
Comunicar 
é essencial, 
para todos.

Principalmente para uma causa.



A Fundação Grupo Boticário engaja a sociedade 

sobre a importância da causa da conservação da 

natureza há 30 anos e essa história é acompanhada 

hoje por mais de 1,2 milhão de seguidores e impacta 

diferentes públicos.

Nossa trajetória trouxe aprendizados sobre como 

comunicar causas e este material reúne estas 

dicas e conteúdos disponíveis com o objetivo de 

compartilhar nosso conhecimento, unir forças e 

apoiar parceiros em cada uma de suas causas, 

relacionadas ou não ao meio ambiente.
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A comunicação de 
causas é um desafio 
constante e já existem 
muitos conteúdos 
disponíveis online em 
várias plataformas que 
apoiam a construção 
dessa estratégia.
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Engajar é 
essencial para 
a sua causa!
Vamos juntos?



Vamos iniciar 
com 10 dicas e 

lições aprendidas 
pela Fundação 

nesses 30 anos.

Como criamos uma 
comunicação eficiente 
para uma causa?
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Defina e conheça seu 
público-alvo e identifique 
os melhores canais para 
alcançá-lo. 
Sempre tenha em mente o que o 
motiva a alcançar aquele público.

Identifique o tom e o tipo de 
linguagem que deseja trazer à sua 
comunicação. De que forma você 
deseja criar empatia? 
Uma linguagem ácida, chocante, amigável, 
informativa.

O público impactado por nano 
e microinfluenciadores é tão 
importante quanto os milhares de 
seguidores de uma celebridade. 
Em determinados momentos, são os pequenos que 
levarão a sua mensagem com mais assertividade 
ao público desejado.

Tenha em mente que 
nem todo influenciador 
contribui com sua causa. 
Antes de acionar alguém para 
compartilhar a sua mensagem, 
resgate o histórico daquela pessoa 
e avalie se ela não adota práticas ou 
transmite mensagens e valores que 
vão contra o que você defende.

Campanhas de advocacy são 
importantes mecanismos para 
elevar a causa a outros patamares 
e reunir mais apoiadores em 
outras áreas ou esferas. 
Influenciar políticas públicas é uma forma 
de promover mudanças ou provocar 
regulamentações favoráveis.

1 2

3 4 5
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Como criamos 
uma comunicação 
eficiente para 
uma causa?



O relacionamento institucional não deve ocorrer 
somente quando se busca apoio financeiro. 
Esta é uma prática que deve ser nutrida diariamente pelas organizações. 
É a partir de relações bem estruturadas e com interesses em comum 
que surgem as melhores parcerias. Não deixe de participar de grupos, 
comitês e associações que também trabalham pela sua causa. 
Quer saber mais? Clique e confira o podcast com o consultor da 
Fundação Grupo Boticário, Ike Weber.

Estabeleça um diálogo 
constante nas redes sociais.
Identifique os tipos de publicação que 
mais atraem seu público e não deixe de 
impulsionar publicações estratégicas. 
É um pequeno investimento que acaba 
trazendo grandes resultados.

Divulgue suas ações para a imprensa. 
Fortaleça o relacionamento com jornalistas, 
veículos de comunicação e editorias que tragam 
em suas coberturas assuntos que tenham afinidade 
com a sua causa. Não deixe de mapear também 
publicações regionais e especializadas.

Para que a ação de 
comunicação também 
promova engajamento 
para a causa, não esqueça 
de trazer um call to action 
envolvente para estimular o 
seu público a também agir!

Uma boa campanha de comunicação não depende 
necessariamente de grandes recursos financeiros.
Se você não tem verba, ative a sua criatividade e abuse da cocriação. 
E se você precisa de apoio para uma demanda específica e não tem um 
profissional na equipe para este projeto, você pode abrir uma vaga na 
plataforma de Voluntariado do nosso parceiro Atados, saiba como:
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6 7

8 9 10

FAZER A INSCRIÇÃO ABRIR UMA VAGA

http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/emktsfgb/Docs/Tutorial%20-%20como%20se%20inscrever%20no%20Atados.pdf
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/emktsfgb/Docs/Resumido_coo%20criar%20uma%20vaga.pdf
https://open.spotify.com/show/09bk5vXGHxhOyZRIlr7nRF?si=HjD0Ue5PTP6Z3eE9LsOhBA 


