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FILANTROPIA

A informação, se bem utilizada, é um dos instrumentos mais 

poderosos que contribuem para o sucesso de qualquer 

organização. Pensando nisso, o Filantropia lançou uma nova 

forma de divulgar informações técnicas para os seus afiliados: 

são os e-books de gestão! 

Neste primeiro e-book, confira maneiras interessantes de 

utilizar a internet em prol da sua causa ou instituição, e conheça 

algumas das ferramentas e aplicativos mais modernos que 

podem auxiliar você nesta missão!
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Atualmente, é impossível não reconhecer a importância da tecnologia e da internet para a atua-
ção de qualquer tipo de negócio, em qualquer setor da economia. Segundo pesquisa da agência 
de marketing digital We are Social”, em janeiro de 2015 éramos o terceiro país do mundo a passar 
mais tempo na internet. Já passamos quase o dobro de tempo na internet do que passamos as-
sistindo a televisão.

Por isso, atuar nos meios digitais é de extrema importância para a sustentabilidade financeira e 
captação de recursos das organizações do Terceiro Setor. Saber se comunicar e atingir este públi-
co é essencial para promover sua causa e atuar com efetividade. 

Neste artigo, conheça alguns dos aplicativos, softwares e ferramentas que podem ser úteis para 
sua organização: 

Tecnologia móvel - dispositivos móveis que variam desde telefones para conversas através de 
texto até smartphones ou tablets e que podem criar conectividade instantânea com a Internet ou 
redes de telecomunicações;

Mídias sociais - cujo objetivo seria o de coleta de dados por meio de fontes abertas;

Tecnologias de gerenciamento de dados - ferramentas para processamento de grandes quan-
tidades de dados ou para melhorar as funções administrativas;

Tecnologia de computação em nuvem - que permite acesso a software e de informação através 
da Internet em vez de um disco rígido ou rede de computadores. Neste caso pode-se citar como 
exemplo o Microsoft Office 365;

TENDÊNCIAS DA 
TECNOLOGIA NO TERCEIRO SETOR

Por Instituto Filantropia
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HARDWARE
Em termos de hardware, os tablets dominam. A maioria 

das organizações deve refazer os websites, e aquelas que 
não o fizerem terão problemas. O uso de aplicativos de es-
critório ainda é muito prejudicado pelas telas pequenas, 
além das questões envolvendo teclado, porém, mais e mais 
pessoas irão adquirir tablets para uso próprio. O que isso 
significa? Os PCs não vão desaparecer, mas os dispositivos 
móveis estão inundando o mercado, principalmente dentro 
do local de trabalho das organizações sem fins lucrativos. 
Será preciso desenvolver uma estratégia BYOD (traga seu 
próprio dispositivo) para os escritórios das organizações. 
Isso basicamente significa descobrir como permitir que os 
funcionários e voluntários estejam aptos a receber e-mail 
de trabalho, documentos e outros dados em seus próprios dispositivos móveis, assim como o 
que fazer quando os telefones e tablets forem perdidos ou roubados. Existem soluções para 
este problema. Por exemplo, o Google lançou um aplicativo de gerenciamento de dispositivos 
baseado na web que permite que você localize e apague os dados de um dispositivo Android.

DISPOSITIVOS MÓVEIS
Dispositivos móveis e aplicativos se tornarão cada vez mais orientados à multimídia. As pala-

vras não são mais suficientes para os usuários. Fotos e vídeos precisam ser adicionados às comu-
nicações. Ninguém vai resistir à tendência de comunicações cada vez mais breves. Dispositivos 
móveis vão continuar a ser transformadores na forma como prestar serviços e trabalhar uns com 
os outros à distância.

ESTRATÉGIA MULTICANAL
Outra tendência é que o marketing multicanal está se tornando uma necessidade para insti-

tuições do Terceiro Setor. Temos que prestar muita atenção ao crescente número de pessoas que 
utilizam dispositivos móveis para encontrar as organizações, para realizar doações, e oferecer-se 
para ajudar nas iniciativas. A tendência de arrecadação multicanal deve continuar crescendo. 
Vai ser preciso utilizar muitas ferramentas de comunicação para alcançar os doadores. Ha uma 
tendência de campanhas de dias dedicados para fazer caridade, como o #GivingTuesday, nos 
Estados Unidos.

OFFICE 365 PARA ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
A tendência é que o uso do Office 365 continue a crescer fortemente. O Office 365 é basi-

camente uma versão on-line completa do Microsoft Office, que inclui o Microsoft Word, Excel, 
Outlook, PowerPoint, OneNote, Publisher e Access. Ele também tem outras ferramentas, in-
cluindo o Exchange hospedado (e-mail), o SharePoint (serviço de arquivos), e Lync (mensagens e 
conferência). Ele permite que as instituições sem fins lucrativos possam chegar a seus aplicativos 
e arquivos a partir de praticamente qualquer lugar onde haja Internet, através de muitos tipos 
de dispositivos - PCs, MACs e dispositivos móveis de vários tipos. Qualquer organização filan-
trópica pode solicitar o Office 365 diretamente da Microsoft. A TechSoup (www.techsoup.org.
br) é o parceiro da Microsoft para a avaliação de elegibilidade das organizações no Brasil para a 
doação das licenças do Office 365.
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COMPUTAÇÃO EM NUVEM
A plataforma em nuvem está em alta - muitos irão migrar para a Sa-

lesforce e soluções Microsoft. Haverá um aumento na confiança nas fer-
ramentas de computação em nuvem porque as preocupações de se-
gurança e privacidade na nuvem não são maiores do que em nossos 
próprios escritórios. Serviços dessa natureza são rapidamente fáceis de 
escalar, e as organizações podem adotá-los de forma segura. O Google 
e a Microsoft vão manter o calor nas organizações sem fins lucrativos a 
fim de ajudá-las a atingir seus objetivos com baixo custo.

O backup da nuvem também irá evoluir para a recuperação em 
casos de desastres: organizações inteligentes terão a certeza de 
poder recuperar aplicativos e dados na nuvem, reduzindo muito o 
tempo de recuperação quando houver um incidente.

O celular e a computação em nuvem vão atender às necessidades de computação para organi-
zações sem fins lucrativos – a infraestrutura de TI tradicional está morta!

O conceito de “BYOD” (traga seu próprio dispositivo), já mencionado, e a “consumerização” 
de TI (quando os funcionários trazem seus próprios dispositivos móveis para o trabalho e utilizam-
-nos para compartilhar arquivos ou dados dentro e fora do escritório) darão às organizações sem 
fins lucrativos enorme redução de custos para alavancar a tecnologia e atingir as suas missões, 
mas vai exigir sistemas e políticas adequadas.

Como poderíamos resumir tudo isso? À medida que mais dados são armazenados na nuvem, 
há uma tendência em direção ao uso de ferramentas de imagem e bancos de dados on-line para 
promover as causas das organizações.

PRIVACIDADE
O tema Privacidade também está no topo da lista dos especialistas. Eles observam que todos 

nós somos partes interessadas de um debate sobre dados públicos versus privacidade devido às 
nossas vulnerabilidades em termos de informações digitais.

PAGAMENTOS
A oferta de novas ferramentas de dinheiro móvel será maior em 2014, ou seja, facilidades como 

pagamentos ponto-a-ponto, as quais permitem enviar dinheiro via e-mail a qualquer pessoa com 
um endereço eletrônico.

