
Redes sociais para Ongs:
chegou o tempo de

repensar a sua
estratégia



Nos últimos 10 anos, as redes sociais
deram a possibilidade para as Ongs de
promover as próprias causas e interagir
com os seus apoiadores a um custo
bem baixo. Mas as coisas mudaram.

Com 2 bilhões de usuários no Facebook,
e poucos menos nas outras plataformas
de redes sociais, ficou cada vez mais
difícil se fazer notar.
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Chegou o tempo de abandonar as
redes sociais? Os especialistas acham
que não! No entanto, é tempo de
repensar a sua estratégia, tendo em
conta algumas boas recomendações.

Por isso vale a pena salientar que
muitas Ongs investem uma
considerável quantia de recursos
(tempo e dinheiro) na implementação
de estratégias nas próprias redes
sociais. E os resultados não são os que
esperavam.
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1Redes Sociais são só um aspecto da
estratégia de comunicação da sua Ong
Não concentre toda a sua atenção nas redes
sociais! Mesmo sendo uma grande
ferramenta para mandar a sua mensagem e
envolver os seus seguidores, não é o único
canal de comunicação, nem o melhor.

Considere a possibilidade de fazer um bom
mailing list. As pessoas que se inscreveram
vão estar mais predispostas a se envolver com
os conteúdos que vocês vão divulgar.

começar a se ocupar do SEO (Search
Engine Optimization) como parte da
estratégia de comunicação. Ter uma boa
estratégia SEO significa que o seu site vai
aparecer entre as primeiras opções quando
as pessoas pesquisarem na Google em
relação ao âmbito que você trata.
Como pode ver, as redes sociais não são o
único meio com que as pessoas podem
conhecer a sua organização, ou se sentir
envolvida com o que você
faz.Recomendamos que tenha diferentes
estratégias de comunicação com vários
canais conectados que vão trabalhar para
o mesmo objetivo.

E sobre o fato de as pessoas acharem a sua
Ong através da pesquisa no Google?  Vai ser
muito mais provável que eles manifestem
interesse sobre o seu trabalho e projeto! Por
esse motivo que as organizações caritativas 
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2 Saiba o que você quer comunicar e para
quem você quer comunicar

Uma parte fundamental da estratégia é
definir os objetivos. Se você tiver os
objetivos corretos, você vai achar a maneira
de chegar lá. Geralmente os objetivos das
Ongs nas redes sociais seguem uma ou
todas essas categorias:

Conhecimento do nome.
 Arrecadação de fundos
Recrutamento de voluntários

Um outro elemento chave para a
definição da sua estratégia são os seus
destinatários. Com quem vocês estão
falando? Um público genérico não é bom.
Você precisa saber de onde a sua
audiência vem, que língua fala, em que
horário essas pessoas se conectam na
internet etc. Um exercício excelente é criar
uma Persona, um indivíduo imaginário
que resuma todas as caraterísticas do seu
público.

Os objetivos devem ser SMART (Específico,
Mensurável, Alcançável, Realístico, “Timely”
que em inglês inclui dois significados:
Oportuno e Tempestivo) e devem refletir
todo o plano estratégico da organização. 

Você necessita definir os seus objetivos
para definir a sua estratégia de
comunicação.



06

3 Você precisa verificar os seus progressos nas
redes sociais, especialmente o engajamento.

Uma vez que a sua estratégia foi definida, na base dos objetivos e focado nos destinatários,
você precisa entender se está funcionando ou não. Por isso você vai precisar dos KPIs e
outro indicadores, que vão te indicar se você está indo na direção certa.

Os indicadores podem ser quantitativos (indicando o crescimento dos followers) ou
qualitativos (que indicam o sentimento de engajamento). Seja como for, você precisa
monitorar esses valores, como qualquer outra estratégia M&E (monitoração e avaliação).

Um indicador muito importante é o índice de engajamento. Todas as vezes que você
monitoriza Likes, Retweets ou comentários, procure uma maneira para medir quanto as
pessoas interagem com você. As redes sociais são um meio de comunicação de duas vias e
você tem que incentivar as pessoas a conversar com você e falar sobre você.

Uma boa maneira para fazer isso é parar de se comportar como uma corporação e aja
como uma pessoa. Não tenha medo de pedir para as pessoas clicarem, compartilharem ou
botar um like. As pessoas vão fazer se você dizer a elas que isso é importante para você.
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4Não procure estar em todas as
redes sociais, escolha aquela
que funciona pra você.

Parece que, mais do 90% das Ongs do mundo estão no
Facebook, menos no Tweeter e ainda menos no Instagram. Isso
não deve significar muito para você. Ache o que funciona melhor
para você, e não perca energias em alguma coisa que não vai
produzir resultados.

A escolha da tua rede social é influenciada por vários fatores;
incluindo o seu público: você sabia que a maior parte dos
usuários de Instagram são jovens abaixo dos 30 anos e
mulheres?
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5Procure “embaixadores”
que repostem os seus
conteúdos.

Arranje alguns influencers! Aquilo que você
publica nas suas redes sociais não deve ficar
limitado no seu canal. É preciso que seja ecoado
pelos seus fãs assim que possa alcançar o
número maior de audiência.

A maneira mais fácil para começar é pedir para
os funcionários, os voluntários e colaboradores
de compartilhar e comentar.Eles devem ser os
primeiros embaixadores!



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/

