
Como aproveitar as
últimas tendências para
comunicar com eficácia

com os voluntários
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A tecnologia, a ainda mais a ICT (ou TIC, tecnologias da informação e comunicação)
estão mudando o mundo em que vivemos. Na última década, assistimos a mais rápida
evolução tecnológica que o mundo viu. Mas o que tem a ver as novas tecnologias com o
mundo do voluntariado? Os novos meios de comunicação e tecnologias conectadas a
esses, representam uma grande oportunidade para o recrutamento e a continuidade de
uma boa relação com os voluntários, os quais já estão habituados a adquirir, consumir e
interagir com as informações dessa nova maneira.

O nível de interconexões e conexões dos indivíduos não tem precedente, e a nossa
maneira de se relacionar com a sociedade, a informação, e a vida, mudaram
drasticamente. Até o fim de 2020, no mundo terão cerca de 4.2 bilhões de utentes com
acesso a internet, quase 1 bilhão a mais em relação a hoje. A Geração X, ou seja, aqueles
que tiveram acesso a tecnologias moveis dês dos primeiros anos de vida, serão 27% da
população, os Millenials, outra geração muito dependente das modernas TIC, constituirá
o 50% dos trabalhadores.



Como reagem as Ong diante dessa grande revolução tecnológica?
Segundo o mais recente “Technology Report”, publicado em 2018
pela Nonprofit Tech for Good, se nota que as ONGs atribuem grande
importância à sua presença na Internet e acreditam no potencial
das redes sociais, especialmente no recrutamento de voluntários e
na captação de recursos. 9 em cada 10 ONGs têm uma página da
web, das quais quase 9 em cada 10 são compatíveis com
dispositivos móveis. Além disso, 93% das ONGs que participaram da
pesquisa têm uma página no Facebook, enquanto o uso do Twitter,
YouTube, LinkedIn e Instagram é significativamente menor (entre
77 e 50%).

03



04

No entanto, o "Technology Report" revela que as organizações não-governamentais não
aproveitam de todas as oportunidades oferecidas pelo mundo das novas tecnologias.
Por exemplo, apenas 63% se comunicam regularmente com seus apoiadores por e-mail,
enquanto 18% fazem isso através do aplicativo. Esses dados indicam que as ONGs não
conseguem responder imediatamente às novas tendências. Um exemplo? É verdade
que quase todas as ONGs têm um site, mas também é verdade que desde os anos 90 as
organizações sem fins lucrativos começaram a publicar páginas Web para aumentar
sua visibilidade.

Por que as ONGs não parecem capazes de acompanhar as tendências mais modernas?
O uso de novas tecnologias requer altos custos e exige treinamento e preparação
constantes para acompanhar as novidades. No entanto, nem todas as iniciativas
envolvem custos proibitivos e conhecimento avançado. Você pode tirar proveito das
novas tecnologias em favor de nossas estratégias de recrutamento voluntário, mesmo a
custo zero, ou quase!



Então, quais são os trends
mais significativos para o

recrutamento de
voluntários e como

aproveitá-los?
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1Mudança progressiva do computador para
o dispositivo móvel

É essencial levar em conta a "experiência do utente" ao publicar novo conteúdo em
blogs, páginas web ou boletins.
Segundo especialistas, há uma porcentagem crescente de pessoas que acessam a
Internet via dispositivo móvel e nossas escolhas, tanto em formato quanto em
conteúdo, devem levar isso em conta. É melhor apresentar o texto em uma coluna, em
vez de dois ou três, pois isso facilita a exibição na tela do telefone. Além disso, é mais
provável que o voluntário procure uma leitura curta, pois ele pode estar no ônibus ou
metrô ao acessá-lo.
Não esqueça disso na próxima vez que escrever um blog ou boletim informativo! Parece
que os melhores resultados são obtidos com publicações curtas e frequentes.
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2 O sucesso dos conteúdos vídeo

O público moderno adora vídeos: captura sua
atenção sem exigir a mesma concentração que
um texto escrito. Portanto, não hesite em gravar
vários vídeos para suas próximas campanhas de
recrutamento. Os vídeos não precisam ser
perfeitos do ponto de vista técnico: um telefone
celular e um microfone são suficientes para
capturar a essência da sua organização e passá-
la a potenciais voluntários!