INTERNET DAS COISAS
A Internet das Coisas se tornará mais evidente. Esta é a tendência de as coisas não-humanas 

estarem cada vez mais conectadas através da Internet. Atualmente, as pessoas estão conectadas 
umas com as outras, mas o que acontecerá quando estivermos conectados a coisas? A conver-
gência de tecnologias móveis, sociais e de dados significa uma imensidão de dados que serão 
gerados sobre nossas preferências, e isso significa que teremos uma experiência mais persona-
lizada. Isso também significa que as questões de privacidade (quando há uma pessoa do outro 
lado), de dados agregados, vão ser mais um problema. Teremos o “Mundo Conectado”.
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MÍDIAS SOCIAIS
O crescimento da mídia social será constante. As organizações 

vão poder adotar estratégias mais focadas no negócio, com o Twit-
ter e o Google Plus. O Facebook ainda vai dominar.

Mais do que qualquer assunto, o tema sobre como aproveitar a mí-
dia social tem mais uma vez dominado a tecnologia nas organizações. 
A mídia social é agora oficialmente a coisa mais comum que fazemos 
online. O tema também está aparecendo relativamente em poucas 
organizações. Algumas pesquisas mostraram que instituições sociais não são efetivamente capazes de 
engajar doadores mais jovens através de canais móveis, como mídias sociais e sites móveis otimizados.

Nos últimos anos, alguns padrões de uso de mídias sociais surgiram. Uma pesquisa da revista 
americana Fast Company relata que o grupo que mais cresce, em termos de idade, usando o Fa-
cebook e Google+, são pessoas com mais de 45 anos. As pessoas mais jovens, que são o grupo 
demográfico mais profundamente engajado em mídias sociais, provavelmente usa também servi-
ços como o YouTube, Twitter, Pinterest e Instagram.

ARMAZENAMENTO GRATUITO EM NUVEM
Em nível de computação pessoal, outro fato importante sobre computação em nuvem que 

chama a atenção é a escalada do volume de armazenamento em nuvem que está sendo oferecido 
gratuitamente. Segundo um levantamento da organização não governamental TechSoup Global, 
armazenamento em nuvem e backup são duas das tecnologias mais úteis atualmente. Seguem in-
formações sobre o volume de alguns serviços disponíveis: Google Drive – 7 GB, Copy.com -15GB, 
OneDrive – 7 GB, Box.com – 10 GB, e MEGA – 50GB. Espera-se que a concorrência para armaze-
namento gratuito em nuvem deva continuar no próximo ano.

INTEGRAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
As organizações sem fins lucrativos devem parar de pensar em dispositivos móveis de forma iso-

lada; ao contrário, haverá integração dos dispositivos móveis em seus planos gerais de captação de 
recursos, estratégias de mídia social e, em alguns casos, até mesmo o trabalho com programas inter-
nos. Um número crescente de instituições mudará para além da simples coleta de dados sobre seus 
programas, e começará a usar essa informação para melhorar o desempenho da organização.

PAGAMENTOS
A oferta de novas ferramentas de dinheiro móvel deve crescer, ou seja, facilidades como paga-

mentos ponto-a-ponto, as quais permitem enviar dinheiro via e-mail a qualquer pessoa com um 
endereço eletrônico.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
A tendência da captação de recursos das organizações deverá ser multicanal. Quando se capta por 

um único canal, isso significa utilizar apenas uma (muitas vezes tradicional) maneira de alcançar doado-
res — como e-mail ou mala direta, mas deixando de fora todas as opções. Esta é uma questão crítica, 
especialmente com o potencial mais jovem da Geração Y e os doadores milenares, que esperam ser 
contatados em seus termos. Seus termos incluem canais como texto, Twitter e outros orientados para 
dispositivos móveis. A prática de alcançar as pessoas via mobile, web, mídia social, e-mail, entre ou-
tros, exigirá análises sólidas e consistentes para rastrear e alavancar o empenho dos doadores.



Tecnologia e captação de recursos pela internet

8

A EFICIÊNCIA 
DO E-MAIL MARKETING

Acessível a organizações de todos os portes, a ferramenta 
é uma excelente maneira  de melhorar o relacionamento com 
seu público-alvo e de divulgar suas ações

Em meio a tantas possibilidades de divulgação de uma 
marca, um produto, um serviço ou até mesmo uma causa so-
cial — como redes sociais, campanhas de marketing ou as-
sessoria de imprensa —, o e-mail marketing, hoje em dia, já 
não é nenhuma novidade. Porém, certamente, ainda é um 
dos mais eficientes recursos disponíveis para esse fim.

Embora muitas vezes seja confundido com spam, seu poder de influência — evidentemente 
quando bem utilizado pelo divulgador — é muito positivo.

“Essa ferramenta é essencial para manter relacionamento com seus stakeholders e também 
para promover e conseguir bons retornos, sejam em vendas, em captação de recursos, em divul-
gação de imagem”, explica Marcio Eugênio, especialista em e-commerce.

MAS, E-MAIL MARKETING NÃO É DIRECIONADO AO COMÉRCIO?
É comum a associação entre e-mail marketing e vendas, e-commerce, propaganda, promoções 

e negócios. Isso ocorre porque a ferramenta faz parte do cotidiano da maioria dos profissionais 
dessas áreas; mas o conceito de e-mail marketing vai muito além disso, e uma das possibilidades 
está relacionada ao Terceiro Setor.

Instituições sociais, organizações não governamentais (ONGs), grupos de voluntários e organis-
mos governamentais ligados às áreas social e filantrópica também podem se beneficiar, uma vez 
que o e-mail marketing é muito mais uma prática de comunicação do que uma estratégia de venda.

Sua capacidade de organizar contatos, segmentá-los por interesses, catalogar e contabilizar 
respostas, além de estimular o engajamento por parte do destinatário, pode ter vários fins. Se por 
um lado é utilizado para atrair consumidores, por outro, pode ser usado para divulgar uma infor-
mação de interesse público ou um evento beneficente, por exemplo.

A segmentação pode servir para focar em contatos que têm interesse em um produto ou ser-
viço específico ou para administrar um banco de doadores (de sangue, de recursos financeiros, 
entre outros). Os exemplos vão longe.

POR QUE A MINHA ORGANIZAÇÃO PRECISA DISSO?
Há tempos a internet tornou-se referência para quase tudo — podemos pesquisar desde pro-

dutos oferecidos por uma grande loja em Tóquio até atividades desenvolvidas por uma pequena 
organização social no interior do Acre, por exemplo.

Por Paula Craveiro
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Sabendo dessa forte penetração no dia a dia das pessoas, e levando 
em consideração seu poder de influência, é imprescindível que as en-
tidades do Terceiro Setor, independentemente de seu porte, tenham 
presença no meio digital.

Para se conseguir um relacionamento digital completo e eficiente, 
além da necessidade de se ter um site, o e-mail marketing apresenta-se 
como uma ferramenta fundamental. Já imaginou enviar informações 
em primeira mão para seu público-alvo, em especial àquele grupo 
de potenciais doadores que podem contribuir para a manutenção de 
suas atividades?

QUESTÕES TÉCNICAS
Para começar, é importante escolher uma boa ferramenta de e-mail marketing para que esses 

conteúdos sejam enviados ao seu público-alvo.

