	  
conosco.	  Mantenha	  nossa	  chama	  acesa	  e	  deposite	  na	  
conta	  xx/z”	  	  Apostei	  com	  ele	  que	  isso	  aumentaria	  ao	  
menos	  50	  por	  cento	  as	  doações	  posteriores	  ao	  próximo	  
leilão.	  Ele	  riu	  menos	  dessa	  vez	  e	  anotou	  a	  tarefa.	  

	  O	  terceiro	  relatório	  mostrava	  o	  histórico	  de	  
doações	  do	  senhor	  fulano	  de	  tal.	  Obviamente	  o	  gestor	  
não	  conhecia	  o	  fulano.	  Era	  um	  simples	  doador	  de	  30	  
reais	  semestrais.	  O	  sistema	  mostrava	  o	  histórico	  desde	  
que	  o	  sistema	  havia	  sido	  instalado,	  mas	  eu	  acreditava	  
que	  o	  fulano	  deveria	  ser	  um	  contribuinte	  bem	  antigo,	  
pois	  era	  pontual	  em	  suas	  doações.	  Quanto	  mais	  	  

tempo	  temos	  um	  doador,	  mais	  disciplinado	  ele	  é,	  pois	  a	  
doação	  passa	  a	  fazer	  parte	  de	  sua	  rotina,	  às	  vezes	  até	  
colocam	  a	  doação	  como	  débito	  automático	  em	  conta.	  

	  Fiz	  umas	  contas	  de	  cabeça.	  Se	  ele	  doa	  60	  reais	  
por	  ano	  e	  deve	  fazer	  aproximadamente	  5	  anos	  que	  doa,	  
isso	  já	  são	  300	  reais.	  Com	  mais	  duzentos	  ele	  seria	  um	  
doador	  de	  500	  reais.	  Perguntei	  ao	  gestor:	  “Que	  tal	  
darmos	  um	  CD	  comemorativo	  da	  entidade	  a	  quem	  nos	  
der	  mais	  de	  500	  reais?”	  Ele	  respondeu	  que	  sim,	  era	  uma	  
boa	  ideia.	  Mas	  eu	  acho	  que	  ele	  estava	  pensando	  ainda	  
no	  pessoal	  do	  primeiro	  relatório	  e	  eu	  queria	  fazer	  uma	  
surpresa	  pra	  ele.	  

	  Liguei	  lá	  mesmo,	  naquele	  instante,	  pro	  fulano.	  
No	  histórico	  constava	  seu	  número	  de	  telefone.	  “Senhor	  
fulano,	  aqui	  é	  o	  sicrano	  da	  entidade	  Beta,	  tudo	  bem?	  
Queremos	  dar	  um	  CD	  para	  o	  senhor.	  Posso	  enviar-‐lhe	  
uma	  proposta	  para	  doar-‐nos	  50	  reais	  por	  semestre	  ao	  
invés	  dos	  30	  que	  doa	  atualmente?	  Preciso	  só	  que	  o	  
senhor	  se	  comprometa	  a	  fazer	  isso	  por	  2	  anos	  e	  receberá	  
em	  poucos	  dias	  o	  CD,	  que	  aliás	  está	  incrível”	  Ouvi	  um	  
sim	  do	  outro	  lado,	  agradeci	  e	  olhei	  pro	  gestor,	  que	  
estava	  com	  cara	  de	  dúvida.	  Ele	  me	  perguntou	  se	  eu	  
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estava	  louco.	  Porque	  dar	  um	  CD	  para	  aquela	  pessoa	  se	  
ele	  se	  comprometeu	  a	  50	  reais	  e	  não	  a	  500?	  E	  eu	  
respondi	  que	  ele	  já	  tinha	  dado	  300,	  como	  mostrava	  o	  
histórico.	  E	  com	  mais	  4	  semestres	  doando	  50,	  
chegaríamos	  aos	  500	  combinados.	  Ele	  riu	  alto	  
provavelmente	  já	  imaginando	  que	  iria	  perder	  as	  outras	  
apostas.”	  
	  	  