Além disso, não subestime a importância de
possuir um canal de vídeo (talvez na TV on the
Road, o canal internacional de serviço
voluntário!). Os usuários adoram muito o
conteúdo on demand!
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3 Os aplicativos móveis desfrutam da
preferência do público em geral
O público moderno também adora aplicativos em telefones celulares: a facilidade, o
imediatismo e a concentração de todas as informações e serviços em um único local
tornam esses softwares imbatíveis em termos de preferências do usuário. No entanto, o
desenvolvimento de um aplicativo para recrutamento de voluntários é um processo
muito caro e hoje existem relativamente poucos exemplos de aplicativos bem-
sucedidos nesse setor (alguns deles obviamente são, como o aplicativo Lunaria’s)

Muito mais econômico é o uso de messaging app, como Telegram ou WhatsApp.
Embora ainda pouco explorada pelas ONGs em todo o mundo, a comunicação por
aplicativos tem um grande potencial, principalmente para manter um relacionamento
bom e sólido com os atuais voluntários e apoiadores.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lunaria.eplacement.prjdroid&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm9yZy5sdW5hcmlhLmVwbGFjZW1lbnQucHJqZHJvaWQiXQ
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4A revanche dos e-mails
Com os novos algoritmos das redes sociais,
que preferem o conteúdo gerado por amigos
(e aqueles pagos), o envio de e-mails desfruta
de respeito renovado. Vários relatórios
mostraram que, nos setores comerciais, o e-
mail marketing pode gerar até 30% das
vendas. É melhor não perder esse importante
canal de comunicação: boa parte da captação
de recursos e do recrutamento voluntário
pode ser feita por e-mail.
Aproveito esta oportunidade para lembrár que, a partir de 25
de maio de 2019, um novo RGPD, General Data Protection
Regulation, regulamento europeu para proteção de dados
entrou em vigor. É muito importante adaptar o seu email
marketing às novas diretivas.
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5 O utente quer se sentir parte de algo
A personalização da mensagem é um dos principais aspectos da comunicação
moderna. Os indivíduos costumam ser chamados pelo nome ao interagir online. Além
disso, os conteúdos oferecidos a eles pelas redes sociais e boletins são personalizados,
com base na análise de seu "comportamento".

As ONGs podem atingir esse nível de evolução tecnológica? De fato, não é tão
complicado quanto pode parecer! Um primeiro e simples grau de personalização pode
fazer muito: separar voluntários do público em geral. Nas mailing list e nos grupos nos
socials, por exemplo, os voluntários devem receber uma comunicação especial. Essa
pequena diferença certamente será notada e apreciada. Se quisermos ir um pouco mais
longe, podemos dividir os voluntários em outras categorias: ativos, inativos, ativos no
último ano, voluntários na África, voluntários na Ásia, voluntários Under 30, etc.

Lembre-se de que ferramentas como o Mailchimp permitem muita personalização,
mesmo na versão gratuita. Não perca esta oportunidade.
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6A eficácia dos conteúdos live
Por fim, outro aspecto importante da comunicação
moderna são as "live", autênticas e envolventes. É um tipo
de comunicação que dá ao voluntário a oportunidade de
dar uma olhada nos bastidores, de compartilhar um
momento com os protagonistas, sejam eles beneficiários,
funcionários ou outros voluntários. Além disso, muitas
redes sociais preferem esse tipo de conteúdo.

A publicação de uma transmissão ao vivo não custa nada,
você só precisa de um telefone celular e uma boa conexão
à Internet. Os potenciais voluntários estão interessados   em
mergulhar na realidade diária de uma organização: como
o dia de um voluntário começa, uma lição, uma reunião, a
festa de despedida ... são todos os momentos que
poderiam ser contados com esse estilo de comunicação.



Watch the free webinar “Four Volunteer Technology
Trends to Know”
Have a look at the  “Technology Report”
Read the port “10 Emerging Trends in Online Communications and
Fundraising to Watch in 2018”
And do not miss posts from NGO 2.0 blog

Para mais informações
sobre o assunto,
recomendamos:

http://www.tobijohnson.com/2018/02/28/four-volunteer-technology-trends/
http://www.tobijohnson.com/2018/02/28/four-volunteer-technology-trends/
http://techreport.ngo/wp-content/uploads/2018-Tech-Report-English.pdf
http://www.nptechforgood.com/2017/12/19/10-emerging-trends-in-online-communications-and-fundraising-to-watch-in-2018/


Web site
www.aynicooperazione.org

Entre em
contato

email
info@aynicooperazione.org

Phone
+39 324 8196889

@Aynicoop

https://www.facebook.com/aynicooperazione/
https://www.instagram.com/aynicoop/
https://www.youtube.com/channel/UCPqbJVerQ3PH37uZA0wY8xA
https://twitter.com/aynicoop
https://www.linkedin.com/company/25171133/admin/