Para quem está começando, existem opções gratuitas e com limites de disparos mensais. Essa 
alternativa pode ser boa para organizações de menor porte. Para as maiores, vale a pena a as-
sinatura de um serviço mais completo, com opções de quantidade de e-mails enviados, preços 
variados, possibilidade de agendamento de envios, entre outros recursos.

“Com a ferramenta correta de envio de e-mail marketing é possível aferir resultados. Assim, 
pode-se mensurar, por exemplo, quantas pessoas receberam a comunicação e a visualizaram, 
quantas visitaram o site da organização, entre outras medições. Esses aspectos não podem ser 
visualizados quando o envio é feito diretamente pela caixa de e-mails”, explica Fernando Muller, 
diretor da Agência Conceito Ideal.

O e-mail marketing é um dos canais de contato e divulgação mais abrangentes e econômicos da 
mídia. “Não importa se o conteúdo a ser divulgado é informativo, comercial, institucional, transacio-
nal ou de marketing. Existem algumas premissas que os provedores exigem e que todo remetente 
de e-mail deve atender”, destaca Audrey Grace Santos Dias, gestora de Entregabilidade da Allin.

Trabalhar com Base Opt-in é uma dessas premissas. Fazer spam nada mais é do que a 
prática de enviar e-mail não solicitado para a sua base de contatos. “O primeiro passo para 
se ter bons retornos em e-mail marketing é enviar campanhas para os usuários que se cadas-
traram previamente em seu site e que, evidentemente, deram consentimento para receber 
seus informativos”, explica.

Outro ponto importante é contar com boa infraestrutura. Todos os e-mails devem ser autenti-
cados, pois somente assim o provedor terá a certeza de que está recebendo um e-mail legítimo. 
Segundo a gestora, “as configurações primordiais são SPF e [DomainKeys Identified Mail] DKIM, 
além de trabalhar com endereços IP que possuam reverso configurado”. Ela destaca, ainda, que 
seu domínio não deve estar em nenhuma blacklist (lista negra).

O layout do e-mail marketing, ou seja, a “carinha” com a qual ele se apresentará ao leitor, deve 
ser bem elaborado. “Porém, é indicado o uso de linguagem simples, sem itens que possam difi-
cultar a leitura ou o carregamento da mensagem”, sugere Audrey.
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COMO ESCOLHER A FERRAMENTA
A escolha da ferramenta mais adequada às suas necessidades é, 

certamente, um dos passos mais importantes. Segundo Fernando 
Bernardi, especialista em mídias sociais, alguns critérios básicos de-
vem ser considerados.

O primeiro é a usabilidade da ferramenta selecionada. “Ela é dinâ-
mica e prática? É intuitiva? Você conseguiu visualizar todos os recur-
sos disponíveis com praticidade? O layout e o menu são atrativos?”, 
questiona o especialista. Para chegar à conclusão mais correta, é pre-
ciso pensar em como será sua relação diária com aquela ferramenta e se ela se adequa às expectati-
vas de sua organização. Analise o que se pretende fazer e veja se a ferramenta é capaz de ajudá-lo.

Passada essa etapa, é hora de contatar a empresa e conhecê-la melhor. Em seu primeiro con-
tato, verifique como é o atendimento ao cliente — foi bem atendido? Veja se a equipe comercial 
soube responder a todas as suas perguntas, se propôs soluções e apresentou adequadamente as 
vantagens do produto, se informou detalhes técnicos. A máxima de que “a primeira impressão é 
a que fica” é bastante válida neste caso. “Entre em contato com as empresas que fornecem servi-
ços de e-mail marketing e as avalie. Se elas não têm condições de solucionar suas dúvidas neste 
primeiro momento, muito provavelmente também não o farão futuramente”, alerta.

O suporte técnico e a agilidade no atendimento são dois pontos de grande importância. Que tipo de 
suporte técnico é oferecido? No site da empresa esta vantagem está clara? Qual é o tempo médio de 
atendimento, a capacidade de suporte e a proatividade em resolver as questões cotidianas? “É fato que 
em algum momento você precisará de suporte. Então, é bom que ele funcione direitinho”, diz Fernando.

O tempo gasto entre o envio da primeira e da última mensagem também deve ser observado, 
colocando em perspectiva todos os cadastrados. Muitos negócios não são fechados pelo atraso 
dos envios, o que pode comprometer a ação realizada pela organização.

CRITÉRIOS ESSENCIAIS PARA A CRIAÇÃO DE UM BOM E-MAIL MARKETING
Embora o processo de desenvolvimento de um bom e-mail marketing seja um pouco traba-

lhoso, afinal, são diversos detalhes que devem ser atentamente observados, esse recurso vale 
muito a pena. Trabalhar de modo personalizado e segmentado, com uma análise detalhada dos 
resultados, é um dos potenciais desta ferramenta, que está à disposição para que você tenha uma 
comunicação digital mais profunda e eficaz.

A seguir, a Revista Filantropia, sob orientação dos especialistas consultados, faz um levanta-
mento dos principais itens a serem observados durante a criação de um e-mail marketing.

Contatos — Para quem divulgar?
Como conseguir uma lista de e-mails boa e consistente? “O trabalho é de formiguinha. Você 

pode oferecer ao visitante de sua página um cupom de desconto para aquisição de algum produto 
ou serviço que sua organização comercialize, ou então disponibilizar algum conteúdo interessante 
em troca da assinatura da newsletter”, sugere Marcio Eugênio. Mas é importante informar que, 
a partir da assinatura, ele passará a receber suas mensagens, e que, assim que desejar, existirá a 
possibilidade de cancelamento nos envios.
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Manutenção do mailing
Tão essencial quanto dispor de um bom mailing é mantê-lo cons-

tantemente atualizado. Por isso, utilize a ferramenta, assim como 
perfis em redes sociais e o site da instituição, para solicitar a seu 
público que atualize seus dados. Outro ponto importante é respei-
tar — sempre — os pedidos de exclusão de e-mails.

Domínio próprio
Para o e-mail marketing, é recomendável que sua organização tenha 

um domínio próprio. Enviar e-mails com o remetente de provedores gra-
tuitos, como Gmail, Yahoo ou Hotmail, atrapalha o desempenho da campanha, fazendo com que ela corra 
o risco de ser bloqueada, uma vez que muitos spams vêm de remetentes como esses.

Definição de ideias e estratégias
Passada a fase mais técnica dessa operação, é hora de planejar a estratégia de divulgação. Por 

onde começar? O e-mail marketing falará sobre a organização? Ou sobre algum serviço, atividade, 
produto? O material será enviado em alguma data comemorativa na qual a entidade demandará 
de mais recursos (financeiros e humanos)?

É preciso definir muito bem qual será o primeiro passo, de modo a tornar a iniciativa atrativa 
ao receptor da mensagem e incentivá-lo não apenas a ler o e-mail, como também estimulá-lo a 
conhecer o site da organização, suas atividades, até tornar-se um colaborador frequente.

Tipo de e-mail marketing a ser utilizado
Existem variados estilos de e-mail marketing que podem ser utilizados por uma organização. Os 

mais comuns são os com foco em publicidade (anúncio), as newsletters e os releases.

