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PREFÁCIONA PRÁTICA
Costuma dizer-se que o bater de asas de uma borboleta num 
sítio pode tornar-se num furacão do outro lado da Terra – uma 
metáfora que nos mostra como um evento minúsculo pode 
ter efeitos muito maiores a longo prazo. A ideia de realizar uma 
campanha é encontrar as asas da borboleta para desencadear 
um movimento que provoque a mudança que queremos ver no 
futuro. Mas o que se encontra no âmago de uma campanha bem-
-sucedida? Que peças têm de ser montadas? Quais são os meios 
com os quais confrontar os adversários? E como motivar os 
outros para jogar o nosso jogo?
Este guia está cheio de informações práticas para ajudar 
a desenvolver e implementar a sua campanha. Oferece 
conhecimentos básicos sobre estratégias de campanha e 
apresenta ideias e instrumentos criativos para as atividades 
da sua campanha. Pode descobrir elementos de estratégia 
essenciais, exemplos de boas práticas, ideias para ações públicas 
e ferramentas para uma campanha online e para o trabalho com 
os media. Porém, não vai encontrar aqui um único conceito. Em 
alternativa, oferecemos peças essenciais para a construção e 
uma série de opções para a implementação, entre as quais pode 
escolher, adequando-as às suas necessidades. Compreender 
estes elementos centrais vai ajudá-lo a ganhar apoiantes e a ter 
uma campanha bem-sucedida.  
 Divirta-se a ler, planear e atuar.
 Que comecem os jogos!
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O JOGO DA 
CAMPANHA!
Este resumo em estilo de jogo  
de tabuleiro guia-o na realização  
de uma campanha, antes 
de explorar mais a fundo 
o mundo da mobilização, 
nos próximos capítulos. 
Funciona assim:

Comece no primeiro espaço 
e avance para o seguinte se 
conseguir encontrar uma boa 
resposta. Pergunta a pergunta, 
até chegar à meta!

1. ONDE DÓI?
Imagine que é um paciente e pergunte: 

onde dói e qual é a origem da dor? O 
que está a causá-la? A seguir, desenhe 

um mapa do problema e pense nas 
pessoas, instituições ou organizações 

que estão envolvidas.  

2. QUAIS SÃO OS OBJETIVOS A 
ATINGIR?

É mais provável ter sucesso a exigir 
um parque eólico na sua área do que 

a chegar a um acordo para parar as 
mudanças climáticas. O objetivo de 

longo prazo pode e deve ser de uma 
escala maior, mas divida-o  

em objetivos intermédios.

5. COMO MOTIVAR OS APOIANTES?  
Os seus apoiantes precisam de um 

apelo claro à ação apoiado numa 
mensagem inequívoca. “Parem o TTIP!”, 

como mensagem, é mais eficaz do que 
“Reflitam sobre os aspetos negativos 

dos acordos comerciais”.

8. PARTIDA !
Este é o momento em  

que a sua campanha  
ganha impulso e parte para  

a ação! Lembre-se que conseguir 
uma mudança nem sempre tem de 

ser um assunto sério: o humor e a 
diversão podem ter um impacto 

enorme e ajudar a motivar os seus 
apoiantes!

10. AVALIAÇÃO E FEEDBACK!
Deve informar em primeiro lugar 

os apoiantes acerca do sucesso da 
campanha. Depois do final da campanha, 

assegure-se que avalia o impacto e 
pondere o que correu bem ou o que 

correu mal. E não se esqueça: preocupe-
se com a sua comunidade e mantenha-

se aberto ao diálogo. Boa sorte!

4. QUEM SÃO OS MEUS 
APOIANTES E ALIADOS? 

Pegue numa folha de papel em 
branco e desenhe uma linha. Ponha-

se de um lado e pergunte-se: Quem 
mais poderá estar do meu lado? Tente 

formular esta questão de modo a que 
se torne mais fácil encontrar muitos 

apoiantes do seu lado e apenas 
alguns “inimigos” do outro lado.

3. QUEM PRECISO DE CONVENCER?
Quem precisa de influenciar para 

resolver o problema? É aconselhável 
dirigir-se diretamente a essa pessoa 

ou organização (se existir uma) ou 
deve percorrer um caminho indireto 

e dirigir-se a pessoas e organizações 
com uma ligação intermédia ao alvo 

da campanha?

6. O QUE ACONTECE QUANDO?
Agora, precisa de uma ação  

precisa e localizada  
no tempo, como:  

“Telefone ao presidente  
da câmara amanhã,  

para este número”, ou “Junte-se a nós na 
manifestação às 15h”. Sem um apelo à 

ação, não há ação!

7. QUE RECURSOS TENHO?
Planeie a campanha realisticamente,  

de acordo com  
os seus recursos,  

e depois decida se deve  
ser centralizada  

ou descentralizada e executadas por 
múltiplas pessoas ou organizações.

9. COMO REAGIR?
Agora está no palco, fisicamente e nos 

meios de comunicação. Provavelmente, 
se está a tratar de um tema relevante, 

vai encontrar uma forte resistência. 
Pense nos vários resultados possíveis 

e prepare a sua reação a cada um. 
Não se esqueça de contra atacar 

com informação cuidadosamente 
fundamentada se necessário!

A sua conta Twitter foi 
pirateada. Informações 

falsas circulam  
e confundem os seus 

apoiantes, o que significa 
que alguns abandonam  

a campanha.

Crises, guerras  
e escândalos: o seu tema 
está a ficar para trás na 

agenda pública  
e não consegue captar 

a atenção. Escolha outra 
altura!

Os seus apoiantes não 
estão convencidos 

e são difíceis de mobilizar. 
Encontre outra forma 

de se dirigir a eles 
e formule um novo 

plano de ação. 
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PREPARADOS?
Antes de aprofundar as considerações 
estratégicas acerca de como ter sucesso na sua 
campanha, é importante pensar sobre o que é uma 
campanha, exatamente, e sobre o que não é.  
O primeiro capítulo explica porque é que a chave  
é ter um foco e descreve brevemente  
os elementos essenciais que uma campanha 
precisa de ter para ser uma campanha. Neste 
capítulo vamos também pedir-lhe que dê um passo 
atrás para pensar se realmente precisa de uma 
campanha – e, se sim, de que tipo? Além disso, uma 
parte de estar preparado é questionar que tipo  
de ator é – ou quer ser. Vamos começar!
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1.1

O QUE É UMA CAMPANHA?

Uma campanha não é nada de novo. Mesmo os antigos 
Romanos e Gregos (surpresa!) usavam campanhas para 
mobilizar pessoas, por exemplo, na luta pela abolição  
da escravatura. O termo ‘campanha’ tem origem  
na palavra latina ‘campus’, que pode ser traduzida como 
‘campo’ ou ‘campo de batalha’. Durante muito tempo, 
fazer uma campanha referia-se à disputa de objetivos 
militares. Nas campanhas modernas, as armas militares 
foram substituídas pelo poder das imagens, símbolos, 
palavras e atores. Assim, fazer uma campanha já não  
é exclusivo dos soldados; hoje, uma campanha é um curso 
de ação estratégico para tornar realidade uma mudança, 
pela mobilização de pessoas e pela interferência  
nos sistemas de comunicação da política, da sociedade 
ou dos mercados.

FOCO

NÃO EDUQUE, MOTIVE!
Um erro frequente é considerar que 
realizar uma campanha consiste em 
educar as pessoas. Apesar de  
a educação levar por vezes a uma melhor 
compreensão de um assunto, não motiva 
automaticamente o público a atuar contra 
um problema, Na verdade, ao pôr em 
evidência um tema ou problema,  
o processo de educação leva à extensão 
do tema, aumentando a complexidade. 
Isto pode resultar numa melhor 
compreensão; no entanto, não resulta 
necessariamente numa maior certeza  
da urgência do problema. Assim, usar  
a educação como meio numa campanha 
pode deixá-lo a andar em círculos, 
explorando o problema em vez de o resolver.
Então, o que tem de ter uma campanha 
para motivar as pessoas para a resolução 
do problema? Opõe-se ao efeito de 
ampliação da educação. Uma campanha 
incide sobre fatores essenciais  
do tema em questão, numa perspetiva 
focada. Desta maneira, a campanha 
reduz a complexidade, simultaneamente 
aumentando a certeza. O foco no problema 
diminui potenciais obstáculos à tomada  
de ação e cria incentivos claros à ação.
Não há dúvida que as campanhas 
educam ao criar consciência, mas não se 
concentram em aumentar  
o conhecimento do público. O seu 
principal objetivo e o impulso central de 
uma campanha é maximizar a motivação 
do público para resolver um problema.

O QUE É ESSENCIAL?
Que outros elementos distinguem  
as campanhas? Por muito pequena  
ou grande que seja a sua organização  
ou o seu objetivo e o seu inimigo,  
e apesar de existirem muitas variações a 
este tema, os ingredientes principais de uma 
campanha continuam a ser os mesmos:

UMA CAMPANHA...
tem um objetivo claro
segue um curso estratégico
foca-se sobre uma questão específica
dirige-se a um grande número de pessoas
organiza várias atividades de campanha 
e ferramentas
é limitada a um certo período de tempo

Se produzir simplesmente alguns 
posters, newsletters ou anúncios  
de televisão, isto não é uma campanha. 
Também a publicação de estudos não 
pode ser chamada campanha – apesar  
de ser melhor apoiar a sua campanha  
em investigação bem documentada. 
Apenas se as características enumeradas 
acima estiverem presentes se trata  
de realizar uma campanha.  
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1.2

PRECISA  
DE UMA CAMPANHA?
Sem dúvida, as campanhas são importantes. Vidas, o ambiente, 
a nossa forma de viver – e até de amar – e muitas outras coisas 
podem depender dos resultados de campanhas. Apesar disso, 
realizar uma campanha nem sempre é a melhor opção.

Uma campanha é um trabalho duro 
e uma questão complexa que requer 
muitos recursos e coragem (afinal, está 
a tentar iniciar uma mudança do tipo 
que não aparece espontaneamente). 
Mais, o processo de pôr em prática uma 
campanha é geralmente subestimado. 
Consequentemente, muitas campanhas 
sofrem de falta de planeamento,  
a sua conceção não é apropriada,  
e portanto falham. Tomando isto em 
conta, antes de avançar pergunte-se  
se há outras formas, mais diretas,  
de atingir o seu objetivo. 
Pode, por exemplo, fazer advocacia  
acerca da sua questão sem apoio público, 
simplesmente falando com as pessoas 
certas? Ou pode lidar com o problema, 
providenciando o que é necessário para 
o resolver? Por exemplo, pode abrir uma 
creche se a sua comunidade não tiver 
oferta suficiente. Se nada disto se aplica 
ao caso, se o problema com que quer 
lidar tem uma dimensão mais global, por 
exemplo se estiver a lutar contra  

PONDERAR

as alterações climáticas ou a pobreza  
ou a exploração nas cadeias  
de fornecimento, e pode não ter o poder 
ou os meios para o resolver isoladamente 
– bem, aí pode achar útil realizar uma 
campanha. Nesse caso, uma campanha 
oferece um maior – e possivelmente  
o único – meio de influência. Ou, como 
escreveu Chris Rose no seu livro famoso 
e recomendado ‘How to Win Campaigns’:
“Se a política é a ‘arte do possível’,  
uma campanha é a ciência e a arte  
de mudar o que é possível. Se o fizer bem, 
uma campanha consegue inspirar os 
seus seguidores a continuar para  
o objetivo seguinte”.
O poder de uma campanha não vem  
de uma poção mágica secreta. Pode ser 
ensinado, aprendido e treinado.  
Nos capítulos seguintes, apresentamos 
os aspetos essenciais que precisa 
de saber e colocamos as principais 
perguntas a que tem de responder para 
planear, conceber e implementar uma 
campanha bem-sucedida.
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1.3

QUE CAMPANHA  
SE ADAPTA À SUA CAUSA?
Realizam-se campanhas em diferentes áreas e por razões 
diversas. Cada abordagem segue a sua própria lógica, 
baseia-se em diferentes pressupostos de partida e usa 
instrumentos específicos para atingir o seu objetivo. 
Assim, é preciso clarificar sempre que tipo de campanha 
responde melhor às suas necessidades ou que tipos pode 
querer combinar.

ESCOLHA

Os tipos tradicionais de campanhas são:

Campanhas de imagem e marketing

Campanhas eleitorais

Campanhas de pressão política

Campanhas de consciencialização  
e mudança de comportamentos

Apesar de as linhas entre estes tipos 
poderem ser esbatidas em alguns 
pontos, as campanhas de imagem  
e marketing procuram geralmente vender 
coisas ou alterar opiniões, enquanto  
as campanhas eleitorais tentam que um 
político ocupe determinado cargo.  
Neste guia, debruçamo-nos sobre 
campanhas da sociedade civil, que 
tipicamente não têm estes objetivos. 
As campanhas da sociedade civil, que 
são normalmente organizadas por 
Organizações Não Governamentais para 
o Desenvolvimento (ONGD) ou iniciativas 
sociais, combinam frequentemente  

os dois últimos tipos de campanha.  
As campanhas de pressão política 
destinam-se a mudar as estruturas  
e processos políticos ou económicos pela 
implementação de atividades dirigidas 
como advocacia ou a mobilização 
pública. Neste caso, os destinatários 
da campanha são atores institucionais, 
como políticos, partidos e empresas. Ao 
mesmo tempo, o público é incentivado  
a atuar para aumentar a pressão sobre 
os responsáveis políticos. As campanhas 
de consciencialização e mudança de 
comportamentos procuram provocar 
a mudança a nível individual. Aqui, os 
organizadores aumentam a visibilidade 
de uma causa para sensibilizar o seu 
público-alvo para o tema e para  
os motivar a mudar a sua atitude, padrões 
de consumo ou estilo de vida.
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1.4

QUAL É O SEU PAPEL?

Além de descobrir que tipo de campanha se adapta  
ao seu tema, é necessário estar consciente de quem  
é ou de que papel quer desempenhar.