	  Uma	  tendência	  nova	  para	  as	  ONGs	  brasileiras,	  
mas	  muito	  antiga	  no	  Marketing	  Direto,	  é	  o	  conceito	  de	  
Life	  Time	  Value.	  Valor	  do	  tempo	  de	  vida	  é	  o	  cálculo	  que	  
podemos	  fazer	  ao	  definir	  quanto	  cada	  doador	  pode	  
contribuir	  enquanto	  se	  relaciona	  conosco.	  Ao	  invés	  de	  
definir	  o	  valor	  de	  uma	  doação,	  devemos	  definir	  o	  valor	  
da	  somatória	  das	  doações	  que	  foram	  feitas	  e	  as	  que	  
serão	  feitas	  no	  futuro.	  Com	  isso	  podemos	  calcular	  
melhor	  nossas	  estratégias	  de	  investimento	  com	  cada	  
doador.	  Posso	  por	  exemplo	  dar	  um	  CD,	  pois	  sei	  que	  
esse	  doador	  dará	  muito	  mais	  do	  que	  o	  CD	  se	  eu	  
fidelizá-‐lo.	  E	  tenho	  certeza	  que	  o	  senhor	  fulano	  doará	  
por	  muito	  mais	  tempo	  do	  que	  os	  dois	  anos	  
combinados	  por	  telefone.	  Aquele	  CD	  o	  fez	  sentir-‐se	  
valorizado.	  Continuará	  doando	  e	  falando	  pra	  mais	  
pessoas	  como	  a	  entidade	  é	  bacana.	  

	  As	  ONGs	  internacionais	  que	  estão	  pouco	  a	  
pouco	  aportando	  aqui	  no	  Brasil	  já	  trazem	  esse	  
conceito	  de	  LTV	  (Life	  Time	  Value)	  em	  suas	  estratégias	  
de	  captação	  de	  indivíduos.	  Organizações	  
internacionais	  estão	  aportando	  aqui	  com	  
investimentos	  altos.	  	  

	  Cada	  novo	  associado	  custa	  de	  7	  a	  12	  doações	  
mensais.	  Isso	  significa	  que	  um	  doador	  que	  contribui	  
com	  20	  reais	  custa	  de	  140	  a	  240	  reais.	  Só	  depois	  desse	  
investimento	  há	  um	  real	  benefício	  financeiro	  para	  a	  
entidade.	  

	  São	  casos	  assim	  que	  necessitam	  de	  softwares	  
de	  gestão	  de	  relacionamentos	  que	  permitem	  criarmos	  
algumas	  ferramentas	  tanto	  de	  cálculo	  como	  de	  
administração	  de	  custos	  com	  brindes.	  	  

	  E	  porque	  todo	  esse	  investimento?	  Porque	  
também	  está	  provado	  que	  doadores	  são	  muito	  fiéis.	  
No	  prazo	  de	  um	  ano	  existem	  muitas	  desistências,	  mas	  
depois	  desse	  prazo	  é	  muito	  raro	  haver	  desistência	  em	  
massa.	  E	  mesmo	  que	  saiam	  3	  ou	  4	  doadores,	  entrarão	  
outros	  nesse	  período.	  Por	  isso	  podemos	  afirmar	  que	  
existe	  quase	  sempre	  um	  crescimento	  orgânico	  
positivo,	  de	  doadores	  pessoa	  física,	  sem	  fazer	  muito	  
esforço.	  O	  esforço	  está	  em	  conseguir	  os	  primeiros	  mil,	  
o	  período	  mais	  difícil.	  

	  Outro	  dado	  importante	  a	  se	  observar:	  
enquanto	  muitas	  empresas	  estão	  cancelando	  seus	  
patrocínios	  a	  projetos	  sociais	  em	  virtude	  de	  uma	  
propalada	  crise,	  os	  doadores	  individuais	  permanecem	  
fieis.	  	  

	  Milhares	  de	  indivíduos	  geram	  alguns	  milhares	  
de	  reais	  de	  forma	  constante	  e	  segura.	  Um	  único	  
doador	  de	  milhares	  de	  reais	  pode,	  de	  um	  dia	  para	  o	  
outro,	  desistir	  de	  você.	  

	  Como	  se	  pode	  ver	  há	  muito	  para	  se	  fazer	  com	  
bases	  de	  dados,	  mas	  elas	  não	  são	  nada	  sem	  
criatividade	  e	  principalmente	  bom	  senso.	  	  
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