Anúncios: são o formato mais comum; seu foco é a venda de produtos e de serviços oferecidos pela 
organização, com fins de manutenção e/ou ampliação de seus projetos. São mensagens visuais e objeti-
vas que visam chamar a atenção de maneira rápida, estimulando o leitor a clicar no link disponibilizado.

Relacionamento: por ser em um formato de comunicação pessoal, permite que se crie uma relação 
mais próxima com o leitor, ou seja, mensagens exclusivas de aniversário, datas comemorativas e ocasiões 
especiais fazem com que esse relacionamento entre a entidade e seu público aumente consideravelmente.

Newsletter: é um boletim informativo muito utilizado em divulgações periódicas de conteúdos. 
É bastante útil para o envio de novidades, dicas e opiniões que sejam relevantes ao público da enti-
dade social.

Release: este formato é voltado aos veículos de comunicação e visa conseguir cobertura jornalística 
de algum acontecimento relacionado à organização. O mailing precisa ser muito bem selecionado e 
utilizar uma comunicação que desperte o interesse da imprensa em divulgar o conteúdo sugerido.

Pesquisas: têm como interesse captar informações sobre seu público. Essas informações precisam 
ser relevantes para que auxiliem o desenvolvimento da organização social. Para obter um resultado 
eficaz, é fundamental traçar uma estratégia que estimule a participação do usuário do e-mail na troca 
de informações.
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Criatividade
Seja criativo, instigue o leitor. Não há nada mais enfadonho do que um e-mail promocional com 

títulos genéricos, como “Só hoje”, “Imperdível”, “Vale a pena ler”. Isso tem ou não tem cara de spam? 
E-mails compostos apenas por textos, sem uma boa formatação, também não são nada atrativos.

Pense não apenas como emissor da mensagem, mas também como receptor. Que tipo de 
e-mail você gostaria de receber? O que o faria abrir uma mensagem?

Título
Embora pareça algo simples — afinal, ele ocupa apenas uma linha —, o título do e-mail deve ser 

muito bem pensado. Ele é determinante na hora em que o usuário abre a caixa de entrada e vê aquela 
mensagem não lida. Se for vago ou confuso, pode colocar todo o trabalho de divulgação a perder.

Com um título bem elaborado, a taxa de abertura da mensagem (ou seja, quando ela é lida) 
gira em torno de 60%.

Testes de envio A/B: antes de disparar o e-mail marketing para toda a sua lista de e-mails, es-
pecialistas indicam que seja feito um teste A/B. “A partir da ferramenta de e-mail escolhida, são 
enviados dois e-mails — cada um com um título diferente — para um pequeno grupo. Aquele que 
obtiver a maior taxa de abertura será o eleito para ser enviado ao restante da lista de clientes”, 
esclarece Marcio Eugênio. Segundo o especialista, esses testes são muito bons para saber se a 
organização está seguindo um bom caminho na construção de um título eficiente.

Foco — Conteúdo pertinente à sua organização
Não adianta formar um bom mailing e desperdiçá-lo com divulgações equivocadas. É preciso sem-

pre se lembrar de que o foco das mensagens deve estar relacionado a alguma atividade da organiza-
ção. É isso o que seu público de relacionamento espera quando se inscreve em uma mailing list.

Conteúdo
Assim como ocorre na preparação de um bolo, o “recheio” do e-mail marketing deve ser espe-

cial, “saboroso” aos olhos do seu receptor.

Texto: o item mais importante, sem dúvida, é o texto, que deve trazer informações relevantes sobre o 
tema que se pretende abordar. Por exemplo: se a intenção é apresentar a organização social, conte sua his-
tória ao leitor, mas evite repetições, texto muito extenso ou detalhes desnecessários. Seja objetivo e claro, 
mas de maneira simpática e convidativa, de modo a estimular que o leitor prossiga sua leitura. Vale reforçar: 
muito cuidado com os erros (ortográficos e gramaticais). Texto mal escrito é sinônimo de texto não lido.

Imagem: uma boa foto ou ilustração é sempre importante. Além de ajudar a complementar as 
informações trazidas no texto, ela é capaz de levar beleza ao conteúdo, gerar empatia e fazer com 
que a organização seja lembrada. Mas é essencial ter cuidado na seleção da imagem. Bom gosto, 
pertinência ao tema e respeito pelo leitor são itens obrigatórios. Evite imagens que possam chocar 
ou assustar o receptor da mensagem, ou conteúdos que possam ferir suas crenças e seus costumes.

Outro ponto importante sobre as imagens é a necessidade de que estas sejam leves, ou seja, 
os arquivos de imagens inseridos no e-mail marketing não podem ser muito pesados, pois, de-
pendendo da conexão do leitor, muitas podem não abrir, deixando a mensagem incompleta e não 
cumprindo, portanto, seu objetivo.
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Layout
E-mails apenas com textos acabam não tendo o mesmo 

apelo e impacto do que um layout trabalhado. Isso não se li-
mita à inclusão de imagens.

Sempre que possível, desenvolva um layout mesclando tex-
tos e imagens, de modo que o visual fique equilibrado. Isso 
fará com que sua mensagem seja mais bem recebida por seu 
leitor, aumentando as chances de seu conteúdo ser aceito.

Não envie diversas mensagens
Vamos ser diretos? Não seja chato com seu público-alvo. 

Uma das coisas que mais incomodam as pessoas é abrir sua 
caixa de entrada e encontrar diversas mensagens de remeten-
tes desconhecidos e/ou com temas desinteressantes. Isso é igualmente válido quando o remeten-
te é conhecido. Não é porque o recebimento foi autorizado que sua organização tem o direito de 
enviar diversas mensagens por dia ou por semana.

É preciso estudar bem a periodicidade de envio. Uma possibilidade é, no momento do cadas-
tramento de seu leitor, incluir uma pesquisa perguntando qual é a periodicidade que ele conside-
ra ideal, como uma vez por semana, quinzena ou mês.

Mobilidade
Ao criar uma campanha de e-mail marketing, tente levar em consideração a possibilidade de 

sua mensagem ser visualizada em diferentes meios. Normalmente pensada para visualização em 
telas de computadores, é preciso pensar que, hoje em dia, esse material também pode ser visto 
em tablets, smartphones e netbooks. A dificuldade de acesso em um desses meios pode compro-
meter o sucesso da mensagem com aquele leitor.

Personalização
Mensagens personalizadas costumam ser mais atrativas ao leitor; afinal, quem não gosta de se 

sentir especial, diferenciado? Mensagens com o nome do leitor, ou focadas em um tema de seu 
interesse, são sempre recebidas com mais simpatia.

Integração
As redes sociais são importantes para o bom relacionamento da organização com seu público, 

assim como para a criação e manutenção de sua boa imagem. Portanto, é essencial que suas cam-
panhas de e-mail marketing também tenham link para as redes sociais. Isso aumenta as chances 
de conseguir estabelecer um relacionamento de confiança.

Segmentação
Com o e-mail marketing, você pode segmentar seu público de acordo com interesses pessoais, 

utilizando filtros e relatórios disponíveis no sistema de disparo. Essa medida garante taxas mais 
altas de interação, pois utiliza uma linguagem mais focada e voltada para cada grupo de contato.