IDENTIDADE

Se a sua organização está bem 
estabelecida devido a anos de trabalho,  
o seu papel pode efetivamente ter-se  
transformado no seu ‘ADN’. 
É a sua forma de trabalhar, é o papel  
– ou podíamos chamar-lhe estratégia –  
pela qual é conhecido. Se a sua 
organização é recente ou se começa 
uma nova campanha, ainda pode ter de 
encontrar o seu papel ou renegociar a sua 
posição. Vê-se como alguém motivado 
por problemas ou um informador cuja 
missão é revelar um problema (como 
faz a Amnistia Internacional na deteção 
de abusos dos direitos humanos), ou 
como alguém motivado pelas soluções, 
que luta contra o problema fornecendo 
soluções diretas (como a Open State, que 
desenvolve produtos em código-fonte  
aberto e sustentáveis para um futuro 
mais acessível, circular e verde)?  
Age de forma solitária ou num pequeno 
grupo de ativistas (como as mulheres da 

FEMEN, que perturbam regularmente  
as rotinas políticas da UE) ou faz parte  
de um movimento apoiado no poder 
de um grande número de pessoas (por 
exemplo, as plataformas online como  
a Avaaz ou movimentos como  
o Occupy)? A sua estratégia é conflituosa 
(por exemplo, a Greenpeace) ou a sua 
influência é construída cooperando com 
outras organizações (por exemplo,  
a WWF)? Encontrar o seu papel  
e elaborar a sua estratégia é um elemento 
importante para ser reconhecido, 
conhecido e, assim, influente. Determina 
o tom da sua campanha (ver capítulo 2.3), 
o tipo de parceiros e de apoiantes que 
atrai – e também quem afasta  
(ver capítulos 2.2 e 2.5).
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A POSTOS?
Antes de começar a falar com os seus primeiros 
potenciais apoiantes, tem de colocar as questões 
certas. Em primeiro lugar, há que ter uma boa 
imaginação: o que vai mudar depois da campanha? 
Não atue sem ter uma imagem clara e positiva 
dessa mudança. O capítulo seguinte apresenta 
várias considerações estratégicas essenciais que 
o guiam no processo de criação de uma estrutura 
eficaz que mobilize e motive outras pessoas a 
juntar-se à sua causa. Começando pela estratégia 
da campanha, vemos como pode aprender a usar 
técnicas de narrativa e de envio de mensagens 
para encontrar os apoiantes certos e fazê-los 
aderir ao objetivo.
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2.1

QUE MUDANÇA 
PRETENDE?
O trabalho numa campanha significa que 
quer originar uma determinada mudança.  
Mas o que faz para realmente contribuir  
para essa mudança? Está no mesmo 
caminho, para o mesmo resultado 
pretendido, dos apoiantes da mesma 
campanha? Desenvolver o que se chama 
uma Teoria da Mudança pode ajudar  
a ligar as suas atividades à mudança  
que pretende, em vez de tomar decisões 
baseadas nos recursos que tem  
ou de os adaptar às atividades habituais.
Funciona assim:

2. DESENHE O MAPA  
PARA A MUDANÇA
Agora, identifique todos os resultados  
que têm de ser obtidos antes  
de chegar ao objetivo final e ordene-os 
cronologicamente. Para isto, é preciso 
desenhar do fim para o início um mapa  
da mudança: comece pelo final  
da campanha, que é o objetivo a longo 
prazo. A seguir, recue no tempo e questione 
a cada fase: Quais são as condições para 
que este resultado aconteça? Esboçar 
estes passos intermédios permite ver  
o progresso da campanha a desenvolver- 
-se ao longo do tempo e ajuda a trabalhar 
em objetivos de curto e médio prazo, que 
são vitais para atingir o objetivo de longo 
prazo. Considere todos estes resultados 
intermédios como condições prévias 
para chegar à mudança fundamental que 
pretende. Os passos seguintes podem 
ajudar a chegar aos resultados necessários:  

Experimente o outro lado da moeda  
dos obstáculos que quer alterar. Discuta  
as forças motrizes da mudança desejada  
e as que a impedem. Inclua todos  
os agentes relevantes (beneficiários, 
grupos alvo, responsáveis políticos, etc)  
no panorama.

A seguir, examine as forças motrizes.  
O que pode ser feito para aumentar  
o poder dessas forças e limitar as forças 
de oposição? Podem ser criadas novas 
forças, alterando assim o equilíbrio?

1. IDENTIFIQUE  
O SEU OBJETIVO
Antes de mais, afaste-se para ver  
o panorama geral: Qual é o problema 
central que o preocupa e qual  
é a mudança fundamental que quer ver? 
Este objetivo pode ir além da influência 
da campanha e demorar anos a atingir, 
dependendo do tema em questão.  
Pode ser útil para o processo imaginar  
a versão ideal de um título de jornal no dia 
em que a campanha tenha sucesso.
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Tendo em conta a mudança que  
é capaz de fazer acontecer no contexto 
específico em que trabalha, identifique 
os resultados mais significativos que 
levam à realização do objetivo de longo 
prazo e organize-os cronologicamente 
num mapa do seu caminho até  
à mudança.
Pode ser útil utilizar os critérios  
SMART quando define os resultados  
(e, mais tarde, os indicadores):

E      SPECÍFICO    (S-PECIFIC) 
Junte tantos detalhes específicos sobre 
o resultado quanto possível; terá mais 
hipóteses de ser atingido do que  
se descrever um resultado geral.

M      ENSURÁVEL 
Estabeleça indicadores para medir  
o progresso no sentido de cada resultado.

A      LCANÇÁVEL 
Verifique se tem os meios para atingir 
esse objetivo. Avalie o esforço, tempo  
e outros custos que vai implicar e decida 
se isso é aceitável para si.

R      ELEVANTE 
Reflita: o resultado vai contribuir 
realmente para o objetivo de longo prazo?

T      EMPO LIMITE 
Defina um horizonte temporal para cada 
resultado. Se não marcar prazos, não 
haverá um sentido de urgência.

3. ACRESCENTE 
OS INDICADORES 
APROPRIADOS
Os indicadores contam a história do 
sucesso da campanha e registam o seu 
progresso. Assim, é crucial definir um 
indicador ao longo do caminho para  
a mudança causada por cada resultado, 
não apenas para o resultado de longo 
prazo. Coloque a pergunta: Que provas 
vamos dar para mostrar que isto foi 
conseguido?
As seguintes questões podem ajudar  
a descobrir indicadores significativos:

Quem espera mudar? Seja específico 
acerca do seu público-alvo.
Qual é o estado atual deste indicador no 
público-alvo? Esta resposta serve como 
referência para medir uma mudança 
realizada.
Que nível de mudança tem de ocorrer 
neste indicador para afirmar que atingiu 
o resultado com sucesso? Defina um 
patamar.
Quanto tempo vai demorar a mudar 
este indicador no público-alvo? 
Estabeleça um prazo.

PERCURSO  

4. DESENVOLVA 
A ESTRATÉGIA E 
INTERVENÇÕES
Esta é altura de decidir quais são  
as suas opções estratégicas. O que pode 
dar, idealmente, a sua organização  
ou grupo? Qual é o seu papel no caminho 
para a mudança? Pergunte-se também 
o que fazem outros e se é possível 
criar sinergias colaborando. Observe 
o resultado registado no percurso  até 
à mudança e identifique os que pode 
influenciar com as capacidades que 
tem na campanha. Agora, organize 
uma sessão de brainstorming sobre 
intervenções para cada um dos 
resultados escolhidos. A seguir, explique 
como espera que a intervenção 
proposta leve ao resultado desejado 
em relação aos indicadores escolhidos 
anteriormente.

5. CLARIFIQUE OS SEUS 
PRESSUPOSTOS
Finalmente, uma Teoria da Mudança 
fundamentada só funciona com pressupostos 
subjacentes apropriados. Um pressuposto  
é algo que crê ser verdadeiro sem que tenha 
uma confirmação ou prova. Os pressupostos 
subjacentes da sua Teoria da Mudança explicam 
tanto as ligações entre as condições prévias 
para a realização do objetivo principal como 
também as expetativas sobre como e porquê 
as intervenções propostas devem levar ao 
objetivo. É fundamental ser muito explícito 
acerca dos pressupostos e de porque pensa 
que determinada abordagem vai implementar 
a mudança pretendida. Quando uma Teoria 
de Mudança é construída sobre pressupostos 
errados sobre o seu contexto ou ambiente, 
mesmo o mapa para a mudança mais elaborado 
pode falhar. Portanto, é importante verificar 
com cuidado que os seus pressupostos são 
realistas e de que não excluiu pressupostos que 
contribuam ou prejudiquem a campanha.  
Alguns dos pressupostos da campanha  
de supermercados do projeto Make Fruit Fair!/
Fruta Tropical Justa foram, por exemplo:

Se levarmos a cabo investigação que prove 
que o problema sobre o qual se debruça  
a nossa campanha é real, os decisores, tais 
como políticos e supermercados, vão atuar 
sobre esta questão.
Se consciencializarmos o público para o nosso 
tema, o público vai pressionar os decisores  
e/ou apoiar ativamente a campanha.
Se impulsionarmos a procura de produtos do 
Comércio Justo na Europa, os supermercados 
terão de mudar as suas práticas para 
satisfazer as necessidades dos clientes.
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6. MANTENHA  
A TEORIA DA MUDANÇA 
ATUALIZADA
Não deixe a sua Teoria da Mudança  
numa gaveta. Utilize-a para enquadrar 
debates acerca do progresso feito  
ao longo do caminho para a mudança. 
Verifique o estado das condições  
prévias, indicadores, intervenções  
e pressupostos, de tempos a tempos, 
para ver se as suas atividades ainda 
servem o objetivo principal, a longo prazo. 
Monte um sistema de monitorização útil, 
que ajude a expor as suas vitórias,  
e não se esqueça de fazer uma avaliação 
exaustiva da sua campanha para retirar 
as conclusões essenciais. Isto apoiará  
o processo de aprendizagem e ajudará  
a aumentar a sua eficácia.

MUDANÇA

•LIGAÇÕES ÚTEIS

Center for Theory of Change:
www.theoryofchange.org

JENNY ROSS,
Teoria da mudança para consultoria e campanhas:
www.bond.org.uk/resources/theory-of-change-
for-advocacy-and-campaigns

ANDREA A. ANDERSON,
The Community Builder’s Approach to
Theory of Change: A Practical Guide to Theory
Development (2006):
http://www.dochas.ie/Shared/Files/4/TOC_fac_
guide.pdf

HI VOS,
Theory of Change Thinking in Practice:
A stepwise approach (2015):
http://www.theoryofchange.nl/sites/default/
files/resource/hivos_toc_guidelines_final_
nov_2015.pdf

A campanha Make Fruit Fair!/Fruta 
Tropical Justa combina pressão política  
e táticas de mudança de comportamentos 
(ver página seguinte). O objetivo  
a longo prazo é melhorar as vidas dos 
trabalhadores e trabalhadoras  
de plantações e agricultoras e agricultores 
em pequena escala em países que 
produzem fruta tropical, ao fortalecer 
os mecanismos de comércio justo. Para 
atingirmos esse fim, os supermercados 
têm de melhorar as condições na cadeia 
de valor. Contudo, estes só mudam  
as suas práticas comerciais se sentirem 
uma grande pressão para atuarem – 
devido a protesto do público, uma maior 
procura de produtos de comércio justo, 
ou legislação vinculativa. Além de fazer 
advocacia junto de políticos e levar  
a cabo uma comunicação bilateral com 
os supermercados, a campanha Make 
Fruit Fair!/Fruta Tropical Justa depende 
significativamente do apoio do público. 
Portanto, sensibilizar e mobilizar pessoas 
é crucial para chegar ao sucesso  
no objetivo de longo prazo.  
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TEORIA 
DA MUDANÇA 
da campanha Make Fruit Fair!

Trabalhadores e agricultores em 
pequenas escala do setor da fruta 

tropical beneficiam do Comércio Justo

Objetivo principal

Resultados

Intervenções

Os supermercados melhoram
as condições nas cadeias de valor

da fruta tropical

Os políticos reforçam as auditorias
jurídicas das empresas

Os políticos sentem-se pressionados a atuar Os supermercados sentem-se
pressionados a atuar

CAMPANHA PÚBLICA E ADVOCACIA CAMPANHA PÚBLICA

A procura de fruta do 
comércio justo na Europa 

está a aumentar

O público europeu está
sensibilizado para o problema

CAMPANHA PÚBLICA

CAMPANHA PÚBLICA

Lançar uma 
petição

Apresentar 
soluções 

alternativas 
para as 

compras

Organizar 
uma “tem-

pestade” de 
Tweets

Organizar 
sessões de 
advocacia

Produzir 
materiais de 
informação  

etc.
Organizar 

ações 
urgentes

Lançar uma 
petição

Organizar 
uma “tem-

pestade” de 
chamadas 
telefónicas

Iniciar um 
diálogo etc.

Produzir 
materiais de 
campanha

Efetuar 
estudos de 
pesquisa

Envolver os 
meios de 

comunicação

Organizar 
ações 

públicas
etc.

Informar as pessoas sobre o 
Comércio Justo etc.
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2.2

A QUEM QUER CHEGAR?

Independentemente de estarmos a falar de ONGD, 
representantes políticos, apoiantes, voluntários, signatários 
ou empresas multinacionais, uma campanha tenta sempre 
mudar algo no pensamento ou comportamento  
das pessoas. Mas quem são estas pessoas?
Antes de começar a planear as suas atividades  
de campanha em pormenor, deve refletir sobre as atitudes, 
necessidades e comportamentos típicos do seu público- 
-alvo. Há dois grandes tipos de abordagem a esta questão 
nas práticas habituais do marketing e das campanhas:  
A primeira abordagem observa grandes grupos  
ou multidões de pessoas, enquanto a segunda se concentra 
sobre e explora pessoas exemplares  
ou arquétipos – chamadas personagens.
As abordagens com foco sobre grupos, tais como o modelo 
de Sinus Milieu, procuram dividir um potencial público- 
-alvo diferenciando ambientes sociais, estilos de vida, 
valores, rendimentos do agregado familiar, grupos etários  
e interesses em comum. A abordagem por Personagens,  
por outro lado, tenta ver o mundo pelos olhos de outro 
indivíduo. Isto inclui os seus sentimentos, preocupações, 
esperanças, gostos e aversões, o que facilita a construção 
de uma ligação à sua causa.  

ALCANCE
Exercício: Matriz de Personagem  

Imagine uma pessoa típica a quem  
a sua campanha quer chegar – e não 
tenha medo de pensar em clichés nesta 
altura. É um homem, uma mulher,  
ou de outro género? Que nome teria? 
Que idade teria esta pessoa imaginária? 
Que profissão desempenharia? Para 
tornar as coisas mais tangíveis, pode 
desenhar rapidamente a pessoa que 
serve de objeto à sua equipa. Discuta 
tantas pessoas quantas as necessárias 
para serem os representantes típicos 
do público-alvo. Se este grupo for muito 
específico, pode inventar apenas uma 
personagem. Se for mais diverso, pode 
acabar com uma mão cheia  
de personagens diferentes.