LEIA JÁ LEIA JÁ LEIA JÁ LEIA JÁ LEIA JÁ LEIA JÁ

LEIA JÁ LEIA JÁ LEIA JÁ LEIA JÁ LEIA JÁ LEIA JÁ
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Vamos comunicar a sua causa?
Alguns e-books que recomendamos para você ler:

https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/125771/1575493606ebook-mkt-digital-terceiro-setor_final.pdf?utm_campaign=link_ebook_mkt_para_ongs_-_automacao&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.socialdocs.com.br/eagora
https://www.cause.net.br/causas-para-observar-2020/
https://sinapse.gife.org.br/download/o-fluxo-das-causas-os-desafios-da-comunicacao-de-causas-sociais-depois-da-revolucao-digital
https://sinapse.gife.org.br/download/comunicacao-no-contexto-atual-um-guia-para-comunicadores-progressistas
https://img1.wsimg.com/blobby/go/ece6dfc1-8e05-49ad-9c27-9388708f911f/downloads/1cpt4br1b_966482.pdf
https://causalidades.because.ag/desafio-jovens-protagonistas/
https://causalidades.because.ag/comunicar-reduzir-desigualdades/
https://causalidades.because.ag/comunicacao-de-causas-ambientais/
https://causalidades.because.ag/reescrevendo-narrativas-saude/
https://www.cause.net.br/wp/wp-content/uploads/2020/03/Como-defender-uma-causa-tempos-de-pandemia.pdf
https://www.cause.net.br/wp/wp-content/uploads/2017/10/estudo-cause-advocacy.pdf


Criamos uma 
playlist com os 
TED Talks que 
você não pode 
deixar de ver!

ASSISTIR PLAYLIST
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLmsOlI6d7lZRvHlsOJdhPAOBW_mNXwTXX


Se você preferir 
ler um bom livro, 

temos algumas indicações:
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Marketing School

Braincast

Código Aberto

Copyblogger

Jogo de Damas

De Cabeça

Nerdcast

Show me the ROI

 VDB Cast

Yellowcast

Tecnicalidade

Dominando o jogo

Digitais do Marketing

SMXP

ResumoCast

Takeaways

André Trigueiro

O Podcast com Paulo Cuenca e Dani Noce

The Marketing Companion 

Mídia e Marketing – UOL

Dominando o Jogo

The Paid Search

This Old Marketing

The GaryVee Audio Experience

Everyone hates marketers

Marketing O’Clock

The Hubcast

Podcast-se

Meio&mensagem

Social Market Cast

Digitalize

Social Media Marketing Podcast

Dicas curtas | O expert do marketing Digital

E aqui estão os podcasts
que vale acompanhar:

Clique nos títulos
para ouvir!
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https://open.spotify.com/show/1NulSGKhstJuty8iYPBMo5?si=x2yufM9bRAKtai04uqLbmg
https://open.spotify.com/show/0LvIvCZfntBuZOpOEhTU0K?si=fTY2s8JcTriau8EVvKH7rw
https://open.spotify.com/show/4J2PJlRyyqEEHRLSdqTZSn?si=xYAa4RKIRUS_lSzKmqaIAQ
https://open.spotify.com/show/5AJBxx6SriPJ1JmAvj0xXe
https://open.spotify.com/show/1b8CQAH7OhTnyDIJ2nFEle?si=mOTR1C1IQgmOk_Ootp8_uQ
https://open.spotify.com/show/2SqasGCSEN3RXEYNz6j4wr?si=OaWGYpoGR4KQC48pr2k5eg
https://open.spotify.com/show/22Wgt4ASeaw8mmoqAWNUn1?si=Sv4L7NU5RFmFE7VyBgdeDg
https://open.spotify.com/show/2EesfP1qgI7DBYM45m4iJz
https://open.spotify.com/show/0ZPcFx3RaqgFeon3zrjMMH?si=945jPi_tRJ6fLOhiKmpSfQ
https://open.spotify.com/show/1jAAHkTvjDXrLgpOoGNjFa?si=na3Rg8E2SWWUB4SV1Si4gQ
https://open.spotify.com/show/4ALMTU97WEqtwYlQEr58pl?si=wcSvzBj8QBu2OohbkRtK0w
https://open.spotify.com/show/3bZ0iQ14INisMk04HAT30r?si=9AafeeuZT36TlsQvMU2xDg
https://open.spotify.com/show/37Cr9Hxzcj1QErBzgrR1jF?si=mpXVbRR5QXuSzawLOZOcMQ
https://open.spotify.com/show/3IZdvge0qNFQ3bcHkv3IJE
https://open.spotify.com/show/63Dn3uvTTIKKxJOLUrkyAn?si=bvdWZINNQLqUcXO6cDV6cA
https://open.spotify.com/show/3Dok4csd4SLJjOeqweCVUF?si=m1oa-pPdQi67ChE54Fpgsw
https://open.spotify.com/show/3aDA0dU4JBjNACcai88j2w?si=GhynfXTNQr2peWsE_MOLFg
https://open.spotify.com/show/69Ge3CdDtPqiT36e6BardA
https://open.spotify.com/show/0ugQ9zd6vrq08pDoQkuQPY
https://open.spotify.com/show/2WpziQj3q9xoRjw3EsOX1x
https://open.spotify.com/show/3bZ0iQ14INisMk04HAT30r
https://open.spotify.com/show/54x1AE3SV0C4BQr14NcgYq
https://open.spotify.com/show/2ZCcAoMJEULFZfZu61QRVd
https://open.spotify.com/show/6SZVsPIxPfVs6aavqM1peY
https://open.spotify.com/show/7iEF1qovZZiaP1iRtxGARo
ttps://open.spotify.com/show/1Ng0k7EW7Le0cgvoTncM0z
https://open.spotify.com/show/5vxDgVbrvg2DYtQyq3iG0U
https://www.comunique-se.com.br/podcast-se/
https://open.spotify.com/show/4ePyJi2EDNxQjoaSvldihW
https://open.spotify.com/show/2AZjrDO0la59CYFavfHb0g
https://open.spotify.com/show/2BUqA6a9feYUOYGMs7O5zi?si=pxTeYNckSqWYwvKvd_TVPw
https://open.spotify.com/show/39jI0ihm8h0RVvNhxa8jgM
https://open.spotify.com/show/7J6v3yguuMa7SMO67JV5yW