Tecnologia e captação de recursos pela internet

14

CONFIGURAÇÕES SPF E DKIM
SPF é uma tecnologia de combate à falsificação de endere-

ços de retorno dos e-mails (return-path). O mecanismo permite 
ao administrador de um domínio definir e publicar uma política 
SPF, na qual são designados os endereços das máquinas au-
torizadas a enviar mensagens em nome desse domínio, e ao 
administrador de um serviço de e-mail estabelecer critérios de 
aceitação de mensagens em função da checagem das políticas 
SPF publicadas para cada domínio.

Já o DKIM é uma especificação do Internet 

Engineering Task Force (IETF)* que define um mecanismo para autenticação de e-mail baseado 
em criptografia de chaves públicas. Por meio do uso do DKIM, uma organização assina digitalmen-
te as mensagens que envia, permitindo ao receptor confirmar sua autenticidade. Para verificar a 
assinatura digital, a chave pública é obtida por meio de consulta ao Domain Name System (DNS) 
do domínio do assinante.

*IETF é uma comunidade internacional ampla e aberta — formada por técnicos, agências, fabricantes, fornecedores e pes-
quisadores — focada na evolução da arquitetura da internet e em seu perfeito funcionamento.
Fonte: Antispam (www.antispam.br)

MAS ISSO NÃO É SPAM?
Considera-se spam toda mensagem que é recebida sem autorização prévia do proprietário do 

e-mail. Por exemplo, quando se recebe uma mensagem de um site de compras no qual o receptor 
da mensagem nunca fez uma compra. Isso geralmente acontece quando o responsável pela divul-
gação compra uma lista de e-mails pronta. “Essa é a maior furada que pode acontecer, pois o seu 
e-mail pode ficar na ‘lista negra’ de provedores de serviços de internet (ISP). Além de representar 
perda de tempo e de dinheiro, também pode deixar uma impressão negativa sobre a sua organi-
zação”, explica Marcio Eugênio.

SPF

DKIM

DSN
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CRESCIMENTO E TENDÊNCIAS DO 
CROWDFUNDING PARA 2015

Em 2014, o mercado de crowdfunding teve um grande crescimento. Nos 
últimos 3 anos, de acordo com a Clearity, o mercado de financiamento coleti-
vo triplicou. Ainda em 2014, o Tabb Group avaliou que o mercado alcançaria 
U$ 10 bilhões, com mais de mil novas plataformas criadas no mundo todo, e 
que, em 2015, o mercado de crowdfunding chegará em $ 17 bilhões.

2014 foi um ótimo ano para o crowdfunding no Brasil. As campanhas ti-
veram muita exposição na mídia, como no caso da atleta Maurren Maggi e 
da empreendedora Bel Pesce, além de novos recordes de arrecadação para 
campanhas de ONGs e causas, fazendo com que muitos brasileiros passassem a conhecer e a se inte-
ressar não só em contribuir, mas também em tirar seus projetos do papel com a ajuda desta ferramenta.

O crowdfunding, traduzido ao pé da letra, significa financiamento feito por uma multidão. É quan-
do várias pessoas resolvem se engajar em um projeto com o qual se identificam, ajudando a finan-
ciá-lo com seu próprio dinheiro. Não existe uma quantia fechada; cada um colabora com a quantia 
que quiser. Baseado na economia colaborativa, tem como fundamento a premissa de que juntos 
todos podem conquistar seus objetivos.

BENEFÍCIOS PARA O TERCEIRO SETOR
A maior dificuldade das organizações do Terceiro Setor é arrecadação de recursos – o foco princi-

pal deveria ser resolver os problemas mundiais, mas infelizmente, não é. O crowdfunding vem como 
uma solução de custo baixíssimo para esse problema. E o melhor, é uma forma rápida e desburocra-
tizada de receber doações.

Uma grande vantagem para o Terceiro Setor foi o surgimento da opção de campanha flexível, 
trazida para o Brasil pela plataforma da Kickante; ou seja, a instituição leva o que arrecadar, inde-
pendentemente de atingir a meta mínima da campanha. Esta nova modalidade de arrecadação 
impulsionou o número de campanhas de crowdfunding criadas, assim como o valor total das do-
ações. Muitas ONGs criaram sua primeira campanha em 2014, e muitas outras o farão em 2015.

A campanha #Torcida MSF, feita para o Médicos sem Fronteiras, foi a maior arrecadação em 
financiamento coletivo para entidades de Terceiro Setor no país, e ocorreu em 2014, arrecadando 
um total de R$ 143.263,00 por meio de 2.698 contribuições. Segundo a organização, “escolhemos a 
plataforma da Kickante pois é mais focada em fundraising (captação de recursos) do que as plata-
formas de crowdfunding tradicionais, em que só há o processo de ‘tudo ou nada’. Qualquer valor é 
bem vindo, não podemos perder as doações!”

Através da divulgação da campanha de crowdfunding, a ONG se torna mais conhecida e arrecada 
doações dos mais diversos estados do Brasil, e até do mundo. Esses doadores tornam-se tornam fiéis à 
ONG com muita frequência, e passam a contribuir de forma recorrente. E mais, o crowdfunding é uma 

Por Tahiana D’Egmont
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das poucas ferramentas com as quais organizações com menos de dois anos de existência podem arre-
cadar doações para seus projetos sociais (dois anos é o período de maturação exigido pelo Governo).

EQUITY CROWDFUNDING
Uma grande tendência para o mercado do Brasil em 2015 é o equity crowdfunding, que caracte-

riza-se como investimento no capital de uma empresa. É uma nova possibilidade para as empresas 
adquirirem um capital que antes, talvez, não pudessem alcançar sem o crowdfunding.

Diferentemente do crowdfunding tradicional, em que os usuários contribuem com um determi-
nado projeto sem a expectativa de lucrar, no equity crowdfunding o contribuidor está em busca de 
retorno financeiro. Só que, em vez de ações na bolsa, o contribuidor (neste caso, o investidor) com-
pra títulos da empresa iniciante. “Se tudo der certo, no terceiro ano teremos, provavelmente, 200 
lançamentos anuais arrecadando R$ 250.000,00, em média, e gerando um investimento total de R$ 
50 milhões” estima Adolfo Melito, Presidente da Associação Brasileira de Equity Crowdfunding. “Se 
a multidão acredita na ideia, no produto e no empreendedor, ela pode apoiar esse empreendimen-
to, pré-adquirir o produto, prover fundos ou agir meramente como coautora”, conclui.

Esse novo mercado deve ficar de fora das influências negativas do governo. Com isso, a expec-
tativa é de um crescimento expressivo para os próximos anos, desde que passe pelo passo inicial 
de regulamentação, que ainda está em andamento.

CROWDFUNDING IMOBILIÁRIO
Este é um mercado que tem ganhado força no exterior e que, nos próximos anos, deve crescer 

também no Brasil. A ideia do crowdfunding imobiliário é permitir que pequenos contribuidores (no 
caso, investidores) possam se reunir para comprar um imóvel, ou até prédios (como é o caso na Co-
lômbia), por meio de cotas. Depois, pode lucrar com o aluguel, a venda e a valorização da sua parte.

Segundo estimativas, em 2013 o mercado de crowdfunding imobiliário arrecadou R$ 105 milhões. 
Ainda é um valor pequeno, porém, com grande potencial. No Brasil, assim como aconteceu (e ainda 
acontece) com o crowdfunding tradicional, ainda é preciso quebrar a barreira do conhecimento. É pre-
ciso haver mais divulgação, eventos e muita informação sobre o crowdfunding imobiliário para que 
todos possam entender os benefícios – e também os riscos – de se comprar um imóvel desta forma. 
Por isso, há uma grande expectativa de crescimento e amadurecimento do mercado brasileiro.