Por exemplo, imaginemos que inventa 
Pavel Kučera, um empresário de 27 anos 
de Praga, o tipo de hipster bem parecido 
com barba crescida, e Sara de Sousa, 
uma professora de 38 anos vinda  
do Porto, em Portugal.
No passo seguinte, preencha uma matriz 
das personagens de Pavel e Sara.  
A matriz compreende normalmente 
quatro campos de informação que 
ajudam a chegar ao núcleo  
da personagem:
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O PERCURSO DAS 
PERSONAGENS
A partir das personagens elaboradas, 
pode então criar um “Percurso  
das Personagens”. Este vai ajudar  
a compreender o percurso concreto 
das ações pessoais, desde o primeiro 
interesse da pessoa até à tomada  
de passos concretos no sentido  
do objetivo da campanha.  
Voltando ao nosso empresário, Pavel. 
Ele pode ter carregado por pura 
curiosidade no botão de uma publicação 
partilhada no Facebook de um amigo,  
é dirigido para o seu site, a seguir 
participa no seu pequeno questionário 
online sobre a poluição marinha e, 
finalmente, cria uma ligação com a causa 
e doa dinheiro através do formulário  
de doação Paypal. Mas também pode 
ouvir falar da campanha a alguns  
dos seus colegas de trabalho que já são 
membros da organização da campanha 
(ver capítulo 2.5).

Quando compreender todas estas 
maneiras possíveis pelas quais Pavel  
– e Sara, também – podem ou (ainda)  
não podem entrar em contacto com  
a campanha, pode começar a jogar  
às correspondências. Afixe as histórias 
completas das personagens num Mapa 
de Percurso das Personagens, que se 
parece com um mapa do metro e ajuda  
a identificar os pontos de contacto  
nos quais é mais provável que  
as personagens interajam consigo  
(por exemplo, tanto Pavel como Sara vão 
regularmente a cafés, ver capítulos 3.1  
e 3.3). Auxilia-o a estabelecer prioridades 
e a concentrar os seus recursos nestes 
pontos. Se, por exemplo, a maioria  
das suas personagens querem participar 
de um modo interativo e pessoal,  
mas apenas está planeada uma petição 
online, deve voltar a pensar nos seus 
instrumentos para redirecionar  
a comunicação da campanha.

1. CIRCUNTÂNCIAS PESSOAIS BIOGRÁFICAS:
Pergunte-se quais são as circunstâncias pessoais de Pavel e Sara. Por exemplo, têm filhos? Em que 
área trabalha ele e o que ensina ela? Como será a sua situação financeira? Todos estes elementos 
podem influenciar e determinar o interesse de Pavel e Sara na campanha e as suas reações a ela. 
Digamos que Sara tem duas crianças, está a criar os seus filhos sozinha e tem pouco dinheiro. Pavel  
provavelmente não tem filhos, está concentrado na sua carreira e ganha um bom salário.

2. OS PONTOS DE CONTATO ATRAVÉS DOS QUAIS CHEGAR ÀS PERSONAGENS:  
Agora pense nos usos dos media e rotinas diárias das suas personagens. Alguns usam o Facebook  
24 horas por dia e sete dias por semana, enquanto outros nem têm um smartphone. Por vezes,  
as ideias mais criativas para uma campanha surgem quando se pensa nos meios de comunicação  
a que as pessoas do público-alvo realmente acedem. Faça uma lista de todas as opções possíveis – ou 
pelo menos das mais usadas atualmente – incluindo órgãos de comunicação (já agora: já pensou naquelas 
revistas que são distribuídas gratuitamente? Na verdade, são muito lidas). Agora experimente pôr-se 
no lugar de Pavel e Sara. Como é a sua rotina diária típica? Usam a bicicleta ou o carro para viajar? 
Talvez Sara seja do tipo de gostar de jornais e cinema enquanto Pavel lê geralmente blogues e vê 
vídeos do YouTube. Enumere os aparelhos eletrónicos e os canais favoritos das suas personagens 
porque, apesar de tudo, não é necessariamente uma aplicação para telemóvel ou uma newsletter 
clássica enviada por correio eletrónico que mobiliza toda a gente na mesma medida.

3. NECESSIDADES, DESEJOS E PROBLEMAS:
Neste ponto, reflita sobre a atitude que as suas personagens podem ter em relação ao assunto  
da campanha (baseando-se nos pressuposto que construiu até aqui). Imaginemos que o tema  
é a poluição marinha. Sara pode desejar uma costa marítima mais limpa de resíduos plásticos 
porque se preocupa com a saúde dos seus filhos quando brincam na praia. Pavel, por outro lado, 
quer gozar as suas queridas férias de surf sem lixo como redes fantasma (velhas redes de pesca)  
a atrapalhar ou mesmo a pô-lo em risco quando está na água – ou talvez ele se preocupe com  
o aspeto ambiental da questão.  

4. RESPOSTAS, OFERTAS OU SOLUÇÕES PARA AS NECESSIDADES, 
     DESEJOS E PROBLEMAS DAS PERSONAGENS:

Agora que pode fazer a sua campanha para envolver as personagens que criou? Porque 
participariam na sua campanha em vez de outra? Talvez porque a sua campanha oferece formas 
de participação adequadas (as pessoas podem participar com o seu tempo ou dinheiro em vários 
graus) ou porque está a lutar pela tomada de certas decisões políticas, ou porque o seu site oferece 
uma  experiência de utilização sem barreiras.  
Voltando a Pavel e Sara: Pavel não tem tanto tempo para atuar, mas tem dinheiro e está disposto 
a doar algum para a sua campanha. Sara precisa de ser cuidadosa com os gastos, por isso é mais 
provável que participe na sua campanha de outro meio, que não implique a doação de dinheiro.
Implemente as ferramentas para a participação de acordo com as respostas!
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Em especial, se quer abordar clientes,  
é importante pensar no seu 
comportamento em relação ao produto 
ou serviço em si, em vez de focar  
apenas os aspetos éticos como  
a justiça na produção ou os pagamentos 
que recebem os agricultores. 
Frequentemente, os organizadores  
de campanhas concentram-se  
no seu próprio tema e esquecem-se  
de criar empatia com a perspetiva 
diária de potenciais apoiantes. Pensam: 
“se as pessoas soubessem a verdade, 
mudariam!” Mas a realidade é bem mais 
complexa do que isso.

Por essa razão, foi essencial considerar 
premissas diferentes para os vários 
países ao desenvolver a campanha Make 
fruit fair!/Fruta Tropical Justa, tais como  
o comportamento dos consumidores  
ou a disponibilidade dos produtos. 
Sara, por exemplo, compra muita fruta 
produzida em Portugal, o que
auxilia os agricultores e agricultoras 
locais. Ao abordar Sara, deve focar-se 
não apenas na produção de comida no 
estrangeiro, mas também ligar a questão 
às condições locais. Pavel, por outro lado, 
gosta de praticar desporto e manter  
o seu corpo em boas condições, o que 
significa que se preocupa acerca  
do efeito dos produtos sobre a saúde. 
Pode chamar-lhe a atenção ao sugerir 
que os resíduos de pesticidas,  
por exemplo, não só causam dano  
ao seu corpo, como são perigosos para 
as pessoas que colhem a fruta.
Portanto, neste caso, pergunte-se 
porque a fruta importa às pessoas, 
porque e quando a consomem  
ou como a preparam. Apenas com  
este tipo de pesquisa e compreensão 
básica é possível chegar a elas e ter  
a oportunidade de dirigir as suas crenças 
e comportamentos para a ação em favor 
da sua causa.

HISTÓRIAS 
PESSOAIS
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2.3

QUAL É A SUA MENSAGEM?

Quantos mal entendidos podiam ter sido evitados 
se o emissor tivesse empenhado mais esforços 
para enviar uma mensagem clara?
As campanhas, em particular, devem ter uma 
mensagem clara no seu núcleo para serem 
atrativas e, eventualmente, bem sucedidas. Uma 
vez formulada, a mensagem fornece uma linha  
de guia e orientação para todas as suas 
comunicações e atividades. Idealmente, deve ser 
fácil de entender e não precisar de explicações 
adicionais. Toda a conceção da campanha deve 
incluir essa mensagem; deve exprimir os mesmos 
valores, comunicando as mesmas emoções e a sua 
atitude interior.

ELEMENTOS CHAVE DA MENSAGEM DA 
CAMPANHA
Não pense na sua mensagem como um 
slogan, que deve ser curto e memorável, 
mas também requer normalmente 
mais informação e contexto para ser 
compreendido. Uma mensagem  
de campanha é mais do que isso. 
Consiste em quatro elementos chave:

PERGUNTA:
Sobre o que é a campanha? O público- 
-alvo deve ficar com uma impressão 
duradoura.

RAZÃO:
Porque é precisa a campanha? Deixe 
claro que o tema da campanha é um 
problema grave.

CENÁRIO ALTERNATIVO:
O que está em jogo se a campanha 
falhar? Proponha soluções e enuncie 
o que acontecerá se não for bem 
sucedido.  

AÇÃO:
O que deve ser feito? Aproxime-se dos 
atores e do seu público-alvo para que 
atuem em apoio à mudança proposta.

Se a mensagem não consegue comunicar 
estes elementos, o público-alvo fica 
confuso e não sabe em que acreditar, 
o que fazer ou quem seguir. Portanto, 
seja tão claro e preciso quanto possível 
e lembre-se do princípio KISS (“Keep It 
Simple, Stupid”). Vale a pena testar  
a sua mensagem em representantes  
de diferentes público-alvo e em pessoas 
exteriores à campanha para ver se  
é entendida da forma que pretende ser.

ENCONTRE AS IMAGENS E O TOM 
CERTO
As imagens e o tom que vai usar no material 
de campanha devem reforçar a mensagem 
e não desviar a atenção desta. Também 
devem estar adaptados ao seu papel (ver 
capítulo 1.4) e ao seu público-alvo (ver 
capítulo 2.2). Na sua campanha pode usar 
um tom humorístico ou sombrio, leve ou 
pesado, conflituoso ou subtil, baseado em 
factos ou fictício, ativo ou reativo, ruidoso ou 
silencioso. Há um número ilimitado de tons 
que pode considerar, mas qualquer que seja 
o tom que escolha, deve refletir nas razões 
para o fazer!
Digamos que quer motivar jovens 
apoiantes a ajudar recolhendo 
assinaturas, mascarados de bananas, 
num festival de música. As imagens 
que deve usar devem sugerir de alguma 
forma ‘ação’, ‘coragem’ e ‘diversão’. 
Do mesmo modo, o tom que usa 
nas publicações no Facebook e em 
newsletters por e-mail  deve ser conciso. 
Se fizer parte de um pequeno think tank 
sobre alterações climáticas que publica 
artigos científicos, com um pequeno 
orçamento para uma campanha, e estiver 
sobretudo a dirigir-se a políticos e atores 
de influência, pode ser aconselhável 
escolher um tom mais ‘respeitável’.  
Um toque de humor pode ser permissível, 
mas este deve ser inteligente. É possível 
que precise de um estilo mais subtil que 
não perca a ligação ao contexto que 
investigou. Isto não significa que tem  
de ser aborrecido, mas simplesmente 
que o seu tom deve corresponder a quem 
é noutros locais.
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COMUNI-
CAÇÃO

As muitas imagens que acompanham  
a campanha também eram bastante 
fortes, incluindo manifestantes 
disfarçados de figuras de 1,80 m  
a bloquear estações de serviço da Shell  
e figuras Lego a atravessar a Abbey 
Road, em Londres, como os Beatles  
na capa do seu álbum.
Uma vez mais, a Greenpeace marcou 
pontos com uma mensagem clara: 
práticas como a perfuração do Ártico 
foram mais expostas publicamente  
e a Lego anunciou que desistiu  
da parceria e não voltaria a trabalhar com 
a Shell. Seguir uma via indireta e eleger 
como alvo outro gigante empresarial  
com uma ligação estreita à Shell em vez 
da própria empresa é uma tática que  
a Greenpeace tem usado repetidamente 
com sucesso. 

mundo no seu vídeo no YouTube que atraiu 
quase seis milhões de visualizações ao 
mostrar um Ártico intocado – construído com  
120 kg de tijolos Lego – cobrir-se lenta mas  
inexoravelmente de petróleo. O vídeo joga  
com a dissonância entre o alegre e inofensivo 
mundo de brinquedos Lego e os efeitos 
devastadores do crude sobre o ambiente  
e todas as espécies, mas em primeiro lugar  
e sobretudo sobre a imaginação das crianças, 
atraídas por promessas falsas de uma 
empresa petrolífera que quer ter uma melhor 
imagem. No final do vídeo, aparece o slogan 
“A Shell polui a imaginação dos nossos filhos” 
e o apelo para assinar uma petição para que  
a Lego anule a sua parceria com a Shell.
Será que os elementos chave da mensa-
gem da campanha da Greenpeace são 
claros, como visto anteriormente?  

PERGUNTA:
A campanha tem como alvo a Shell 
por esta pôr em risco o ambiente com 
práticas como perfurar no Ártico  
e a Lego por apoiar estas práticas ao 
cooperar com a Shell. 

RAZÃO:
A campanha é necessária para aumentar 
a consciência em relação às operações 
da Shell e para que a Lego desista da sua 
cooperação com a Shell (apoiando assim 
intrinsecamente as suas ações).

CENÁRIO ALTERNATIVO:
A Lego continua a limpar a imagem 
da Shell, enquanto a imaginação das 
crianças fica cada vez mais poluída.

AÇÃO:
A cooperação entre a Shell e a Lego 
deve acabar, com a assinatura de 
petições e aumentando a pressão.

Uma vez escolhida a direção, tenha 
presente que imagens, vídeos, sons, 
slogans, tipos de letras e mesmo 
odores (por exemplo, correspondência 
perfumada) e a sua própria aparência 
podem apoiar o seu tom ou discordar 
deste. Por isso, escolha cuidadosamente  
e planeie a sua campanha de modo  
a incluir todos estes aspetos. Isso ajudará 
a que a sua campanha seja reconhecida 
mais rapidamente e, adicionalmente, dá à 
sua organização um tipo de marca invisível.

