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● Manter o microfone desligado 

quando não estiver falando!

● Deixar o vídeo ligado, é bom ver os 

demais participantes, se a conexão 

deixar ;)

● Cuidar do ambiente: sons, 

iluminação…

● Preparar equipamentos: computador, 

celular, fone de ouvido, bateria, 

carregadores...

● Exercitar a escuta!

● Levantar a mão para falar, ou realizar 

perguntas usando o chat. 

● Respeitar diferenças de crença e 

opinião, atenção com a linguagem e o 

tom.

ACORDOS



OLÁ, MUITO 
PRAZER!

● Vacinada
● Inconformada
● Ativista
● Publicitária
● Pós em Gestão de negócios sociais
● Certificada no PMDPro
● Sócia cofundadora da BC 

Marketing
● Presidenta da Nossa Causa
● Global Shaper
● Multiplicadora Politize





BC • Marketing para quem 
transforma o mundo

Por meio de serviços de 
comunicação e marketing, 
despertamos o potencial de 
mobilização social de 
organizações de todo o Brasil



Só trabalhamos com quem 
transforma o mundo

Oferecemos soluções de forma 
completa, integrada e personalizada

Discurso e prática andam juntos

Experiência no mercado do
Terceiro Setor

Ampla rede de parceiros



causalidades.bcmarketing.ag



Também atuamos como mantenedores 
da Nossa Causa, que dissemina 
conhecimentos e articula projetos de 
impacto porque acredita que pessoas 
conscientes e unidas têm o poder de 
gerar transformações sistêmicas para o 
desenvolvimento da sociedade.

https://nossacausa.com/




Como você 
chega hoje?



Mas bora falar de marketing!





PRIMEIRAMENTE, 
ENTENDER O 
CENÁRIO!

● No Brasil, a partir dos anos 90
● Associações ou fundações
● Segundo o IPEA, são cerca de 

820 mil organizações da 
sociedade civil (OSCs) em 
atividade no Brasil



DADOS DO 
TERCEIRO SETOR

● ⅔ dos brasileiros doam, 41% doou dinheiro 

e 37% doou dinheiro para organizações da 

sociedade civil 

● Combate à pobreza: 43%

● Crianças: 19%

● Saúde: 10%



DADOS DO 
TERCEIRO SETOR
Os não doadores tendem a discordar em maior 
grau de que as OSCs são necessárias no 
combate aos problemas, que fazem um 
trabalho competente e que explicam o que 
fazem com os recursos que recebem. Em suma, 
parte deles não entende muito bem o seu papel 
na sociedade ou acha que esse papel não é bem 
desempenhado.



DADOS DO 
TERCEIRO SETOR
Somente cerca de 1/5 faz doações de dinheiro 
por impulso.



DADOS DO 
TERCEIRO SETOR



DADOS DO
TERCEIRO SETOR



ATÉ 2017 QUASE 
NÃO SE EXISTIA 
BUSCA POR TEMAS 
SOBRE DIVERSIDADE

 “o que é justiça racial”

“como ser antirracista”

“o que pessoas brancas podem fazer 
pela justiça racial”

“protestos”

“lgbtqi+”

“empoderamento”

“transgênero”

“feminismo negro”

Fonte: Think With Google



“SE VOCÊ NÃO SE VÊ COMO PARTE DO 
PROBLEMA, VOCÊ NUNCA VAI SER 

PARTE DA SOLUÇÃO.” 
Steve Stoute - fundador e CEO da agência de marketing Translation







E QUAIS 
ESTEREÓTIPOS 
QUEREMOS 
QUEBRAR OU 
REFORÇAR?

“ONGs só se sustentam 
com o dinheiro do Estado.” 



“ONGs só se sustentam 
com o dinheiro do Estado.” 

MITO - 22 mil (2,7%) receberam recursos 
federais entre 2010 e 2018. Foi repassado a 
essas entidades um total de R$ 118,5 bilhões 
nesse período, o equivalente a 0,5% do 
orçamento anual da União.

E QUAIS 
ESTEREÓTIPOS 
QUEREMOS 
QUEBRAR OU 
REFORÇAR?



“ONGs atrapalham o 
trabalho do Estado.”

E QUAIS 
ESTEREÓTIPOS 
QUEREMOS 
QUEBRAR OU 
REFORÇAR?



“ONGs atrapalham o 
trabalho do Estado.”

MITO - elas fiscalizam políticas públicas e 
desenvolvem práticas benéficas para o coletivo.