2015 É O ANO DO CRESCIMENTO DO CROWDFUNDING NO BRASIL
2014 foi um ano de quebra de recordes em arrecadações por meio do crowdfunding. Quem 

diria que uma única campanha poderia arrecadar mais de R$ 880 mil? Quem diria que teríamos 
filmes e séries sendo lançados através do crowdfunding?

Para 2015, estima-se um mercado mais maduro, com mais disseminação sobre o tema. O Brasil 
precisa se preparar para as inovações, seja por meio de novas leis e/ou por conhecimento de cul-
tura. Será que em 2015, por exemplo, os políticos poderão arrecadar fundos para as campanhas 
via crowdfunding, como já acontece nos EUA?

São muitas as possibilidade de crescimento e o mercado vem amadurecendo cada vez mais. 
Nossa projeção é que ainda mais organizações e projetos sociais como um todo passem por um 
processo de experimentação com o financiamento coletivo ainda no início de 2015, montando 
seus planos anuais de arrecadação já contando com esta incrível ferramenta.
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SUA ONG DISPONÍVEL A 
QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR

Criação de aplicativos para dispositivos móveis visa 
atrair novos doadores e melhorar a divulgação de infor-
mações de instituições do Terceiro Setor

O Terceiro Setor desempenha papel essencial para a so-
ciedade, e muitas vezes acaba suprindo demandas que nem 
mesmo o Poder Público é capaz de atender. Para cumprir sua 
missão, essas instituições demandam recursos humanos e fi-
nanceiros para funcionarem com eficiência; por isso, a etapa 
de captação acaba se tornando um desafio constante.

Nos últimos anos, a tecnologia tem dado uma “mão-
zinha” nessa tarefa, permitindo que as entidades adotem estratégias diferenciadas para captar 
e gerenciar recursos e doadores. Redes sociais, blogs e sites têm contribuído para aumentar a 
transparência, aperfeiçoar a comunicação das entidades com seus stakeholders e estabelecer re-
lacionamentos mais próximos com doadores e voluntários.

Usar as novas mídias para captação de recursos pode parecer difícil, mas as instituições devem 
procurar parceiros e voluntários que dominem as ferramentas para elaborar planos de comunica-
ção, produção e divulgação de conteúdo digital, estruturação de sites modernos e responsivos e 
o uso de aplicativos mobile.

“Para que as entidades tenham sucesso no processo de captação de recursos, é preciso que 
elas busquem a utilização dos diversos canais disponíveis, sejam comunicações impressas, sites, 
mídias sociais, dispositivos móveis, entre outros, como forma de alcançar doadores de todos os 
perfis socioeconômicos”, explica o CEO e fundador da bhbit – Soluções para o Terceiro Setor, 
Shidartha Rosa.

FERRAMENTAS MOBILE
Ao longo dos anos, a captação de recursos evoluiu bastante. Inicialmente, as solicitações de 

doações, que antes eram realizadas ‘cara a cara’, passaram a ser feitas por correspondência. Na 
década de 1980, esse contato começou a ser realizado por meio do telemarketing e, já nos anos 
1990, passou a contar com o auxílio da internet. Foi somente a partir de 2007 que teve início o uso 
de celulares para a captação de recursos.

“Com o volume total de celulares vendidos sendo superior ao número de computadores pes-
soais, esses dispositivos passaram a ser um canal de comunicação importantíssimo para que as 
entidades alcançassem audiências cada vez maiores. Hoje, felizmente, o acesso mobile não é mais 
uma tendência; é um fato mais do que consolidado”, afirma Shidartha Rosa.

Por Paula Craveiro
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A mobilização de recursos por meio de dispositivos móveis coloca nas mãos do doador uma 
ferramenta rápida e fácil para concretizar a doação, não importa onde ele esteja – basta apenas 
ter o desejo de ajudar e uma conexão de internet disponível. “Esses dispositivos podem ser uti-
lizados tanto para otimizar o processo de doação, ao criar novos canais e facilitar a doação por 
meio de ferramentas que estão sempre à mão do doador, quanto para fomentar a cultura de do-
ação, ao pedir e estimular doações, e disponibilizar informações que aumentem a credibilidade 
das organizações sociais perante seus potenciais colaboradores”, destaca Marco Cacuro, diretor 
de Marketing da Fábrica de Aplicativos. Ele prossegue: “Sabe-se que os smartphones e os tablets 
estão cada dia mais acessíveis, assim como também é sabido que, no Brasil, o número de acessos 
à internet a partir desses equipamentos já supera o acesso por dispositivos tradicionais (computa-
dores e laptops). Então, por que não utilizar esse novo canal, capaz de atingir um grande número 
de pessoas? A aplicação dessa modalidade de captação se faz hoje para todos os tipos de doa-
ção – de doação de sangue à doação de notas fiscais e de dinheiro”.

DEMANDA DE MERCADO
Até o momento, o uso de aplicativos móveis para captação de re-

cursos por parte dos doadores não foi amplamente adotado no Brasil. 
“Observou-se nos últimos anos que os aplicativos desenvolvidos ex-
clusivamente para entidades isoladas do Terceiro Setor, com funciona-
lidade de captação de recursos, em sua maioria, não possuíam design 
moderno ou até mesmo outras funcionalidades que contribuíssem 
para que os usuários continuassem seu uso”, ressalta Rosa.

Essas tentativas, explica o CEO da bhbit, falharam por não proporcionar uma experiência atra-
ente o bastante para desviar doadores de outras plataformas já consolidadas, como as doações 
on-line e as newsletters (mala direta). “Além disso, a captação de recursos por meio de apps se 
mostra um desafio ainda maior se observarmos que aproximadamente apenas 16% dessas aplica-
ções são abertas por mais de uma vez após serem baixadas”, ele pontua.

No entanto, os especialistas consultados pela Revista Filantropia acreditam que haja grande 
potencial para expansão desse mercado. “Nota-se que a demanda vem crescendo a cada dia. 
As ONGs estão cada vez mais conscientes a respeito da necessidade de utilização da tecnologia 
em seu favor, tanto para incrementar a captação de recursos, quanto para se aproximar de sua 
comunidade. Quando iniciamos nosso trabalho, há dois anos, pouco mais de uma organização so-
cial nos procurava por mês para utilizar os apps. Atualmente, recebemos o contato de uma a três 
ONGs por semana”, garante Cacuro, da Fábrica de Aplicativos.

“Acredito que haja, sim, um enorme potencial no uso de apps, mas não de forma individualiza-
da, ou seja, cada entidade desenvolvendo seu próprio aplicativo. Hoje já existem algumas plata-
formas, disponíveis principalmente no mercado norte-americano, nos quais as entidades podem, 
de maneira mais atrativa, exporem suas causas e angariarem recursos”, comenta Rosa.