A CAMPANHA ANTI-SHELL
DA GREENPEACE  
E A SUA MENSAGEM  
Um exemplo muito popular de uma 
campanha é a campanha Anti-Shell lançada 
pela Greenpeace enquanto parte  
da campanha internacional Save the Arctic. 
Neste caso, a Greenpeace não lutou contra 
a Shell diretamente, mas, ao invés, ‘usou’  
a Lego como um alvo vulnerável para 
ganhar a atenção do público para a sua 
verdadeira causa, nomeadamente a luta 
contra os planos da gigante petrolífera de 
perfuração no Ártico. A Lego é vulnerável 
porque fornece produtos de consumo 
famosos, é conhecida em todo o mundo 
e tem uma reputação limpa e um valor de 
marca a defender. A Lego tinha iniciado 
uma parceria com a Shell que incluía vender 
figuras Lego com o logótipo da  Shell.  
O acordo apenas para vender jogos de 
figuras Lego em estações de serviço valia 
90 milhões de dólares (82 milhões de euros) 
para a Lego. A Greenpeace escolheu como 
alvo o maior fabricante de brinquedos do 
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EXEMPLO: O TOM CERTO DOS YES MEN

Uma das mais notáveis abordagens  
a uma campanha é a mistura de tons 
usada por dois ativistas norte-americanos, 
Andy Bichlbaum e Mike Bonanno, sob 
o nome de The Yes Men. Os Yes Men 
comunicam regularmente como se 
tivesse acontecido algo que ou devia 
ter acontecido numa versão melhorada 
da nossa realidade, ou é uma forma tão 
exagerada do que está realmente  
a acontecer que nenhum destinatário da 
mensagem pode acreditar, passando  
a tentar descobrir se é realmente 
verdade. Em ambos os casos, os grupos 
alvo (normalmente grandes empresas) 
têm de reagir negando ou processando 
judicialmente os Yes Men, o que torna  
os seus erros ainda mais públicos.
Um exemplo famoso é o Desastre  
de Bhopal, que ocorreu na Índia, a 3 de 
dezembro de 1984, sob os auspícios  
da empresa Union Carbide. Uma fuga de 
gás expôs 500.000 pessoas a químicos 
tóxicos. Cerca de 3.800 pessoas tiveram 
morte instantânea devido às substâncias 
perigosas na atmosfera e alguns milhares 
nos dias seguintes (segundo algumas 
fontes, cerca de 25.000 vítimas). 

TOM

•LIGAÇÕES ÚTEIS

Greenpeace, vídeo Lego: Everything is NOT awesome:
https://www.youtube.com/watch?v=qhbliUq0_r4

The Yes Men na BBC:
https://www.youtube.com/watch?v=LiWlvBro9eI 

O Desastre de Bhopal foi um dos maiores 
desastres químicos da História. Duas 
décadas mais tarde, a 3 de dezembro 
de 2004, Andy Bichlbaum apareceu no 
canal BBC World como ‘Jude Finisterra’, 
um suposto porta-voz da Dow Chemical 
(proprietária da Union Carbide). Como 
‘Finisterra’, Bichlbaum
fingiu que a Dow Chemical estava  
a considerar aceitar finalmente as suas 
responsabilidades, liquidando a Union 
Carbide e usando os 12 mil milhões  
de dólares (11 mil milhões de euros) para 
pagar cuidados médicos, limpar a área  
e financiar investigação sobre os perigos 
de outros produtos da Dow Chemical. 
Depois de duas horas de cobertura em 
vários meios, a Dow Chemical emitiu 
um comunicado de imprensa negando 
a declaração, o que assegurou uma 
cobertura ainda maior das notícias falsas 
de uma limpeza. Na bolsa de Frankfurt, 
por exemplo, o preço das ações da Dow 
Chemical caiu 4,24% em 23 minutos, 
fazendo desaparecer 2 mil milhões de 
dólares do valor de mercado da empresa.
Esta mistura de tons de humor negro  
e ‘desmascarar o mal visível’ é a receita do  
sucesso das campanha dos The Yes Men.
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2.4

QUAL É A SUA HISTÓRIA?

Uma campanha é, entre outras coisas, um impulso para mudar 
uma história – uma narrativa que vivemos e na qual nos 
orientamos. Uma história é o desenrolar dramático de eventos 
que descreve o desenvolvimento e relações das pessoas 
dentro dela, tal como num romance ou conto de fadas.

Como organizadores de uma campanha, 
somos contadores de histórias, contando uma 
nova história que muda, adapta, complementa 
ou inverte uma velha história. É por isso que 
enquadrar uma campanha é tão importante.  
O enquadramento de uma narrativa é  
o ‘contexto da história’, mais amplo e mais 
abstrato; é uma certa perspetiva ou esquema 
de interpretação.
Não basta ter uma estratégia racional bem 
concebida, argumentos válidos e todos os 
factos ao alcance da mão. Também é preciso 
ter uma boa narrativa e um enquadramento, 
já que as estruturas narrativas são capazes de 
reduzir a complexidade como uma forma de 
ajudar a mente humana a tratar a informação. 
É necessária uma história projetada para 
envolver, comover, evocar atenções e falar ao 
coração e à mente das pessoas.
Contar histórias é uma ferramenta muito antiga, 
mas que conheceu um renascimento nos 
últimos anos, em paralelo com a generalização 
das redes sociais e com os avanços 
tecnológicos e digitais que tornaram a produção 
de conteúdos (vídeo, áudio, texto) mais acessível 
e barata do que nos media tradicionais.  

1. ENCONTRAR A SUA HISTÓRIA
Por esta altura, deve estar certo dos factos 
relacionados com o seu tema, o seu objetivo, 
o caminho para a mudança e a estratégia  
de campanha (ver capítulo 2.1). Também deve 
ter uma ideia do seu tom preferido: se quer 
que a campanha seja vista como humorística, 
tocante, factual, combativa, pacífica, suave, 
etc. (ver capítulo 2.3).
Pode começar por analisar que ‘história’  
ou ‘estrutura narrativa’ está a prejudicar  
o seu objetivo ou o sucesso da campanha. 
Se o seu objetivo é, por exemplo, convencer 
o público a aceitar uma transformação do 
setor energético para reduzir as emissões 
de carbono, deve encontrar as ‘histórias’ 
que estão potencialmente a derrotar a sua 
comunidade nesta questão. Estas podem 
ser histórias sobre destruição de empregos 
devido ao encerramento do setor da energia de 
carvão, histórias acerca de um país inteiro que 
retrocede a mínimos pré-industriais de conforto 
e prosperidade, ou outras histórias que contam 
às pessoas, tornando-as avessas à mudança  
e deixando-as com medo da transformação no 
setor energético.  
Em resposta a estas histórias, pode então 
fazer um brainstorm acerca de que histórias 
podem validar o seu objetivo, mundivisão  
e situação. Em particular, pode tentar 
perceber que histórias podem lançar uma 
nova luz sobre histórias antigas e alterar 
a perceção das pessoas. No caso da 
transformação do setor energético em favor 
de uma energia mais sustentável e amiga do 
ambiente, esta pode ser a uma história da 
‘economia verde’ que ajude a associar  
a transformação com oportunidades  
e prosperidade.

2. ENCONTRAR UM HERÓI
Outro ponto-chave é procurar uma 
‘dramatis personae’: Quem é importante 
na história? Quem pode contar a história? 
Quem podemos usar como a voz, 
perspetiva ou símbolo para a história? 
Temos tendência a procurar heróis  
e heroínas em qualquer contexto;  
é simplesmente mais fácil para  
as nossas mentes e almas orientar-se  
numa situação particular se nos 
pudermos focar sobre outro ser humano 
numa posição parecida.
Nesse sentido, outro passo importante 
é encontrar sobre quem focar a história, 
ou quem pode servir de exemplo para 
mostrar a situação que tentamos 
mudar mais tangível e tocante. 
Provavelmente já todos ouvimos falar  
de Edward Snowden, um especialista  
em computadores norte-americano,  
ex-empregado da CIA (Central Intelligence 
Agency) e denunciante, que revelou 
informação secreta da NSA (National 
Security Agency) em 2013 sem prévio 
consentimento. A seguir, tornou-se  
a figura pública mais facilmente 
associada a vigilância de massas e à 
luta contra os governos e a favor da 
transparência e verdade. A complexa 
situação global cristalizada numa pessoa.

Mas o que significa exatamente? Implica olhar 
o mundo e uma certa situação – no nosso caso, 
a situação pela qual ou contra a qual está a lutar 
– com olhos de romancista ou de argumentista. 
Significa procurar e encontrar as histórias 
envolvidas, as emoções, estruturas, as pessoas 
mais interessantes, situações, relações, eventos 
e imagens e tentar dar forma a uma história  
a partir desses elementos. Ou antes, significa 
tentar expor e revelar as histórias escondidas 
dentro da desordem e acumulação de factos  
e elementos numa situação ou tema.  
Como lidar com o processo de contar  
uma história – ou melhor, como descobrir 
uma história? É claro que pode contratar 
um perito em narrativas ou um estratega de 
comunicação. Se o seu orçamento é mais 
modesto, pode pedir a um ou uma jovem 
jornalista, documentarista ou argumentista 
a sua ajuda e competências. Estas pessoas 
são formadas para encontrar as melhores 
histórias, perspetivas e personagens  
para qualquer situação. No entanto, aqui estão 
algumas ideias sobre o processo  
e ferramentas que podem ajudar a descobrir 
uma boa história sem ajuda:
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3. ENCONTRAR  
UMA FORMA  
DE CONTAR A HISTÓRIA
Além de uma boa história de base também 
deve trabalhar com uma estrutura de 
narrativa que lhe dê forma ou que altera 
uma história existente para estruturar 
a campanha e unir os elementos. 
Logicamente, tanto a história como  
a estrutura devem combinar com  
o enquadramento estratégico e ser 
idealmente eficazes no sentido de obter 
os objetivos estratégicos.
Um bom método para decidir qual  
a melhor estrutura é procurar metáforas. 
Simplesmente, pergunte-se o que 
lhe lembra a situação com a qual lida 
a campanha. Que provérbio, situação 
da vida ou imagem pode explicar ou 
conter o que está a acontecer e o que 
devia acontecer? Pode ainda pensar em 
histórias existentes, lendas, filmes ou 
séries de televisão para encontrar o seu 
enquadramento, no que é conhecido 
como ‘hacking cultural’. A vantagem é 
que estabelece uma ligação entre  
o seu assunto e algo que as pessoas já 
conhecem e, idealmente, com o qual já 
têm uma ligação emocional. Quando tiver 
meia dúzia destas ideias, pode escolher 
duas ou três que ache mais promissoras 
e testar se estes novos enquadramentos 
vão “suportar” uma campanha, apoiar  
a estratégia, gerar sub-histórias 
suficientes e funcionar em formatos de 
meios diferentes.

EXEMPLO: O LADO NEGRO DA FORÇA
Na bem sucedida campanha Dark Side,  
elaborada pela Greenpeace, os organiza-
dores escolheram um anúncio de 
televisão da Volkswagen protagonizado 
por um rapazinho que é um grande fã de 
Guerra das Estrelas e viraram a história ao 
contrário, retratando a Volkswagen como 
uma ‘força do mal’ no universo devido aos 
efeitos adversos dos seus produtos sobre 
as alterações climáticas e à sua posição 
sobre o controlo das emissões. Usaram 
uma famosa referência cultural (o universo 
da Guerra das Estrelas) com um efeito 
poderoso ao contarem a sua história (‘a 
VW é maléfica’) de uma forma memorável 
e simples. A campanha envolveu mais 
de meio milhão de pessoas e acabou por 
obrigar a VW a anunciar a sua intenção de 
cumprir e apoiar metas relativas ao clima.

EXEMPLO: CRIME NA VIDA SELVAGEM
Na campanha Wildlife Crime Initiative, 
lançada pela WWF em 2014, a estrutura 
usada para evocar o risco mortal da 
escalada da matança de elefantes, 
rinocerontes e outras espécies em grave 
perigo de extinção em África e Ásia era 
a da série CSI ou de um thriller policial. 
A linguagem utilizada e a escolha das 
imagens associavam a matança de animais 
com o assassínio de vítimas numa série de 
detetives. Palavras como ‘vítimas’ e ‘cena 
do crime’ e fotografias de corpos mutilados 
criavam uma atmosfera ameaçadora, 
lembrando aos espectadores e leitores  
a impotência e vulnerabilidade dos animais 
e a energia e ferocidade dos criminosos.

Exercício: Dramatização

Para encontrar uma história apropriada 
ao seu tema e para ter uma ideia 
mais clara da situação, pode tentar 
alguns exercícios criativos. Lembre-se 
sempre que, nos processos criativos, 
avançar na direção do seu objetivo 
através do caminho mais direto não é 
necessariamente a forma mais eficaz de 
proceder; seguir desvios pode dissolver 
bloqueios, ativar o seu subconsciente 
e, assim, libertar a sua criatividade. Um 
exercício de dramatização pode ajudar 
neste ponto. Trata-se de abordar a sua 
história identificando os ‘papéis’ que 
as pessoas representam numa dada 
situação, para gerar ideias criativas para 
a sua campanha. Comece por mapear 
todas as pessoas envolvidas de acordo 
com a sua função no sistema. No caso  
da campanha Make Fruit Fair!/Fruta 
Tropical Justa, os atores envolvidos 
seriam os donos dos supermercados,  
as empresas de distribuição de frutas,  

IMAGI-
NAÇÃO

os comerciantes, os clientes,  
os agricultores e trabalhadores das 
plantações (ver abaixo mais informação 
acerca do método de narração na 
campanha Make Fruit Fair!/Fruta Tropical 
Justa). A seguir, em grupos de trabalho 
mais pequenos, pode debater os papéis 
que representam e compará-los; isto é 
semelhante ao processo do Mapa para  
a Mudança, mas mais individualizado (ver 
capítulo 2.1). O mais importante, aqui, é 
afastar-se dos dados e dos factos e, em 
vez disso, imaginar estas pessoas como 
personagens de uma peça de teatro ou 
telenovela, preparando papéis que estas 
podem representar juntas numa cena. 
Por vezes, este exercício é tudo  
o que precisa para gerar uma ideia criativa  
para uma história; definir um papel pode 
emprestar uma luz nova, interessante, 
esclarecedora ou divertida à situação, 
ajudando as pessoas a entendê-la num 
piscar de olhos.
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A HISTÓRIA DA
MAKE FRUIT FAIR!
A campanha Make Fruit Fair!/Fruta 
Tropical Justa emprega a metáfora da 
‘boa forma’ para os supermercados, 
aproveitando a suposta ambição  
destes de oferecerem produtos justos  
e sustentáveis para convencer  
os consumidores a tomá-los como  
o seu ideal, tal como um treinador 
pessoal incita um cliente a chegar à meta 
sonhada ou a ter os músculos que deseja. 
Aplicando esta estrutura,  
os organizadores da campanha 
atribuíram os seguintes papéis:  
o supermercado é o nosso amigo que 
não se sente confortável com a sua 
forma física; a campanha Make Fruit Fair!/
Fruta Tropical Justa é o treinador pessoal 
cheio de energia, severo mas justo;  

Imagem da campanha Make Fruit Fair!, 2016 Imagem da campanha Make Fruit Fair!, 2016

•LIGAÇÕES ÚTEIS

Center for Story-based Strategy:
www.storybasedstrategy.org

Storify:
www.storify.com

site Exposure:
www.exposure.co

e os clientes e o público são a claque, 
aplaudindo e encorajando o amigo pouco 
satisfeito e muitas vezes com pouca 
vontade de se exercitar à medida que 
este avança na direção da boa forma 
física.
Além disso, o slogan “Fit for Fair” 
(inspirado na revista alemã Fit for Fun) 
acompanhava a história. Os materiais 
produzidos incluíam imagens engraçadas 
de ananases e bananas armados de 
cronómetros e apitos, representando  
o treinador.
Finalmente, no seu processo  
de construção da narrativa, lembre-se: 
contar uma história, tal como qualquer 
esforço criativo, é um processo de 
tentativa e erro e é importante permitir-
se cometer erros, duvidar e abandonar 
ideias – e, por vezes, voltar a elas.
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2.5

COMO MOBILIZAR 
OUTRAS PESSOAS?
A mudança acontece quando é exercido o poder das pessoas 
– quando milhares de pessoas participam numa movimentação 
ou ação de massas, um grupo bloqueia uma instituição  
ou uma única pessoa pressiona o responsável por uma decisão. 
A lógica interna de uma campanha é sempre libertar o poder 
das pessoas de forma a influenciar decisões transformadoras 
da sociedade e do planeta. Assim, a mobilização é a chave para 
uma campanha com êxito. A regra de ouro, aqui,  
é aproximar-se das pessoas onde elas se encontram.