E QUAIS 
ESTEREÓTIPOS 
QUEREMOS 
QUEBRAR OU 
REFORÇAR?



“ONGs são fundamentais 
para o desenvolvimento da 
democracia.”
VERDADE - sinal de uma sociedade civil forte, 
com uma população que procura formas de 
fortalecer a democracia, a cidadania, a 
solidariedade e a justiça social. 

E QUAIS 
ESTEREÓTIPOS 
QUEREMOS 
QUEBRAR OU 
REFORÇAR?



REFLEXÃO

Pense em uma causa em que você 
acredita: saúde, educação, moradia…

Agora, relembre qual a última vez que 
você fez uma doação para uma 
organização que representa essas 
causas.



REFLEXÃO

● Por que você escolheu doar para 
essa causa?

● Você já conhecia a organização? 
Alguém indicou?

● A organização te agradeceu? 
Mantém contato com você?



CONCEITOS IMPORTANTES E COMO 
FAZEMOS O MARKETING ACONTECER



MARKETING 

X

MARKETING 
SOCIAL 

X

MARKETING DE 
CAUSA



3 Cs DA 
COMUNICAÇÃO
DE IMPACTO



● A organização conhece seus valores e seus entregáveis, e 
esses são transmitidos e validados de dentro para fora e de 
fora para dentro.

● A comunicação é estabelecida de maneira coerente e de 
maneira contínua em seus canais.

● Os públicos da organização se identificam de verdade com a 
causa, pois a conversa é realizada de maneira empática.

● A comunicação é realizada nos canais em que o público está, 
nos formatos e datas que mais geram retorno.

● A organização tem clareza de onde quer chegar com suas 
atividades.

● A comunicação é feita de maneira a gerar discernimentos 
sobre a realidade da causa, incentivando a participação 
popular para transformar aquela realidade.

CONSCIENTI
ZAÇÃO

CONSISTÊNCIA

CONEXÃO



"ENGAJAMENTO SE FAZ 
COM COMUNICAÇÃO."

Alice Damasceno - Lenovo



CONHEÇA SUA AUDIÊNCIA



●
●

●

●

ME 
CONHEÇA

GOSTE DE 
MIM

CONFIEM 
EM MIM

COMPRE DE 
MIM, DOE, 
PARTICIPE

 



JORNADA DO 
ENGAJAMENTO



PÚBLICO

● Quem já se conecta com a gente

● Quem ainda não se conecta com a gente

○ Aspectos demográficos

○ Aspectos comportamentais

○ Aspectos culturais

● Conhecer além das das impressões
● Quem ou quais são nossas audiências

○ Mapa da empatia
○ Formulário Google
○ Enquetes

https://materiais.nossacausa.com/mapa-da-empatia


MAPEIE SEUS CANAIS



●
●

●

●

SITE BLOG REDES 
SOCIAIS MÍDIA PAGA

EMAIL PÁGINAS DE 
CAPTURA

CHAT 
ONLINE PDV



CONSTRUA SUA AUTORIDADE



●
●

●

●

Pesquisa: 
aprofunde-se 
na sua causa

Ebook: se 
aprofunde

Imagem: 
crie seu 
próprio 

banco de 
imagens

Vídeo: 
H2H

Infográfico: 
gere dados, 
traduza de 

maneira 
criativa

Artigo: 
ensine

Áudio: 
compartilhe

Q&A: tire 
dúvidas

UGC/EGC: 
user/employee 

generated 
content

Comunidades









ATIVIDADE:
Qual a sua pontuação 
no Linkedin?

Acesse 
https://www.linkedin.com/sales/ssi, 
coloque seu perfil e compartilhe sua 
nota com a gente!



O QUE FAZER

NA INTERNET

● 3 Cs da comunicação de impacto: 

consistência, conexão e 

conscientização

● voice deck: persona, tom, linguagem 

e propósito



O QUE NÃO FAZER

NA INTERNET

● gerar ansiedade

● deixar pessoas falando sozinhas

● sumir

● compartilhar conteúdos não 

verificados



● Transformação digital

● Aplicação de recursos

● Comunicação como entrega de 

projetos

● Maior alcance

● Aprimore os recursos de 

transparência



bit.ly/adgrantsnapratica



"O SIMPLES BEM FEITO
É O AVANÇADO."

Estevão Soares - SMXP





AMANDA RIESEMBERG
amanda@bcmarketing.ag

@amandariesemberg

https://www.linkedin.com/company/becauseag/
https://www.instagram.com/because.ag/

