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O #DIADEDOAR 

O que é? 

É uma campanha internacional para promover a solidariedade e a 

cultura de doação 

Quando acontece? 

Neste ano, o #diadedoar será realizado em 1º de dezembro 

Como participar?  

Organizações da sociedade civil têm de realizar uma ação para 

pedir doações no #diadedoar 

Onde ter mais informações? 

www.diadedoar.org.br 

 



OBJETIVO DA COMUNICAÇÃO 

Por que participar?  

1. Movimento global, apoiado por organizações internacionais, 

como The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research e 

WWF, e nacionais como as ONGs Greenpeace e Cruz Vermelha. 

2. Grande mobilização, que pode ajudar as organizações a dar 

visibilidade às causas e conquistar simpatizantes e seguidores. 

3. Possibilidade de fazer networking com outras organizações. 

4. Momento de ganhar projeção para sensibilizar novos doadores 

– e, assim, aumentar o impacto socioambiental da 

organização. 

 

 

 



MÍDIAS DIGITAIS 

32,3 milhões  

de lares brasileiros conectados à internet em 2014 
 

50%  

de casas conectadas à web em 2014 
 

81,5 milhões  

de pessoas acessaram a internet por celular em 2014 
 

47%  

dos usuários de smartphone estão na Região Sudeste; 23% ,no 

Nordeste; e 15%, no Sul 

 Fontes: TIC Domicílios (Cetic.br) e pesquisa Mobile Report, da NielsenIbope 

 



MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Redes sociais 

 

 

 

 

Site 

 

Newsletter 



MATERIAL DO #DIADEDOAR 

http://www.diadedoar.org.br/na-pratica/kit-de-ferramentas/ 

 



FACEBOOK 

 Rede social com maior número de usuários no mundo (1,44 bi) 

 Gera tráfego para outras plataformas, como sites e blogs 

 É um dos principais canais de informação e relacionamento 

 



POSTAGENS 

• Material do #diadedoar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conteúdo original  

 



ESTRATÉGIA 

Estabeleça um cronograma de postagens 

 Duas vezes por semana sobre o #diadedoar 

 Cinco dias por semana sobre ações da ONG 

 Contagem regressiva na semana final 

 

Pesquise o que outras ONGs estão fazendo 

 

 

 



FORMA 

Imagem             Texto                 Vídeo 



IMAGEM 



IMAGEM 



CONTEÚDO 1 

• Faça textos curtos 

• Use a hashtag  

#diadedoar 

• Poste material  

exclusivo  

para o Facebook 

• Coloque o link para  

o site 



CONTEÚDO 2 

• Incite a curiosidade 

• Incentive a  

criatividade 

• Busque interação 

• Faça perguntas 

• Impulsione relatos  

e opiniões 

• Responda a  

comentários 



CONTEÚDO 3 

• Esqueça termos técnicos 

• Fale a linguagem do seu público 

 



CONTEÚDO 4 

• Ofereça  

informação 

• Peça para os  

seguidores  

compartilharem 

os posts 



CONTEÚDO 5 

• Conte histórias 



CONTEÚDO 6 

• Mantenha 

o público 

atualizado 

sobre a ação 

• Comemore  

e agradeça 

• Informe  

sobre o 

impacto 



MONITORE 

• Data 

• Horário 

• Alcance 



TWITTER 

• Mapeie organizações similares 

• Elabore a estratégia 

• Tuíte todos os dias 

• Inclua imagens e vídeos 

• Aposte na proximidade 

• Use a hashtag #diadedoar 

• Adote linguagem informal 

• Crie texto próprio para a plataforma 

 



SITE 

• Destaque a campanha na homepage 

• Coloque um link para a página de doação 

• Use material do #diadedoar 

• Personalize o material da organização 

• Mantenha os textos de atualização facilmente acessíveis: 

release, depoimento e agradecimento 

 



SITE - RELEASE 

Crie texto sobre a ação 

Título 

O quê? Quem? Como? Quando? 
Onde? Por quê? 

 
Dados de  

apoio 

 

 



SITE – RELEASE - EXEMPLO 

[Nome da organização] realiza jantar beneficente no #diadedoar 

A [nome da organização] promove no #diadedoar, 1º de dezembro, 

às 20h, um jantar beneficente no [nome do local] para arrecadar 

recursos para [causa da organização]. A data é celebrada 

globalmente para promover a solidariedade e a cultura de 

doação.  

[Mais informações sobre o motivo de a organização ter aderido à 

campanha, qual é a meta para esse evento, quem são os 

parceiros e, se necessário, uma frase do(a) gestor(a) da 

instituição sobre as expectativas para este ano] 



SITE – RELEASE - EXEMPLO 

O #diadedoar, que é realizado pela terceira vez no Brasil, teve 470 

parceiros no ano passado. Participaram da campanha empresas 

como Furnas e Microsoft, sindicatos como o Sinduscon, e 

instituições como o PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento). A proposta é mobilizar o maior número de 

pessoas até 1º de dezembro, estimulando brasileiros a doar.  
 

Serviço 

O quê: 

Quando: 

Onde: 

Quanto: 

Mais informações: 



SITE – DEPOIMENTO 

Crie textos sobre beneficiários 

• Conte uma história 

• Invista em um primeiro parágrafo atraente 

• Aposte na concisão 

• Peça para colegas lerem 

 

 



SITE – DEPOIMENTO - EXEMPLO 

‘Em posto de saúde, tem de esperar anos’ 

“14 DE MARÇO DE 2013. Um policial me ligou e falou: ‘Um carro 

matou a sua filha’. Passei mal. Viajei para Pernambuco para 

fazer o velório. Nunca vou esquecer os seis filhos chorando em 

volta do caixão da mãe. Ela era só, eu ajudava daqui como 

podia. Fui ao Conselho Tutelar e trouxe todas as crianças para 

São Paulo. Elas estavam com os dentes que fazia vergonha, em 

estado de calamidade. Dois choravam de dor à noite. A 

Gessilene chegou a perder um mês de aula porque os dentes da 

frente quebraram. Tinha vergonha. Procurei o posto de saúde, e 

a moça falou: ‘Não tem vaga’. 

http://turmadobem.org.br/br/wp-content/uploads/2015/10/SejaMais15.compressed.pdf 



SITE – AGRADECIMENTO 

Comemoração e agradecimento 

Qual o resultado da ação? 

Com os recursos obtidos, o que será possível fazer? 

Como o doador é responsável por esse aumento de impacto? 

 



NEWSLETTERS 

1º envio – informação sobre a ação 

Título chamativo 

Introdução sobre o #diadedoar e o envolvimento da organização 

Relato dos principais programas 

Chamada para ação com link para página de doação 

 

 

 

2º envio - agradecimento 



 

    Obrigada! 
 

QSOCIAL – Comunicação estratégica para quem transforma 

Raquel Bocato 

raquel@qsocial.com.br 

contato@qsocial.com.br 

 

(11) 3484-7750 
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