O compromisso tem muitas faces e nem toda  
a gente está comprometida com a questão 
que o preocupa. Isso é bom – uma boa mistura 
de níveis de interesse e compromisso significa 
que existem diferentes pontos de entrada para 
alcançar a mudança pretendida. A sua tarefa é 
permitir-lhes agir de uma maneira idealmente 
eficaz ao oferecer um sortido de opções de 
compromisso.
A Pirâmide do Compromisso, desenvolvida 
por Gideon Rosenblatt (página 50), é um 
enquadramento útil para definir os tipos de 
compromisso na sua campanha. Pode ajudar  
a definir a variedade dos tipos de apoiantes  
e a melhor maneira de se dirigir a eles.
A dimensão vertical da pirâmide representa  
a intensidade do compromisso, com  
o compromisso fraco e leve na base e  
o compromisso intenso e profundo no topo. A 

Certifique-se de que sabe com quem 
está a comunicar e com que tipo  
de compromisso pode contar. Não 
os assuste com tarefas difíceis. Pode 
precisar de dar a uma pessoa menos 
comprometida uma oportunidade ‘fácil’, 
como assinar uma petição. Isto não 
mudará o mundo de um momento para 
o outro, mas as pessoas podem desta 
forma exercer o seu poder  
a um nível mais baixo e mesmo assim  
ajudar a atingir a sua meta. Por outro lado,  
não fique conformado com o nível onde 
estão agora. Desafie-as, peça-lhes  
para fazerem mais. Faça-as sentir 
que são necessárias para o êxito da 
campanha. Contudo, tem de encontrar 
o degrau certo para as elevar ao nível 
de compromisso seguinte: convide 
o observador a subscrever a sua 
newsletter. Pergunte ao assinante da 
sua petição se quer partilhar outro 
apelo à ação. Encoraje um voluntário 
ou voluntária a organizar um evento. 
Acarinhar e desenvolver relações com 
os apoiantes fornece a ‘cola’ que une 
o trabalho permanente de qualquer 

CONTRIBUIR
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organização ou iniciativa; as relações 
antigas precisam de ser renovadas  
e as novas relações desenvolvidas. 
Portanto, não basta começar a procurar 
apoiantes logo no início da campanha 
– isso seria como procurar amigos 
quando precisa da sua ajuda para mudar 
de casa. Em vez disso, deve construir 
e reforçar continuamente a sua rede, 
para que possa contar com as pessoas 
quando precisar delas. Em última análise, 
levar pessoas a comprometer-se com 
a sua campanha assenta na construção 
de fortes ligações a longo prazo e em 
convidá-las a seguir, lado a lado, o mesmo 
percurso para a mudança (ver capítulo 2.1).

dimensão horizontal indica o número  
de pessoas envolvidas na campanha.  
A combinação das duas forma uma pirâmide 
na qual uma larga base de pessoas estão 
amenamente comprometidas e algumas 
poucas pessoas estão profundamente 
comprometidas.
Nos primeiros três níveis da base da pirâmide,  
as comunicações circulam através da tecnologia 
digital e são predominantemente automatizadas. 
Nestes níveis, as pessoas são convidadas  
a participar várias ações de campanha online,  
por exemplo, através de ferramentas como  
as redes sociais, sites na Internet, bases de 
dados e e-mails. Acima deste nível e até ao 
topo, a comunicação online ainda é importante, 
mas mais como um meio para atingir um fim. 
O foco passa a estar sobre as interações entre 
pessoas e as relações com indivíduos que estão 
altamente envolvidos e comprometidos.
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A PIRÂMIDE DO 
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1. OBSERVAR
A pessoa está interessada na causa 
e conhece a campanha. Recebe 
informação através do e-mail  
de um amigo, segue as notícias  
no Facebook ou Twitter, visita o site, 
lê um artigo ou vai a um evento  
da campanha.

Que ação tomar: Inicie o contato 
com a campanha e mantenha  
o contacto. Concentre-se  
na partilha de informação e em 
atividades de sensibilização.

4. CONTRIBUIR
A pessoa contribui significativamente 
com tempo, dinheiro e/ou capital social 
para a campanha. Inscreve-se como 
voluntário ou voluntária, organiza eventos, 
produz materiais ou faz doações grandes 
ou regulares.

Que ação tomar: Aprofunde o compro-
misso ao objetivo e ao trabalho da 
campanha. Envie e-mails individualizados, 
telefone ou organize encontros pessoais 
para incentivar um contributo maior.

5. DETER
A pessoa investe totalmente no objetivo  
e trabalho da campanha. Organiza e participa 
em ações colaborativas permanentes  
e contribui significativamente com tempo, 
dinheiro e/ou capital social para a campanha. 
Escreve e publica ou fala publicamente 
acerca do tema da campanha e está 
profundamente envolvida em voluntariado 
ou na assistência à equipa da campanha.

Que ação tomar: Desenvolva e alimente 
o sentido de responsabilidade para com 
o objetivo da campanha. Promova um 
compromisso estável dos voluntários  
e voluntárias, incentive a participação na 
direção, delegue atividades importantes 
e faça isto através de uma conversa 
aberta e contínua.

6. LIDERAR
A pessoa é, agora, quem promove  
o compromisso. Está completamente 
comprometida com o objetivo  
e concentrada na organização e liderança, 
recrutando doadores e participando na 
direção para que a missão tenha sucesso.

Que ação tomar: Promova 
competências de liderança e ofereça 
oportunidades de formação.

2. SEGUIR
A pessoa aceita receber informação, 
fornecendo os seus contatos, e lê ou 
visualiza a comunicação atual diretamente 
partilhada pelos organizadores  
da campanha.

Que ação tomar: Partilhe informação 
direta e útil para manter a atenção  
e intensificar o entusiasmo relativamente 
ao tema da campanha.  

3. APOIAR
A pessoa mostra o seu apoio 
publicamente, participando numa ação 
única ou simples, com pouco risco ou 
pouco investimento de recursos, tal como 
assinar uma petição, partilhar conteúdos 
ou fazer uma doação única.

Que ação tomar: Ganhe confiança 
suficiente e constante para garantir 
um apoio ao seu trabalho. Distribua 
conteúdos através de newsletters, 
panfletos, apelos à ação, publicações nas 
redes sociais, etc, para encorajar ações 
de nível fácil.
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PARTIDA!
Tem todas as ideias definidas, e as respostas para 
as perguntas mais importantes acerca de como 
chegar ao seu objetivo? As regras do jogo estão 
compreendidas e rigorosamente ensaiadas? 
Ótimo! Agora é o momento de passar à ação. 
Precisamos que os meios de comunicação estejam 
sensibilizados para divulgar a causa. Precisamos de 
ações participativas para os apoiantes, on- e offline. 
E, no final de contas, também precisamos  
de dinheiro para realizar o trabalho.
Então, vamos partir!
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Disco Soupe em Marselha,
2013

3.1

ATUE 
AGORA!

O mundo das ações públicas é grande e fornece uma vasta 
gama de formatos diferentes. Mas, antes de o explorar em 
pormenor, pense no efeito que a sua ação pode ter.  
É uma ação de sensibilização, destinada a uma cobertura 
mediática generalizada, para recolha de assinaturas  
ou para confrontar um inimigo? Certifique-se de que escolhe 
a ação em concordância. Além do fim desejado, a maioria 
das ações públicas têm outra coisa em comum: Juntam 
as pessoas e capacita-as para tomarem posição num 
certo tema. Mas o que as motiva a participar? Na maioria 
dos casos, é a sensação de estar num grupo de pessoas 
com a mesma motivação, que quer atingir uma mudança 
desejada por todos. Frequentemente, as pessoas querem 
sentir que participam e as ações públicas oferecem  
a oportunidade de trabalhar coletivamente para uma meta.  
Para chegar a um público maior, certifique-se  
de que regista a sua ação e a divulga através das redes 
sociais ou outros canais. Além disso, tente chamar  
a atenção de jornalistas para o seu evento. Esta é uma 
seleção de ações públicas eficazes:

CRIE UM ACONTECIMENTO
Mobilizar pessoas para a sua ação é muito mais fácil se seguir uma 
abordagem positiva e divertida. A sua motivação intrínseca será não só 
estarem ativas em relação à causa da campanha, mas também trocar ideias, 
encontrar outras pessoas e ter uma experiência prática. Escolher um evento 
que seja cativante em vez de moralizador aumenta as probabilidades  
de conseguir que as pessoas abandonem os seus confortáveis sofás. Pense 
num tipo de ação que atraia o grupo alvo a que quer chegar (ver capítulos 2.2 
e 2.5). Alguns exemplos são um pequeno-almoço de produtos do comércio 
justo, uma festa sustentável, o visionamento de um filme ou algo parecido.

EXEMPLO: COME, CORTA E DANÇA NUM EVENTO “ DISCO SOUP”
Em 2012, o movimento Slow Food na Alemanha teve a ideia  
de criar um evento de massas que convidou as pessoas 
a cortar e comer vegetais que de outra forma seriam 
desperdiçados – ao som da música eletrónica de vários DJ 
apreciados. Assim, as pessoas podiam ter uma experiência 
prática positiva que fomentava uma ligação à causa de um 
modo altamente sustentável e emocional. Apelidado “Disco 
Soup”, o conceito do evento foi tão bem sucedido que se 
espalhou por França, Holanda, Grécia, República Checa, 
Coreia, Brasil, EUA, Japão e Cazaquistão. Em Amesterdão, por 
exemplo, 1.000 kg de legumes foram cozinhados e comidos 
por 6.500 pessoas numa atmosfera divertida e festiva.
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MOBILIZE EM EVENTOS PÚBLICOS
Quer influenciar decisores recolhendo imensas assinaturas numa petição? 
Ou quer mostrar as caras de todos aqueles que apoiam a sua campanha? 
Nesse caso, trata-se de cativar o apoio das massas. Obviamente, pode usar 
ferramentas digitais de comunicação de massas, criando um apelo no seu   
site ou enviando uma newsletter aos apoiantes. Porém, por vezes  
é mais eficaz e sustentável mobilizar pessoas através do contacto pessoal.  
O que realmente ajuda, neste caso, é  ‘invadir’ eventos de massas que estão  
a realizar-se de qualquer forma, usando-os para o seu fim. Vá a festivais  
de música ou de rua, feiras da ladra, maratonas, concertos ou equivalentes. 
As pessoas já estão lá e, enquanto esperam numa fila ou passeiam, estão 
provavelmente suficientemente relaxadas e têm tempo para apoiar a ação. 
Além disso, encontrar voluntários dispostos a trabalhar num festival é muito 
mais fácil!
Qualquer que seja o local público que escolha, chame a atenção das pessoas 
para aquilo que o preocupa através de ferramentas engraçadas e interativas. 
Não tem de ser sempre uma lista de assinaturas. Uma possibilidade é, por 
exemplo, instalar uma cabine fotográfica em festivais e convidar as pessoas 
a mascarar-se, escrever mensagens de campanha em cartões tipo bolha  
de discurso de BD e posar para a máquina fotográfica. Depois, pode imprimir 
imediatamente as fotos e oferecê-las como recordação, mas também 
publicá-las em contas de redes sociais e no seu site, para mostrar as muitas 
caras da sua campanha.

ORGANIZE UMA ‘CARROT MOB’
Muitas vezes, as campanhas tentam influenciar o comportamento  
de multinacionais ou empresas com ameaças ou ataques. No entanto, 
também pode dar-lhes um incentivo positivo para a mudança. Experimente 
a ‘cenoura’ em vez do ‘pau’ para levar as empresas a agir. A ‘carrot mob’ é 
uma forma específica de ‘smart mob’ (ou seja, uma ‘flash mob’ com motivos 
políticos) que se baseia no poder dos consumidores. Essencialmente, trata- 
-se de mobilizar pessoas para que gastem o seu dinheiro numa empresa  
em particular, tal como um café, uma loja ou um restaurante, etc.  
Em troca, a empresa promete usar uma parte desse lucro para melhorar 
a sua sustentabilidade, por exemplo ao passar a utilizar apenas energias 
renováveis ou investindo na redução das suas emissões de CO2.   
Os resultados são ainda melhores quando estimula a competição entre 
empresas, escolhendo a que oferece o maior ‘investimento’. Para convencer 
as pessoas a consumir nesta empresa, crie um programa atraente, 
instalando, por exemplo, uma zona de chill-out em frente ao edifício  
ou oferecendo música ou entretenimento.  

EXPERIÊNCIA
‘Carrot Mob’ no Havai, 2011

Cabine fotográfica da ação Make Chocolate Fair!, 2014
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DINAMIZE UMA AÇÃO DE PROTESTOS DE GUERILHA
Os protestos de guerrilha produzem um grande efeito com poucos meios, 
divulgando mensagens criativamente, subversivamente e de forma 
descentralizada. As pessoas ficam espantadas com a ação de protesto,  
que as surpreende na sua rotina diária, o que significa que  
a questão em causa terá um impacto duradouro sobre elas. Contudo, 
também pode ser usada para confrontar e incomodar os responsáveis por 
decisões a quem quer dirigir-se. Consoante o seu objetivo e o grupo-alvo,  
o tipo de ação pode variar muito: pode produzir e divulgar em supermercados 
um falso panfleto publicitário, criar arte urbana (street art) com a mensagem 
da sua campanha, deixar tiras de papel em lojas de roupa com citações  
de testemunhos de costureiras ou montar um projetor num local público  
para mostrar um vídeo curto da sua campanha.