Um exemplo seria o OneToday, da Google, que permite que usuários de dispositivos mobile 
com o sistema operacional Android doem US$ 1,00 para entidades que criarem seu perfil na plata-
forma. Diariamente, o aplicativo indica três projetos sociais de entidades cadastradas, de maneira 
aleatória, para que o usuário possa fazer a sua doação. O valor é debitado pelo aplicativo Google 
Wallet e, posteriormente, repassado às entidades.
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MOBILE FUNDRAISING OU ONLINE FUNDRAISING?
Embora muitas vezes as duas expressões sejam utilizadas como sinôni-

mos, é importante compreender suas diferenças. “A captação on-line (on-
line fundraising) é um gênero da qual a captação mobile (mobile fundrai-
sing) é espécie. Simplificando, a mobile fundraising é um modo de utilizar 
o online fundraising”, explica Marco Cacuro, da Fábrica de Aplicativos. 

 VANTAGENS E PONTOS DE ATENÇÃO
A tecnologia móvel traz diversos benefícios para as entidades sociais. 

Entre as principais estão a facilidade para se realizar uma doação ou 
para obter informações sobre alguma ONG. “As vantagens operacio-
nais, por sua vez, dependem dos sistemas utilizados pela organização. 
Por exemplo, o tempo de retorno vai variar de acordo com a espécie de 
doação realizada. Se for uma doação de Nota Fiscal Paulista, os ciclos se encerram em abril e em 
novembro. Por outro lado, transações financeiras a partir de sistemas como o Paypal trazem retorno 
mais imediato”, orienta Marco Cacuro, da Fábrica de Aplicativos.

Além dessas vantagens, destacam-se: alcance de potenciais doadores de diversos perfis, a 
qualquer momento e em qualquer lugar; disponibilização de método conveniente e rápido para 
que os doadores realizem suas doações; reforço da comunicação e da visibilidade da causa da en-
tidade, juntamente com os outros canais de comunicação; e página de doação com design limpo 
e com facilidade de visualização em qualquer tamanho de tela.

Ao mesmo tempo em que há uma série de pontos positivos para as organizações, também existem 
vários pontos que devem ser observados. Em primeiro lugar, a entidade social deve ter muito claro o 
motivo pelo qual ela está buscando o desenvolvimento de um aplicativo. “Essa deve ser a primeira 
preocupação, uma vez que dela decorrem os demais pontos, como custo, tecnologia disponível e 

SITES INCOMPATÍVEIS COM TECNOLOGIA MOBILE
O mercado norte-americano é, sem dúvida, o pioneiro na utilização dessas tecnologias. 

Lá, é possível observar o Terceiro Setor muito mais mobilizado e atento quanto ao empre-
go da tecnologia. Já no Brasil, são diversos os casos de entidades com sites incompatíveis 
com dispositivos mobile e com processos de doação extremamente morosos e com muitas 
etapas, o que diminui muito o percentual de visitantes que se convertem a doadores. Ainda 
temos, por exemplo, inúmeros sites nacionais nos quais é possível encontrar informações de 
contas bancárias para depósitos, por exemplo.

“É importante compreender que a maioria das doações ocorre por impulso, e quanto 
maior ou mais complicado for o processo para a doação, menor serão os resultados obtidos”, 
adverte Shidartha Rosa, da bhbit. Para as entidades que buscam se diferenciar, o CEO sugere 
que optem por um caminho independente na captação de recursos por meio de dispositivos 
mobile. “Elas devem priorizar o desenvolvimento de um site responsivo com suporte a do-
ações. Dessa forma, estarão preparadas para oferecer uma experiência agradável durante o 
ato da doação, independentemente do dispositivo utilizado pelo potencial doador”

MOBILE 
FUNDRAISIGN

ONLINE 
FUNDRAISIGN
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tempo de implantação”, alerta Cacuro. “O que temos sugerido é o desenvolvimento de um protótipo 
com algumas funcionalidades pontuais e com custo enxuto, para ter a certeza da viabilidade do que 
se pretende, para ter a garantia de que o projeto realmente faz sentido. Só então, depois de validada 
a ideia do aplicativo, sugerimos o investimento mais robusto em desenvolvimento”, ele completa.

Shidartha Rosa, da bhbit, elenca alguns pontos que devem ser levados em consideração:

 Acesso via dispositivos mobile: o monitoramento do percentual de acesso ao site da entida-
de originado a partir de dispositivos móveis pode ser feito com o auxílio de ferramentas como o 
Google Analytics.

Desenvolvimento de site responsivo: essa medida deve ser tomada antes de se começar a in-
vestir em aplicativos. Sem um bom site, com facilidade de acesso e com informações completas e 
sempre atualizadas, a chance de um aplicativo obter bom desempenho e gerar o retorno necessário 
à instituição torna-se baixa. Para saber se o site da entidade é compatível com os dispositivos mobi-
le, é possível realizar um teste no link Mobile Friendly, do Google (http://j.mp/GoogleMobFriendly).

Design limpo: sempre dê preferência a um design limpo na página de doações, com botões 
“Doar” facilmente acessíveis, se possível no topo e no final da página, e com integração com ga-
teways de pagamentos.

E-mails compatíveis: todos os e-mails enviados (sejam newsletters, informativos, pedidos de 
doação) devem ser testados em dispositivos mobile.

Blog ativo: é muito importante que a organização mantenha um blog ativo. Quanto maior for 
a frequência de publicações de conteúdos de qualidade, maior serão as chances de o site ser en-
contrado pelas ferramentas de busca.

Redes sociais: dê preferência às notícias positivas. O índice de “curtidas” e compartilhamentos 
tende ser sempre muito maior para esse tipo de informação.

QUEM JÁ ADERIU
O número de entidades sociais interessadas em aderir aos aplicativos vem aumentando conti-

nuamente, conforme comentaram os especialistas. Bons exemplos de ONGs que já utilizam essa 
ferramenta são: Associação de Apoio à Criança Deficiente (AACD), Abrigo Reviver, Instituto Ayrton 
Senna e Casa de Zezinho.

Os aplicativos contam com funcionalidades como doação de nota fiscal ou por cartão de crédi-
to, campo para parceria e detalhes sobre os projetos.

Outro exemplo interessante de uso dessa ferramenta foi posto em prática pelo Instituto Filan-
tropia no primeiro semestre de 2015. Anualmente, o Instituto promove o Fórum Interamericano 
de Filantropia Estratégica (FIFE). Para a edição deste ano, o IF inovou e desenvolveu um aplicativo 
para os participantes, no qual era possível conferir a agenda de palestras, receber avisos impor-
tantes (como programação cultural e noturna), visualizar o mapa do evento, ver as fotos postadas 
no Instagram com a hashtag do evento e enviar mensagens à secretaria. “O aplicativo foi uma 
inovação interessante para o FIFE, pois gerou mais interatividade entre os participantes e a equipe 
de organização. Além disso, foi importante para que as pessoas pudessem se localizar no evento”, 
diz Thaís Iannarelli, diretora-executiva do IF.
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COMO CONSTRUIR UM FÃ QUE SEJA 
MAIS VALIOSO QUE UM CONSUMIDOR?

Por Giulliano Soaresi

Antes de responder, precisamos entender um pouco a his-
tória das gerações. Tudo começou com as pessoas que nasce-
ram nas décadas de 1980 e 1990, a chamada Geração Y. Nessa 
época, com a propagação da Internet, elas começaram a se 
conectar com o mundo através da tecnologia, apreciando no-
vas fontes de informação que iam além do rádio, TV e jornal.