Os sites que sempre tem novidades
de comunicação e marketing:

updateordie   |   clubedecriacao   |   b9   |   meioemensagem   |   propmark  |  narrativas.org   |   rockcontent   |   novaescolademarketing 

resultadosdigitais   |   neilpatel   |   thinkwithgoogle   |   piktochart   |   insights.newscred   |   copyblogger   |   hootsuite.com   |   camilaporto 

viverdeblog   |   agenciamestre   |   mundodomarketing   |   ignitesocialmedia   |  ocaradomarketing   |   because.ag   |   ongsnobrasil

conteudo.nossacausa   |   setor3   |   thecontentstrategist
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https://www.updateordie.com
https://www.clubedecriacao.com.br
https://www.b9.com.br
https://www.meioemensagem.com.br
https://propmark.com.br
https://narrativas.org.br/conhecimento/
https://rockcontent.com/br/blog/
https://novaescolademarketing.com.br
https://resultadosdigitais.com.br/blog/
https://neilpatel.com/br/blog/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/
https://piktochart.com/blog/
https://insights.newscred.com
https://copyblogger.com/blog/
https://blog.hootsuite.com
https://www.camilaporto.com.br/blog/
https://viverdeblog.com/blog/
https://www.agenciamestre.com/blog/
https://www.mundodomarketing.com.br
https://www.ignitesocialmedia.com/blog/
https://www.ocaradomarketing.com.br
https://because.ag/blog/
https://ongsnobrasil.com.br
https://conteudo.nossacausa.com/materiais-educativos/
http://setor3.com.br
https://contently.com/strategist/


No TikTok tem de tudo, 
até dica de comunicação 
e marketing:

Já acessou a nova rede 
social do momento? 

@nogood.io

@yashhh_shah

@envisionmarketing

@mauriciomkt

@diogoek

@lucaskalango

@gustavorangeloficial

@edielcosta

@webestrategista

@keilaneves91
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https://www.tiktok.com/@nogood.io?source=h5_m
https://www.tiktok.com/@yashhh_shah
https://www.tiktok.com/@envisionmarketing?lang=pt_BR
https://www.tiktok.com/@mauriciomkt?source=h5_m
https://www.tiktok.com/@diogoek
https://www.tiktok.com/@lucaskalango
https://www.tiktok.com/@gustavorangeloficial
https://www.tiktok.com/@edielcosta
https://www.tiktok.com/@webestrategista
https://www.tiktok.com/@keilaneves91


E no Instagram é legal seguir esses perfis 
para pegar dicas, inspirações e tutoriais:

@wgsnbrasil 

@w3haus

@eventotendencias360

@sxsw

@themarketinghub.br

@ofuturodascoisas

@ciandt 

@arthur.igreja

@esocialmediamas

Clique nos perfis e comece a seguir já!
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https://www.instagram.com/buzzmonitorbr/
https://www.instagram.com/socialbakers/
https://www.instagram.com/douglasgomides/
https://www.instagram.com/instayoupix/
https://www.instagram.com/minimizaapresentacoes/
https://www.instagram.com/w3haus/
https://www.instagram.com/eventotendencias360/
https://www.instagram.com/sxsw/
https://www.instagram.com/themarketinghub.br/
https://www.instagram.com/ofuturodascoisas/
https://www.instagram.com/ciandt/
https://www.instagram.com/arthur.igreja/
https://www.instagram.com/esocialmediamas/
https://www.instagram.com/wgsnbrasil/