EXEMPLO: DESOBEDIÊNCIA CIVIL EM FRENTE DO PARLAMENTO ALEMÃO
Também pode fazer algo em grande escala! Um coletivo alemão de artistas 
e ativistas chamado Center for Political Beauty lançou uma ação de guerrilha 
radical sob o título “The Dead Are Coming”, em protesto contra a política 
europeia de restrição de movimentos dos refugiados. Alegaram ter exumado 
os corpos de refugiados desumanamente enterrados em valas comuns  
no Sul da Europa, para lhes dar um lugar de descanso final ‘digno’ em vários 
cemitérios em Berlim. O grupo organizou uma ação de protesto e confronto 
em frente ao parlamento alemão, o Bundestag: Uma publicação no site  
do coletivo incentivava as pessoas a trazer flores, pás, picaretas e martelos 
pneumáticos para transformarem o relvado em frente do parlamento num 
enorme cemitério. Mais de 5.000 ativistas apareceram, cavaram buracos para 
colocar cruzes e dispuseram flores. A ação captou bastante atenção  
dos media e inspirou mais pessoas a erigir pequenas campas em vários locais 
de Berlim, publicando fotos do que tinham feito nas redes sociais.  

INTERPRETE UMA PEÇA DE TEATRO INVISÍVEL
O teatro invisível é um tipo de atuação política ou artística no qual as cenas 
são representadas em espaços públicos, sem que o espectador saiba.  
Locais como lojas, comboios ou parques podem ser o seu palco,  
já que encontra aí um público natural. Por exemplo, quando está a realizar 
uma campanha pela fruta de comércio justo, uma cena possível pode 
desenrolar-se num supermercado, com dois ‘clientes’ a representar  
um diálogo entre outros clientes. Pode dizer: “É bom ver que os ananases 
estão novamente tão baratos hoje. Acho que vou comprar dois!”  
“Sim, é ótimo, mas ainda no outro dia vi um filme sobre as condições de uma 
produção de ananases e, digo-te, é de perder o apetite”. “Porquê?”, etc.  
A discussão resultante propaga informação sobre a questão, ouvida pelos 
observadores que se encontram no local.

EVENTO

The Dead Are Coming, 
2015
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LANCE UMA OPERAÇÃO MEDIÁTICA
Para divulgar a sua mensagem, depende significativamente da cobertura 
mediática. Uma operação mediática ajuda a atrair jornalistas – se for bem 
feita. Alguns pontos a considerar são: forneça uma apresentação visual  
da campanha que possa ser facilmente descrita numa frase ou entendida 
com um simples olhar sobre uma foto. A mensagem deve ser simples  
e lembre-se que uma imagem que evoque a sua causa vale mais do que mil 
palavras. Não se esqueça ainda que quando mais divertida ou inteligente 
for a sua ideia, mais provável é captar a atenção dos meios de comunicação. 
Outra forma de aumentar o impacto é ter pessoas presentes, por isso 
incentive voluntários a juntar-se ao evento (ver capítulo 2.5). Certifique-se 
que a sua mensagem fica em destaque na apresentação para que as pessoas 
associem a ação com a campanha. Também o momento é fundamental:  
Pode ajudar se marcar a operação mediática para um Dia Internacional  
(por exemplo, o Dia Mundial da Água, Dia Mundial contra o Trabalho,  
Dia Sem Compras , etc.) já que os jornalistas querem escrever sobre esse 
tema nessa altura. É claro que tem de informar os media antecipadamente. 
Faça-o enviando um comunicado de imprensa uns dias antes (ver capítulo 
3.2). Se quer assegurar a cobertura mediática para o dia seguinte ou mesmo 
no próprio dia, a melhor altura é de manhã, para que os jornalistas tenham 
tempo de voltar às suas secretárias e escrever a história. Finalmente, não se 
esqueça de escolher um ou uma porta-voz que tenha um bom conhecimento 
do contexto e possa dar entrevistas.

EXEMPLO: O HÁBITO FAZ O MONGE
A campanha Make Chocolate Fair! representou uma ‘greve de Pais 
Natal’ no dia de São Nicolau, em várias cidades europeias, para 
chamar a atenção para as condições de trabalho abusivas nas 
plantações de cacau. A mensagem era simples: o Pai Natal não vai 
dar mais chocolates até as empresas chocolateiras melhorarem 
a situação. A campanha repetiu esta ideia organizando uma greve 
semelhante na Páscoa: Nesta história, os coelhos da Páscoa 
ficavam indignados com a descoberta de que os seus ovos de 
chocolate são produzidos usando trabalho infantil e em condições 
abusivas, e exigiam chocolate justo para os seus ninhos.

Pais Natal protestam em Praga,
2014

•LIGAÇÕES ÚTEIS

Destructables:
www.destructables.org

Actipedia:
www.actipedia.org

Engaging activists (grupo no Facebook):
www.facebook.com/groups/
engagingactivists

Make Chocolate Fair, greve dos Pais Natal:
http://makechocolatefair.org/news/all-over-
europe-santa-clauses-protest-ing-against-
unfair-chocolate 

Disco Soup em Amesterdão
www.vimeo.com/70976541
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A perspetiva da aprendizagem informal:

INVENTE MATERIAL
DE CAMPANHA EFICAZ!
Quer falar às pessoas sobre a sua questão mas é complicado contactá-las  
– talvez desconheçam por completo o tema ou pertençam a um grupo social 
que é difícil de abordar. Não vêm às suas noites de palestras, não leem  
os panfletos e não estão interessadas no expositor da campanha.  
Ou não têm tempo ou não acham atraente o estilo habitual de atividades  
de campanha. O que deve fazer? É muito simples: se não vêm até si, tem de 
ir até elas. Pode fazer isso, é claro, utilizando eventos públicos para divulgar 
a sua mensagem. No entanto, pode ser mais eficaz pensar em instrumentos 
inovadores e materiais que também funcionam sem o esforço do contacto 
pessoal. A ideia subjacente não é dar um panorama completo e abrangente 
do seu tema, mas antes chamar a atenção das pessoas para a mensagem 
central da campanha. Isto chama-se aprendizagem informal.  

TRÊS REGRAS CHAVE DA APRENDIZAGEM INFORMAL:
Onde é que o seu público-alvo passa o seu tempo?
Procure locais onde as pessoas esperam por algo ou onde vão para relaxar. 
Estarão mais dispostas a prestar atenção à sua causa do que se estiverem 
com pressa.

EXEMPLO: APRENDA ENQUANTO ESPERA
A finep produziu uma aplicação para smartphone que fornece  
um jogo de puzzle ilustrativo dos Objetivos de Desenvolvimento 
para o Milénio (ODM), com uma breve informação sobre o seu 
contexto. Um atrativo banner de enrolar apresentava um código 
QR para descarregar o jogo, em lobbies de hotéis e salas  
de espera de aeroportos. Ajudava as pessoas a passar o tempo  
e, ao mesmo tempo, levava-as a aprender informalmente.

O que desperta a curiosidade do seu público-alvo?
Frequentemente, pode transmitir a sua mensagem muito mais eficazmente 
embrulhando-a num design incomum. Um slogan apelativo, uma pergunta 
provocadora, um visual curioso ou uma instalação surpreendente vão 
prender a atenção das pessoas e fazer com que a sua causa fique mais 
tempo na memória.  

EXEMPLO: UMA FORMA DE POUPAR ENERGIA
Dirigindo-se a jovens artistas profissionais que trabalham 
sobretudo com tablets ou computadores portáteis,  
a finep concebeu um screensaver com uma engraçada história 
cómica que os sensibilizava para formas de reduzir o seu consumo 
de energia ao usar aparelhos tecnológicos. O screensaver foi 
instalado nos computadores de escritório da Daimler  
e disponibilizado online para todos os escritórios, noutros países, 
da empresa.
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Etiquetas de bagagem

O que usa o público-alvo?
Considere que artigos têm um valor prático para eles, além de serem  
um modo eficaz de divulgar a sua mensagem.

EXEMPLO: MENSAGEM NUMA GARRAFA
A ONG polaca Juventude para o mundo (SWM, na sigla em polaco) 
dirigiu-se a pessoas que procuram um estilo de vida saudável  
e sustentável para os sensibilizar sobre o desperdício de água  
e à poluição. Como este grupo gasta frequentemente  
o seu tempo de lazer a praticar desporto e, portanto, bebe muita 
água para se manter hidratado durante o exercício, o enfoque caiu 
sobre as garrafas de água. A SWM colaborou com um produtor  
de água mineral para criar uma etiqueta especial, com uma 
imagem cativante e a mensagem: “Não desperdice a sua água!”  
As garrafas foram distribuídas gratuitamente em ginásios, spas  
e centros de bem estar.  

EXEMPLO: MENSAGEM EM ETIQUETAS DE VIAGEM
A ONGD Instituto Marquês de Valle Flôr – IMVF, Portugal 
decidiu disseminar os Objetivos de Desenvolvimento  
do Milénio de forma casual e global utilizando etiquetas 
de bagagem. Viajar é uma atividade regular para o Jovem 
Executivo Moderno, Viajam em negócios, por amor, por 
lazer, pela educação... Qualquer que seja o motivo, existe 
sempre um elemento comum nas suas viagens: a bagagem. 
Com tantas pessoas a viajar e a partir em diferentes 
direções faz-nos sentir a necessidade de identificar  
os nossos pertences o melhor possível, para o caso  
de a nossa bagagem se perder. E nesse caso nada melhor 
de que uma etiqueta de bagagem, e se possível com uma 
mensagem social. As pessoas sentem –se ainda mais 
motivadas a utilizar estas etiquetas se a mensagem for 
sobre algo que consideram que é uma prioridade nas suas 
vidas, e é inegável que as questões da cidadania global são 
centrais à vida das pessoas. O conjunto de oito etiquetas foi 
distribuída na Bolsa de Turismo de Lisboa, e disponibilizada 
para download gratuito no site do projeto. 

A CAMINHO

•LIGAÇÕES ÚTEIS

Para mais inspiração, visite:
bakeabetterplace.org
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TRABALHE
COM  
OS MEDIA!
De que fontes veio a sua dose diária de notícias hoje? 
Provavelmente, foi processada e levada até si por 
jornalistas de vários meios de comunicação. Quem quiser 
chegar a pessoas ou desencadear discussões para além 
do seu grupo de pares terá de saber trabalhar com  
os media para fazer ouvir a sua mensagem. Por isso, 
precisa de pensar nos jornalistas como um grupo-alvo 
separado. De que precisam para desempenhar o seu 
trabalho? E, mesmo que seja tentador, não pense neles 
como seus amigos ou apoiantes disfarçados. Apesar  
de alguns deles parecerem pensar como ativistas  
e poderem, de facto, estar do seu lado, os jornalistas são 
obrigados a manterem a neutralidade e objetividade, 
contrapondo argumentos a favor e contra uma questão.

O QUÊ:
OS VALORES NOTÍCIA QUE OS JORNALISTAS PROCURAM

Integrar, efetivamente, o trabalho dos media na sua campanha exige que 
compreenda, em primeiro lugar, a forma de pensar e trabalhar  
dos jornalistas. Todos os jornalistas aprenderam que o sucesso de uma 
história depende da densidade dos chamados ‘valores notícia’. Quantos 
mais cumprir uma história, melhor. Apesar de alguns terem mais peso do que 
outros – dependendo da pessoa e do órgão de comunicação que cobrem  
a história – os valores básicos em que os jornalistas se baseiam para cobrir 
um determinado assunto são bastante parecidos:

Atualidade:
A sua informação precisa de estar atualizada. Na era dos media online, isto 
tornou-se ainda mais vital.
Proximidade:
Quanto mais próximo do público-alvo, em termos políticos, culturais  
e geográficos, for o tema, melhor.  
Significado:
Quanto maiores as consequências de um evento, mais este desencadeia  
a preocupação pessoal e, portanto, mais será provável que seja visto como 
uma notícia relevante.
Raridade:
Quanto mais diferente e mensurável for uma história, tanto mais provável 
será chegar ao noticiário.
Conflito:
Quanto mais negativo for um evento, quanta mais agressão, destruição  
ou controvérsia contiver, mais facilmente é notado.

3.2



68 69

Credibilidade:
Os repórteres preocupam-se especialmente com a credibilidade das fontes 
em quem confiam para encontrar ideias para histórias. Certifique-se  
de que a sua informação é absolutamente exata e, se possível, apoie as 
suas declarações em provas (por exemplo, estudos).
Continuidade:
Uma vez definida como notícia, a história sobre um evento será mais 
provavelmente considerada como notícia no futuro.
Personalização:
Que pessoas estão envolvidas na sua história? De que forma lutam  
ou vencem? Especialmente em temas complexos, ajuda se contar a história 
de uma pessoa ou de um grupo para ilustrar o efeito que algo como  
as alterações climáticas podem ter sobre as nossas vidas.
Referência a pessoas que integram a elite:
Os ricos e poderosos, famosos ou célebres – “o” George Clooney  
a protestar por uma causa vai sempre gerar mais cobertura de notícias  
do que um ilustre desconhecido que faça o mesmo.

EXEMPLO: COMO ULTRAPASSAR FRONTEIRAS
“Um drone entrega pílulas do dia seguinte a mulheres da Irlanda 
do Norte: a polícia vigiou a operação de ativistas pró-escolha que 
pilotaram o aparelho a partir da República da Irlanda, mas não 
tomou medidas” (guardian.co.uk).
Significado: As mulheres da Irlanda do Norte têm menos direitos 
humanos do que mulheres noutros países europeus.
Conflito: As mulheres de ambos os lados da fronteira irlandesa 
estão contra as leis restritivas do Governo.
Raridade: Um drone muito incomum que ultrapassa fronteiras 
legais e geográficas.

Agora pergunte a si próprio: como pode a sua história (ver capítulo) explorar 
estes valores notícia de modo a atrair mais atenção da parte dos media? 
Recorde que os jornalistas estão à procura de histórias muito específicas. 
Portanto, se não tiver a certeza de que a sua história vais ser noticiada, pode 
simplesmente falar com a ou o jornalista e perguntar-lhe de que precisa para 
cobrir essa história.

Quando vir as câmaras,
deve estar preparado!

O COMO:
DICAS ÚTEIS PARA FAZER OUVIR A SUA HISTÓRIA

Siga o seu assunto.
Leia, veja, ouça e depois leia, veja e ouça mais ainda. É essencial seguir com 
os assuntos com os quais está comprometido e sobre como estão a ser 
percebidos e tratados pelos media e pelo público. Imagine que está numa 
festa e que se junta à conversa de um grupo: É melhor ouvir primeiro e 
conhecer  
as pessoas do que começar imediatamente a dizer o que tem a dizer.