Já entre os anos 1990 e 2010 veio a Geração Z. Essas pessoas 
estão mais conectadas à Internet e não entendem a vida sem ela e 
outras tecnologias. A inovação para elas é algo natural. Também são 
mais ativas e buscam informações em blogs, fóruns e redes sociais.

E por último, a partir de 2010, temos a Geração Alpha. Estas pessoas têm excesso de informação 
e, por causa disso, a busca por interesses específicos se tornaram comuns e mais fáceis de encontrar.

A velocidade de acesso à informação dessa última geração é mais rápida que qualquer outro 
veículo, como a TV, pois estão conectadas umas às outras através da Internet e, em questão de 
segundos, a quilômetros de distância, podem obter qualquer tipo de informação.

Esse comportamento é o que conhecemos por efeito viral, que é a ação de passar adiante uma 
informação que tem significado para ele e pode ter para sua rede de amigos.

Mas o que isso tem a ver com a construção de um fã?

Tudo. Vou explicar.

A comunicação faz parte da vida das pessoas. Estamos conectados diariamente através de 
computadores e smartphones às redes sociais e sites de notícias, sejam elas de política, economia, 
esporte ou até mesmo relacionadas a marcas e empresas.

A questão é que sempre estamos em busca de formação pessoal e informação para comparti-
lhar com a nossa rede. E esse é o segredo para construir um fã.

Você deve se perguntar: por que eu devo ter um fã, e não apenas um consumidor?

A grande diferença entre um fã e um consumidor é que o consumidor apenas consome. Ele pode 
ser impactado hoje pela comunicação da sua empresa e amanhã estar consumindo de outra similar.

Já com um fã, você está construindo um laço de confiança através de interesses em comum, 
seja pelo atendimento diferenciado, pelos informativos semanais que você manda por e-mail, 
pela qualidade de serviço ou do produto, ou até mesmo pelo propósito social que a sua empresa 
levanta como bandeira que seja a mesma que a dele.
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Agora que você entendeu a diferença entre fã e consumidor, deve se perguntar por onde co-
meçar, certo?

Então, tudo começa com uma estratégia chamada marketing de conteúdo. O marketing de con-
teúdo é uma maneira de envolver e engajar o seu público-alvo com a criação de conteúdo relevante 
e valioso para gerar potenciais leads (pessoas qualificadas para virar clientes) para a sua empresa.

A primeira coisa que devemos fazer é criar um discurso forte do seu negócio. E criar um dis-
curso não é fácil. Existem várias técnicas, mas eu gosto de uma em particular que é chamada de 
Golden Circle. Essa é uma técnica de construção reversa do discurso do seu negócio, que tem três 
perguntas sequenciais:

1. Por que: Refere-se ao propósito do seu negócio, causa ou crença. Por que uma pessoa se inte-
ressaria por sua empresa?

2. Como: Refere-se a forma de agir para atingir o propósito. Como 
sua empresa trabalha para atingir este propósito?

3. O que: Refere-se aos temas tratados pelo seu negócio. O que 
sua empresa faz para ter esse propósito?

Construa isso sequencialmente e apresente de trás para frente 
(começando com “o que”). Essa técnica te ajuda a trazer a essência 
do seu negócio aos ouvidos de quem você apresentar e encantar 
ainda mais.

A segunda coisa é direcionar esse discurso para cada público, conforme os meios de comunica-
ção. Imagine que você esteja num elevador, aí entra o Eduardo Saverin (co-fundador do Facebook 
e investidor). Uma grande oportunidade dele conhecer a sua empresa, não é? Você saberia apre-
sentar o seu negócio - ao ponto dele ficar interessado - entre 30 segundos e 2 minutos?

Ou outra situação: você tem um website institucional e também está nas redes sociais (Face-
book, Twitter e LinkedIn). Você saberia como se apresentar em cada um desses canais?

E mais: imagine que o seu público-alvo é formado por advogados, engenheiros e economistas. 
Você apresentaria o seu negócio da mesma maneira para os três?

Hum. Não.

O segredo é você desdobrar formatos de discursos para passar a mensagem ideal conforme 
os públicos e os meios de comunicação. Um advogado pensa totalmente diferente de um enge-
nheiro, mas se você pode atender os dois, direcione a sua comunicação para cada um que suas 
chances de vendas serão maiores.

A mesma coisa para as redes sociais. Facebook é dinâmico, tem vida pessoal e profissional. 
A comunicação lá é mais informal e entretida. Já o LinkedIn é formação, a pessoa quer crescer 
profissionalmente, então você deve publicar conteúdo qualificado (artigos). E no Twitter são notí-
cias e pequenas notas.
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Então, cada público e meio de comunicação tem uma forma de se comunicar. Fique atento a 
isso pesquisando e mapeando o seu público e meios de comunicação.

Estes são os primeiros passos que você deve fazer para começar a atrair novos clientes, mas 
podemos potencializar ainda mais com uma estratégia chamada de marketing de atração (ou no 
inglês, inbound marketing).

Inbound marketing é uma estratégia de atrair leads, através da produção de conteúdo qualifi-
cado, como vídeos, artigos, e-books, promoções direcionadas etc.

Para criar uma ação eficaz é necessário trabalhar 6 fases:

1. Planejamento: Antes de atrair o lead, você deve ter um conteúdo qualificado sobre o seu negócio. 
Prepare este material numa landing page (um website simples e específico de uma ação para atrair o 
lead e convertê-lo em cliente), que, para ele obter o acesso, deverá informar alguns dados pessoais.

Dica: aproveite para pegar outras informações além do nome, e-mail e telefone. Procure pe-
gar dados profissionais ou até mesmo realizar pesquisas que possam gerar novos negócios. Faça 
perguntas que estejam relacionadas aos seus produtos e serviços para analisar no futuro e propor 
novos negócios.

2. Atrair o lead: Divulgue esta ação através dos seus meios de comunicação, como websites e 
redes sociais. Publique pequenas notas desta ação para atrair potenciais clientes.

Importante: faça uma programação desta divulgação, crie abordagens diferentes e publique-
-a com intervalos de dias iguais, assim o seu potencial cliente será atingido mais de uma vez até 
ser convertido.

3. Converter o lead em potencial cliente: Se o conteúdo é qualificado para ele, certamente 
preencherá o formulário para adquirir o material da landing page. Pronto! Agora você precisa 
alimentar este lead em potencial com mais informações.

4. Converter o lead em vendas: Utilize e-mail marketing para divulgar mais informações e turbi-
nar a utilização do material que ele adquiriu na landing page. Isso fará com que você construa 
um laço de confiança, pois ele irá se encantar e perceber a atenção que você esta dando ao 
negócio dele. A venda será consequência de um ótimo relacionamento.

5. Relacionar: Vendeu? Ótimo! Mantenha o relacionamento com essas pessoas, continue envian-
do informativos e sempre tente encaixar novos negócios quando houver a oportunidade.

6. Analisar: Fique de olho no comportamento dos seus clientes através de relatórios das ferra-
mentas que você utilizará para fazer suas ações, como número de visualizações de e-mail, con-
versão de lead para cliente, respostas de pesquisas etc.

Essas duas estratégias de marketing digital dependem muito de uma boa gestão, ferramen-
tas e muito conhecimento que vai do seu negócio ao do seu cliente. Tenha um discurso bem ali-
nhado, esteja atento às novidades do seu negócio e fique ligado com a tecnologia. Certamente 
você terá bons resultados.
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