14

/Conrado Adolpho 

/Erico Rocha

/Rock Content 

/Nova Escola de Marketing 

/Escola de Negócios Digitais

/Hotmart 

/Resultados Digitais

/Backlinko with Brian Dean 

/Ahrefs 

/Mirago Marketing Digital 

/Pedro Sobral 

/IAB Brasil

Alguns canais do Youtube 
têm bons conteúdos, como esses:

Clique e 
confira os 

canais!

https://www.youtube.com/user/ConradoAdolpho
https://www.youtube.com/user/ignicaodigital
https://www.youtube.com/c/Rockcontent
https://www.youtube.com/c/NovaEscoladeMarketing
https://www.youtube.com/c/EscoladeNegóciosDigitais
https://www.youtube.com/c/hotmart
https://www.youtube.com/c/resultadosdigitais
https://www.youtube.com/c/BrianDean
https://www.youtube.com/c/AhrefsCom
https://www.youtube.com/c/MiragoBr
https://www.youtube.com/c/PedroSobral
https://youtu.be/JtAhApSMbfY


Uma boa 
ideia precisa 
de uma boa 
apresentação, 

e por isso separamos algumas 
dicas especiais nesse tema!

Confira aqui 
modelos de 
apresentação 
e ferramentas 
gerais:

Clique e acesse 
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https://soap.com.br
https://www.canva.com
https://miro.com
https://www.sli.do
https://www.instagram.com/minimizaapresentacoes/
https://soap.com.br


Existem muitos bancos gratuitos 
de imagens, vetores, vídeos e ícones. 

Não esqueça de creditar o que usar!

ACESSE ACESSE ACESSE ACESSE

ACESSE ACESSE ACESSE ACESSE

16

https://www.freepik.com
https://unsplash.com
https://www.pexels.com/pt-br/
https://www.rawpixel.com/?sort=shuffle&page=1&feed=creative-feed
https://www.bensound.com
https://www.flaticon.com
https://www.flickr.com/photos/mturdestinos
https://www.pond5.com/pt/
https://www.freepik.com
https://unsplash.com
https://www.pexels.com/pt-br/
https://www.rawpixel.com/?sort=shuffle&page=1&feed=creative-feed
https://www.bensound.com
https://www.flaticon.com
https://www.flickr.com/photos/mturdestinos
https://www.pond5.com/pt/


Para as redes sociais, 
eventualmente você pode 
precisar editar vídeos: 

Criação de stories no Instagram:  inshot.com

Edição de vídeos, basta fazer o upload do vídeo para editá-lo:  
studio.youtube.com

Converte vídeos para qualquer formato:  convertio.co/pt

Criar, editar e gravar vídeos, adicionar vídeos, áudios, 
imagens e textos:  Movie Maker Online.

Você também 
pode criar 
infográficos:

developers.google.com/chart 

visme.co

pt.venngage.com
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https://developers.google.com/chart
https://www.visme.co
https://pt.venngage.com
http://www.inshot.com
https://studio.youtube.com/channel/UCiLPiCjwFI7wllab7WT80jA
https://convertio.co/pt/


Acompanhe as tendências
trends.google.com.br

Use e mapeie as hashtags
deskgram.co  |  keyhole.co

Para aperfeiçoar
ainda mais o uso
das ferramentas
digitais:
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Ateliê Digital do Google
Oferece gratuitamente diversos 
treinamentos certificados.

ACESSE

Google  Ad Grants
Versão para projetos sociais que oferece até 10 
mil dólares mensais para cada ONG que atende às 
qualificações exigidas, subsidiando seus anúncios. 

ACESSE

Blueprint do Facebook
90 cursos por e-learning para saber tudo 
sobre o Facebook e o Instagram.

ACESSE

https://learndigital.withgoogle.com/ateliedigital
https://www.google.com.br/grants/
https://www.facebook.com/business/learn
https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR
https://deskgram.co
https://keyhole.co


/fundacaogrupoboticario @fund_boticario

www.fundacaogrupoboticario.org.br

https://www.facebook.com/fundacaogrupoboticario/
https://www.instagram.com/fundacaogrupoboticario/?hl=pt-br
https://twitter.com/fund_boticario