Teste a sua história.
Antes de abordar os jornalistas, conte a história a alguém fora da sua 
organização. Assim pode ver o que funciona e o que não funciona  
– e melhorar a sua técnica de contar histórias.
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Cite os especialistas.
Quando tem uma história que pensa que pode interessar os jornalistas, 
prepare-se para lhes contar não só qual é o assunto e porque tem interesse, 
mas também como pode ser validada por alguém que é de confiança  
e independente, de fora da sua organização, por exemplo especialistas, 
cientistas ou mesmo aqueles que são afetados pela questão, como  
os consumidores, utilizadores ou produtores. Os jornalistas precisam 
sempre de confirmar duas vezes as suas fontes, portanto porque não tornar 
isso mais fácil?
Prepare a informação essencial.
Se uma ou um jornalista tem interesse na sua ideia para uma história, envie 
imediatamente os materiais escritos que corroboram a sua ideia por fax, 
e-mail ou entrega em mão. Certifique-se de que o pacote inclui o nome  
do porta-voz chave dentro da organização e os seus contactos.   

DIVULGAR

Exercício: Comunicado de imprensa

Antes de escolher um meio ou órgão de comunicação, é útil imaginar 
como a sua mensagem deve ser apresentada ao público nos media. Estas 
perguntas indicativas ajudam a ‘preencher’ a sua história quando falar com 
jornalistas:

1) Que título gostaria de ver? Verifique também o pior cenário possível:  
qual é o título mais desfavorável que não quereria ver? (Até 50 caracteres!)

2) Que tipo de imagem deve ilustrar a sua história?

3) O que quer que o primeiro parágrafo diga? (Até 50 palavras!)

4) Respondeu às seis perguntas centrais no primeiro parágrafo? (Quem fez 
o quê, quando, porquê e como?)

5) Cumpriu o limite de espaço? (Máximo de uma página!)

6) Que citações ou estatísticas quer ver incluídas no artigo?

7) Que peritos ou histórias pessoais gostaria de ver no conteúdo do artigo?  

8) Quem é a ou o porta-voz que os jornalistas devem contactar?

•LIGAÇÕES ÚTEIS

Community Toolbox,
Working with the Media:
http://ctb.ku.edu/en/table-
of-contents/advocacy/media-
advocacy/working-with-media/main

SARAH SILVER,
A Media Relations Handbook for
Non-Governmental Organizations 
(2003):
http://www.tuningintodiversity.
eu/media/uploads/Diversity%20
toolkit/Media%20Relations%20
Guide.pdf
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APOSTE 
NO DIGITAL!

Os desenvolvimentos tecnológicos das últimas décadas 
 – lembre-se, por exemplo, do Facebook, Twitter  
e smartphones – tornaram sem dúvida possível realizar 
uma campanha de forma mais rápida e ampla do que 
podíamos imaginar na era da web 1.0 – já para não falar  
da ‘Idade da Pedra’, antes de existir a Internet!
A Internet tornou-se uma imensa caixa de ferramentas 
para organizadores de campanhas, contendo inúmeros 
instrumentos para a mobilização.  Mas, embora tudo 
pareça tão fantástico à primeira vista, também cria vários 
desafios: como fazemos para encontrar as ferramentas 
certas numa ‘caixa’ tão vasta? E como aplicá-las 
eficazmente?

PENSE ANTES DE FALAR
É tentador começar imediatamente. Uma nova página no Facebook pode ser 
criada em minutos. O relatório que acabou de receber está repleto de factos 
e números incríveis, por exemplo, acerca das violações de direitos humanos 
nas plantações de bananas. Certamente isto vai convencer milhares  
de pessoas a assinar a sua petição pela melhoria das condições de trabalho 
na Costa Rica. Então, porquê esperar?
Infelizmente, nada é assim tão simples. Usar simplesmente as ferramentas 
online ao acaso não é uma estratégia. A mobilização online eficaz depende 
de um pensamento estratégico. Vamos começar do início: Com quem precisa 
de falar? Sobre o que quer falar? E como, ao certo?

COM QUEM?
Antes de começar uma conversa, faz sentido saber quem participa (falar 
sozinho não costuma dar bons resultados). Para conhecer o seu público-alvo, 
os seus objetivos devem estar claramente definidos (ver capítulo 2.1).  
As redes sociais não são um fim em si mesmo – 1.000 seguidores no Twitter 
podem ser inúteis se não estão a contribuir para o seu verdadeiro objetivo  
(o exemplo, melhores condições de trabalho). Além disso, não se esqueça 
que ‘o público’ não é um grupo-alvo. O mesmo vale para ‘a comunidade  
da Internet’. O mundo online é tão diverso como o mundo lá fora, do outro 
lado da sua janela. Uma campanha que se dirige a toda a gente – isto é, que 
não se dirige a ninguém em particular – terá dificuldades a atrair quem quer 
que seja.

ONLINE

3.3
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SOBRE O QUÊ?
Uma Estratégia de Conteúdo vai ajudar a preencher de significado as suas 
conversas, se considerar os seguintes passos:

Exame: Comece por examinar o conteúdo que já tem – é relevante, útil  
e está atualizado?
Pesquisa: Analise que conteúdo é necessário e esperado pelo seu grupo- 
-alvo e como é que este utiliza a Internet – trabalhar com personagens pode 
ajudar (ver capítulo 2.2).
Mensagens: Clarifique, para si, o que quer dizer ao utilizador. Defina as suas 
mensagens e estabeleça uma ordem de prioridades (ver capítulo 2.3).
Produção: Organize internamente o trabalho, horários e responsabilidades 
para a gestão dos conteúdos, usando calendários editoriais.
Revisão: Em última análise, este é um processo circular. Ao rever 
continuamente o conteúdo, pode redefinir a sua estratégia.

E COMO?
Trabalhar segundo uma estratégia também significa não restringir as suas 
atividade a campanhas, mas antes integrá-las num processo contínuo.  
De outro modo, as suas atividades podem ser percebidas como uma chamada 
de atenção desesperada. Seja genuíno e autêntico, encontre o seu tom 
(um pouco de humor pode ajudar, ver capítulo 2.3) e lide com os seus erros 
abertamente. Isto vai aumentar a sua credibilidade e ajudar a construir redes: 
as duas coisas são muito úteis quando se trata de mobilizar para  
uma campanha. Fique também atento ao facto de que a informação  
é quase impossível de controlar depois de ‘sair’ – e sai mais depressa do que 
consegue piscar os olhos. Portanto, prepare-se e à sua equipa e estruturas 
internas para reagir rapidamente. Usar as ferramentas online também tem  
a ver com a cultura organizacional.

ESCOLHA AS SUAS FERRAMENTAS COM CUIDADO
Tendo estas reflexões preliminares presentes, pode agora abrir a caixa  
e escolher as ferramentas. Sim, o Facebook é a plataforma mais conhecida 
e oferece um extenso leque de possibilidades. Mas, se investigar um pouco 
mais, pode encontrar outras ferramentas que podem adaptar-se melhor  
e mais eficazmente ao seu propósito específico.
Por exemplo, durante a campanha presidencial nos EUA em 2012, a primeira- 
-dama Michelle Obama lançou um canal no Pinterest onde partilhava 
fotos de família e ideias de receitas. A rede social é conhecida pela sua 

EXEMPLO: QUANDO O TELEFONE TOCA
A Oxfam Alemanha apelou aos seus apoiantes, por uma ferramenta online, que 
enviassem um e-mail ao grupo empresarial de supermercados Lidl para reclamar contra 
as violações de direitos laborais na sua cadeia de fornecimento.
Depois de o Lidl ter ignorado estes e-mails, os apoiantes foram incentivados a telefonar 
para o serviço de apoio aos clientes da empresa. Num pequeno vídeo publicado online,  
o embaixador da campanha Make Fruit Fair! (um chef de televisão popular na Alemanha) 
fez a primeira chamada. Após receber algumas chamadas, o Lidl reagiu e enviou cartas 
em resposta aos ativistas.

popularidade junto do público feminino. As atividades da primeira-dama 
eram, consequentemente, uma parte importante de um apelo às mulheres 
que se integrava numa estratégia online geral, que utilizava uma diversidade 
bem sincronizada de canais.
Contar com a combinação certa de ferramentas é importante. Não dependa 
apenas de um canal (ainda alguém se lembra do MySpace?). Apesar  
das múltiplas opções oferecidas pelas redes sociais, o tradicional site ainda  
é indispensável. Extremamente flexível e adaptável aos seus propósitos, pode 
funcionar como a sua base, para onde os utilizadores são encaminhados  
a partir dos vários canais. É escusado dizer que o seu site deve ser sensível a 
diferentes tamanhos de écran (pense nos smartphones!) e acessível  
a pessoas com deficiências.

LIGUE O ONLINE AO OFFLINE
As campanhas que se realizam exclusivamente online não tem um impacto 
muito grande no mundo offline. Usar apenas as redes sociais não se equipara 
à participação real. O ‘gosto’ no Facebook de um apoiante não contribui 
diretamente para o seu objetivo político. No entanto, até os políticos notaram 
já que plataformas de petições online como a Avaaz ou Change.org podem 
atrair milhares de signatários num tempo relativamente curto. Logo, pense 
de forma abrangente e estabeleça relações  que permitam realizar as sua 
atividades online e offline (ver capítulo 3.1); visualize os assinantes da sua 
petição numa instalação impressionante à vista do Parlamento nacional. 
Imprima os comentários de apoiantes no Facebook e envie-os por correio 
para o gabinete de um decisor político. Facilite a participação das pessoas  
no painel de debates local, mostrando os seus tweets com o respetivo 
hashtag num écran.
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LIBERTE A SUA CRIATIVIDADE
Afinal, é a sua criatividade que vai aplicar as ferramentas que escolheu à sua 
estratégia de campanha. Aqui ficam alguns exemplos de inspiração:

EXEMPLO: PENSE MÓVEL
Os smartphones tornam a Internet acessível em (quase) todo o lado. Apps como  
a Periscope permitem realizar facilmente livestreams dos seus eventos, manifestações 
ou ações locais. A WWF dinamarquesa publicou ‘selfies’ de animais em perigo 
de extinção no Snapchat (“É melhor tirar uma fotografia. Esta pode ser a minha 
última selfie”). Quando a Amnistia Internacional Austrália quis chegar a um público 
maioritariamente jovem para promover a sua campanha sobre direitos das mulheres, 
encontrou o seu grupo alvo na aplicação de encontros Tinder. Em vez de fotografias  
de perfil de pessoas solteiras em poses ousadas, os utilizadores eram confrontados 
com mensagens de campanha (“Nem todas as mulheres têm o poder de escolher 
como tu”) e um link para um site com mais informação e opções para participar.

EXEMPLO: O MAPA DO TESOURO
Tal como nos bons velhos tempos de piratas e caçadores de tesouros, os mapas ainda 
guiam e orientam. Ferramentas como o Google Maps ou OpenStreetMap facilitam  
a visualização de informação, tal como de onde são os signatários da sua petição ou em 
que cidades irão ter lugar as suas atividades. O Wheelmap.org permite aos apoiantes 
acrescentar informação acerca da acessibilidade para cadeiras de rodas ou falta dela 
em locais públicos. E no harrassmap.org, as mulheres egípcias podem denunciar onde 
foram vítimas de assédio sexual.

EXEMPLO: TRANSFORME-A NUM JOGO
As pessoas adoram jogos. Porque não fazer da sua causa algo jogável?  
Na sua campanha presidencial, a candidata Hillary Clinton usou o jogo para telemóvel 
Pokémon Go para levar as pessoas até ao registo de eleitores. A Wigwam desenvolveu 
e programou um jogo online para a organização alemã Welthungerhilfe para, a brincar, 
sensibilizar para o fenómeno de apropriação de terras em larga escala. Angariar fundos 
(ver capítulo 3.4) pode ser abordado de forma semelhante, em jogos. O jogo online Free 
Rice, criado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO) combina um questionário com anúncios que ajudam a financiar dez grão de arroz 
por cada resposta correta.

•LIGAÇÕES ÚTEIS

Osocio: www.osocio.org

Mobilisation Lab from Greenpeace: www.mobilisationlab.org

Care2: www.care2services.com/care2blog

JONATHON COLMAN, The Epic List of Content Strategy Resources:
http://www.jonathoncolman.org/2013/02/04/content-strategy-resources/

Amnistia no Tinder: https://www.youtube.com/watch?v=cEysJ9SaDmM

WWF #LastSelfie: www.justforthis.com

Wheelmap: www.wheelmap.org/en/

Harrassmap: www.harassmap.org/en/

Welthungerhilfe’s Land Grab Game (em alemão):
www.das-kostet-die-welt.de

Free Rice: www.freerice.com

Procure locais 
com acessibilidade 
a cadeiras de rodas 
com wheelmap.org
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ANGARIE 
FUNDOS!

ONGD, organizadores de campanhas e ativistas precisam 
de capital para atingir o seu objetivo de mudar o mundo, 
para melhor. Para angariar dinheiro, pode candidatar-se 
a fundos públicos ou encontrar parcerias com empresas 
que apoiem a sua campanha. Adicionalmente, pode 
angariar fundos diretamente dos seus apoiantes: offline, 
por exemplo, em eventos, por correspondência  
ou telefone. Contudo, a angariação de fundos online 
usando, por exemplo, ferramentas online de marketing 
como os anúncios em redes sociais, banners, publicidade  
no motor de busca ou marketing por e-mail, está  
a tornar-se rapidamente altamente sofisticada.
O facto de as ferramentas online de marketing facilitarem 
tanto o teste, registo e avaliação de resultados  
em comparação com o mundo analógico traduz-se numa 
maior eficiência nos recursos gastos para angariar fundos.  
Mas como combinar os esforços feitos durante  
a campanha com o objetivo de angariar dinheiro?

DOAÇÕES
A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DE EQUIPA

Em primeiro lugar, o elemento chave para uma angariação de fundos bem- 
-sucedida é o trabalho em equipa. Frequentemente, nas organizações, cada 
departamento está tão preocupado em atingir os seus objetivos «individuais 
que a cooperação é contraproducente ou então recusam-se completamente 
a trabalhar juntos. Mas é imperativo juntar forças e os esforços de toda 
a gente – senão, a ‘missão maior’ da sua organização nunca se cumprirá. 
Isto significa que todos os departamentos (por exemplo, campanhas, 
comunicação e angariação de fundos) têm de estar envolvidos no projeto 
desde o início. Informe-os acerca de momentos importantes e próximos 
passos. As reuniões de acompanhamento regulares são essenciais.

ESTABELEÇA CONTATO
Outro fator importante é a escolha do momento certo. Geralmente, 
demasiados objetivos e apelos à ação durante uma campanha tendem a diluir 
a mensagem central (ver capítulo 2.3). Por esse motivo, a etapa de angariação 
de fundos deve ser estrategicamente bem marcada no calendário.
Seja como for, quer que a sua campanha sensibilize para o tema e para a sua  
organização. Isto é crucial para a angariação de fundos. Divulgar a mensagem,  
encontrar apoiantes e fazer advocacia pela sua causa para provocar  
a mudança. Se ninguém sabe nada sobre a sua organização e o que faz, não 
estarão dispostos a doar dinheiro para a sua campanha. Os seus colegas 
de equipa da comunicação podem fazer com que isso aconteça. Não peça 
dinheiro aos seus apoiantes demasiado cedo – pode levá-los a fugir!  

3.4
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CONSTRUA CONFIANÇA E RELAÇÕES DURADOURAS
Idealmente, durante a campanha já começou a fomentar a confiança entre 
si e o seu público e já estabeleceu relações com os apoiantes. Antes de lhes 
pedir dinheiro, aprofunde a vossa relação ao animá-los a fazer algo, como 
partilhar a sua petição, ver um vídeo ou envolver-se (ver capítulo 2.5).  
Com o fim da campanha, o seu trabalho está apenas meio terminado.  
Não se esqueça dos apoiantes – mantenha-os informados e envolvidos. 
Informe-os acerca do que aconteceu devido aos seus esforços por e-mail 
ou nas redes sociais. Dê-lhes mais razões para continuar a apoiar a sua 
organização. Eles precisam de interiorizar o seu argumento chave de venda, 
ou seja, porque apoiam a sua organização e não qualquer outra. O culminar 
da vossa relação é quando passam a funcionar como os seus  ‘testemunhos’ 
na procura de mais apoiantes e potenciais doadores. Isto exige que 
identifique os formadores de opinião entre os apoiantes que trabalham mais 
pelo seu tema. Trate estas pessoas com um cuidado especial! Devem servir 
de modelos para todos os seus apoiantes. Nomeie-os como figuras  
de influência – talvez possa convidá-los a trabalhar diretamente consigo 
durante um dia. Isto aumenta a possibilidade de envolvimento de outros 
apoiantes, já que gostariam de obter as mesmas regalias. E, finalmente...

PEÇA  DOAÇÕES 
Se construiu relações de confiança com os seus apoiantes, pode pedir-lhes 
uma doação sem o mínimo risco de os assustar. É importante identificar 
aqueles, no seu público-alvo, que mais provavelmente vão doar; geralmente, 
faz menos sentido pedir aos apoiantes muito jovens.
Há uma série de medidas online que pode usar para voltar ao público  
que desenvolveu durante a campanha, para angariar fundos:

Alcançar os públicos-alvo nas redes sociais
Publicidade nas redes sociais é o termo usado para anúncios pagos em canais  
de redes sociais como o Facebook, Twitter ou YouTube. A vantagem  
da publicidade nas redes sociais é que permite escolher um público muito 
específico. Por exemplo: está a fazer uma campanha numa cidade  
em particular, digamos Berlim, e quer divulgar um evento no Facebook com 
um anúncio pago. Durante a sua campanha também publicou vários vídeos 
para informar os seus fãs e apoiantes acerca do tema e das ações. Para 
aumentar o alcance dessas publicações, promoveu os vídeos. Com o gestor 
de anúncios do Facebook pode melhorar o resultado de pesquisas pelo seu 
evento e o seu ‘anúncio de interação’ escolhendo como público pessoas que 
vivam em Berlim, com idades entre os 18 e 60 anos, que tenham declarado  
o seu interesse pela natureza.
A certa altura, desenvolveu um público-alvo tão grande para o seu assunto 
que pode agora usá-los também para angariar fundos. No seu gestor  
de anúncios no Facebook, pode construir o seu próprio público-alvo 
dirigindo-se a todas as pessoas que visualizaram, gostaram de ou partilharam 
o anúncio do seu evento e publicações ou vídeos promovidos. No Facebook, 
isto chama-se um Público Personalizado. Pode então começar uma 
campanha de angariação de fundos. Deve usar anúncios que se assemelham 
ao design da campanha anterior, para que o utilizador se lembre deles.

APOIO

Na preparação para uma angariação de fundos, é importante juntar tanta 
informação quanto possível acerca dos seus (potenciais) apoiantes enquanto 
a campanha decorre – por exemplo, contatos, interesses e comportamento 
enquanto utilizador (ver capítulos 2.2 e 2.5). Além disso, obtenha permissão 
daqueles que partilharam os seus contatos para enviar mais informação  
e voltar a contatá-los.
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A vantagem é que este público-alvo já tem uma ligação a si; já conhecem  
a sua causa, talvez até sejam seus seguidores no Facebook e já 
estabeleceram uma relação emocional. Sob estas condições, é mais provável 
que façam uma doação à sua organização ou campanha.  

Reorientação com marketing gráfico
Publicidade gráfica é o termo usado para anúncios que funcionam  
com gráficos e imagens, tais como banners. A maioria dos fornecedores 
de serviços oferecem reorientação para marketing gráfico. Com uma 
reorientação, pode chegar aos utilizadores que já visitaram o site  
da sua campanha. Isto é feito através da implementação de um ‘pixel  
de reorientação’, um serviço que ajuda a dirigir-se às pessoas que visitaram  
o seu site e que estão envolvidas na sua organização. Quando a sua campanha 
chegar ao fim, pode começar a reorientação e pedir aos utilizadores do site 
da campanha uma doação. É construtivo mostrar elementos visuais que  
o utilizador já conhece da campanha. O apelo à ação deve ser um claro apelo 
a donativos. No entanto, também é importante não exagerar na reorientação, 
para que os utilizadores não se sintam incomodados pelos seus banners. 
Pode conseguir isto usando o limite de frequência, uma configuração que 
limita o número de vezes que o seu anúncio aparece à mesma pessoa. Pode 
utilizar a reorientação em vários fornecedores de serviços, por exemplo  
no Google (através da Google Display Network, onde se chama remarketing) 
ou no Facebook (através do Público Personalizado).

E-mail marketing
O e-mail marketing serve como uma abordagem de comunicação direta, 
dando-lhe a oportunidade de contar a sua história com todos os detalhes, 
relatar os seus sucessos ou incluir um apelo claro à ação. Este pode ser 
um pedido para participar numa petição (onde pode pedir mais contactos 
pessoais) ou um apelo direto ao destinatário por uma doação. O segredo  
é a relevância para quem recebe a mensagem – não deve incomodá-los. 
Quanto mais informação tiver acerca dos seus apoiantes (por exemplo, 
acerca dos seus interesses, preferências de e-mail, dados socio- 
-demográficos), mais específico pode ser quando os informa e comunica 
com eles. Quando concebe a sua campanha, não se esqueça de que o e-mail 
é uma das ferramentas mais importantes para angariar fundos.
Digamos, então, que fez um bom trabalho e que recebeu uma quantidade  
de moradas de e-mail durante a sua campanha. Agora, gostaria que  
eles visitassem o seu site para assinar uma petição. Para acompanhar  
e consolidar uma relação com os seus apoiantes, pode começar  
uma campanha de automação de e-mail marketing. Isto pode consistir  

•LIGAÇÕES ÚTEIS

NonProfit Tech for Good:
www.nptechforgood.com

Google Display Network:
https://www.google.co.uk/ads/
displaynetwork/

Google Frequency Capping:
https://support.google.com/
adwords/?hl=en#topic=3119071

Facebook, publicidade:
https://www.facebook.com/business/
products/ads

Construa a confiança
antes de pedir dinheiro

Obviamente, pode usar estas ferramentas sem as integrar numa campanha. 
Porém, vai notar as vantagens de uma campanha integrada – nomeadamente 
no nível de consciência e de envolvimento – não apenas em termos  
de retorno do investimento mas também na lealdade dos seus apoiantes.

em cinco e-mails enviados ao longo de dois meses. Os e-mails devem conter 
uma história consistente – evoluindo desde o apelo ao apoio à sua causa, 
passando por um e-mail de agradecimento e e-mails acerca de histórias  
de sucesso, até um e-mail pedindo uma doação. Para aumentar as taxas  
de abertura, teste várias formas de descrever o assunto no cabeçalho de quase 
cada e-mail (por exemplo, se existirem 10.000 destinatários no geral, deve 
testar o envio de três assuntos diferentes, com cada um a ser enviado  para 
10% dos destinatários). O assunto que tiver a melhor taxa de abertura deve 
ser enviado aos restantes. Após uma semana, o e-mail deve ser reenviado  
a todos os destinatários que não abriram o primeiro e-mail. Depois  
de terminada a automação do e-mail marketing, mantenha os seus apoiantes 
envolvidos ao apresentar-lhes uma newsletter periódica.
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CONCLUSÕES

Neste guia, explorou connosco o mundo das campanhas. 
Apesar da relevância descrita e do poder de influência 
potencial das campanhas, lembre-se que nem sempre 
precisa de uma campanha enorme ou de um plano  
exato que contenha todos os passos possíveis  
e imaginários. Há coisas que não se podem planear;  
por vezes, abre-se a janela de uma oportunidade mesmo  
à sua frente, e um pouco de sorte também faz parte  
de fazer uma campanha. O que é realmente 
imprescindível, seguramente, é atenção, muita força  
de vontade e uma visão.
Uma campanha pode vir a evoluir para um grande 
movimento. Mas os movimentos não conseguem 
crescer apenas dentro de um grupo de pares que 
pensa da mesma forma. É necessário que enquadre 
adequadamente o tema, para que toda a gente que pode 
ser afetada possa tornar-se em apoiantes. Com  
os assuntos a tornarem-se mais internacionais   
– e portanto a dizerem respeito a mais pessoas –  
a cooperação passa a ser vital. Felizmente, trabalhar  
em rede, trocar ideias e partilhar experiências  
é uma tarefa cada vez mais fácil no nosso mundo digital.

 
É por isso, por exemplo, que o Occupy, os protestos  
anti-TTIP ou a iniciativa right2water ganharam  
uma popularidade tão grande logo de início: não só porque 
as questões afetavam muitas pessoas em muitos países,  
mas também porque manifestantes e organizações foram 
capazes de dividir um único assunto para se dirigirem  
a grupos diferentes de pessoas, possibilitando  
a mobilização de vários grupos de interesses abrangendo 
desde sindicatos a escritores, dos críticos da globalização 
a ligas juvenis – por sua vez, possibilitando uma ação  
em uníssono.
Enquanto faz a campanha, nunca tenha medo de falhar, 
porque falhar faz parte do processo. E não desmoralize 
quando encontrar o seu primeiro obstáculo; ao invés, 
esteja aberto a críticas e trate-as como apoios – como 
algo que pode fortalecer a sua campanha.
Pode ter chegado ao fim deste guia, mas o jogo ainda não 
acabou – na verdade, ainda agora começou!

4.0

EM JOGO
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FONTES E PARA 
SABER MAIS
Bem-vindo ao mundo das ferramentas e materiais para 
campanhas!
Aqui pode encontrar uma seleção de bibliografia útil  
e sites com recursos.

Este livro é um marco na bibliografia sobre campanhas. O autor  
oferece uma perspetiva detalhada sobre o funcionamento  
de uma campanha. Visite também o site do autor, que contém 
uma versão resumida.

WWW.CAMPAIGNSTRATEGY.ORG

Beautiful Trouble é um livro e uma caixa de ferramentas para  
a Internet com o objetivo de tornar mais criativos e eficazes  
os movimentos de bases. Aprenda as teorias e estratégias  
e inspire-se em ações e protestos.

WWW.BEAUTIFULTROUBLE.ORG

Uma caixa de ferramentas para o ativismo criativo, inspirada  
no livro Beautiful Trouble mas aumentada, envolvendo um grupo 
de ativistas mais diverso. A comunidade conta com ativistas 
maioritariamente do Sul global.

WWW.BEAUTIFULRISING.ORG

A Action Aid oferece-lhe ‘dicas’ de formação e competências  
em ativismo e mudança social. O site contém elementos interativos 
e está ligado aos espaços de formação da Global Platform.

HTTP://WWW.GLOBALCHANGELAB.ORG/EN/
HTTP://WWW.GLOBALPLATFORMS.ORG/

A Greenpeace colabora intensivamente com ativistas de todo  
o mundo. Através deste site, oferecem o conhecimento recolhido 
sobre campanhas geradas pelas pessoas. Sobretudo não perca  
o ‘Cookbook’.

HTTPS://MOBILISATIONLAB.ORG/

Este é um conjunto de ferramentas acerca de como inventar  
e melhorar inovações sociais, concebido para pessoas na área  
do desenvolvimento.

WWW.DIYTOOLKIT.ORG

A The Change Agency dedica-se à investigação sobre a mudança 
social, ativismo e advocacia e facilita workshops para ativistas 
e líderes de comunidades. Entre outras coisas, oferece  
um conjunto de ferramentas de campanha com muitos recursos 
de workshop e guias.

WWW.THECHANGEAGENCY.ORG

A Training for Change organiza programas de formação  
de ativistas que ajudam grupos a lutar mais eficazmente pela 
justiça, paz e pelo ambiente. Além disso, o seu site explora 
transversalmente uma série ampla de competências progressivas 
como organização, facilitação, team building, ações não violentas 
e intervenções.

WWW.TRAININGFORCHANGE.ORG

Este site apresenta a maior base de dados de acesso livre  
de informação relacionada com ativistas. A ideia é fortalecer  
os movimentos sociais progressivos em todo o mundo partilhando 
contatos, informação sobre eventos, ideias e recursos  
de uma multiplicidade de organizações diferentes.

 WWW.CAMPUSACTIVISM.ORG

O Citizen’s Handbook pretende incentivar uma cidadania mais 
ativa.  Oferece uma enorme variedade de recursos para organizar 
a comunidade e inúmeras dicas e conselhos para ajudar  
a organizar atividades e envolver pessoas.

WWW.CITIZENSHANDBOOK.ORG

5.0

Global Change Lab

Mobilisation Lab

DIY Toolkit

The Change Agency

Training for Change

Campus Activism

Citizen’s Handbook

Beautiful Rising

VÁRIOS AUTORES
Beautiful Trouble
(2012)

CHRIS ROSE:
How to Win Campaigns
(2010)
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A FairSay trabalha com as maiores campanhas a nível mundial 
para aumentar a sua eficácia, e pode ajudar a sua campanha a ter 
êxito fornecendo apoio em estratégia, análise, formação, eventos 
e recomendações.

WWW.FAIRSAY.COM

A Every Action é gerida por vários especialistas nas áreas de digital, 
angariação de fundos, advocacia e organização de papéis  
em organizações sem fins lucrativos, e oferece  uma grande 
variedade de ferramentas úteis.

WWW.EVERYACTION.COM

Bake a Better Place é uma coleção de material de aprendizagem 
informal fornecido por um consórcio de ONGD europeias.

WWW.BAKEABETTERPLACE.ORG
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