
1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

Professores: Geraldo Magela Jardim Barra, Renata de Almeida Bicalho e 

Virgílio Cézar da Silva e Oliveira. 

 

 

 

 

 

CARTILHA  

 

MÍDIAS SOCIAIS NA DIVULGAÇÃO DAS ONG`S 

 

AXÉ CRIANÇA  

CASA DA CRIANÇA JACINTA E FRANCISCO  

INSTITUTO BENEFICENTE PERON 

 

 

 

 

Projeto de Extensão apresentado aos 

professores Geraldo Magela Jardim 

Barra, Renata de Almeida Bicalho e 

Virgílio Cézar da Silva e Oliveira, pelos 

alunos Valéria Romão Nério e Vinícius 

Soares Solano, da Faculdade de 

Administração e Ciências Contábeis - 

UFJF. 

 

 

 

Juiz de Fora, 22 de Setembro de 2015. 

 

 

Conteúdo 

1.MÍDIAS SOCIAIS NA DIVULGAÇÃO DAS ONG`S .......................................................................................... 4 



2 

2.COMO UTILIZAR AS MÍDIAS SOCIAIS ......................................................................................................... 5 

3.CONTEÚDOS DAS ONG’s PARA DIVULGAÇÃO EM MÍDIAS SOCIAIS........................................................... 7 

3.1Conteúdos mercadológicos ..................................................................................................................... 7 

Projeto X  ............................................................................................................................................. 8 

 Estamos recebendo doações de livros infantis para o “Projeto Lendo e Aprendendo”.  ................... 8 

Exemplo:    ........................................................................................................................................... 8 

Como ajudar?....................................................................................................................................... 8 

Doação de itens/materiais; .................................................................................................................. 8 

Doação de seu tempo, como voluntário; ............................................................................................ 8 

Doação em dinheiro (informar dados bancários); ............................................................................... 8 

Ajude a ‘Nome da ONG’ a resgatar sonhos; ou promover ações culturais etc.! ................................. 9 

Seja Voluntario! ................................................................................................................................... 9 

3.2Conteúdos de transparência ................................................................................................................. 10 

Espaço / Momento Transparência! ................................................................................................... 10 

Projeto Lendo e Aprendendo ............................................................................................................ 10 

Doação ............................................................................................................................................... 10 

Utilização ........................................................................................................................................... 10 

Resultados ......................................................................................................................................... 10 

Aquisição de 350 livros infantis. ........................................................................................................ 10 

Utilizado no projeto para o desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes. ....................... 10 

O trabalho desenvolvido promoveu aprendizado literário às crianças, cujo déficit de aprendizado 

era de 80% e após o projeto foi reduzido para 30% tendo como base os boletins escolares.   ........ 10 

3.3Conteúdos publicitários ......................................................................................................................... 11 

4.MODELOS DE MÍDIAS SOCIAIS FAN PAGES ............................................................................................. 12 

4.1Modelos baseados no terceiro setor  .................................................................................................... 13 

5.CRIANDO SUA CONTA EM MÍDIAS SOCIAIS  ............................................................................................ 14 

5.1REDES SOCIAIS ....................................................................................................................................... 14 



3 

5.1.2.2 Criação da página ................................................................................................................... 15 

5.1.2.3 Selecione o tipo de negócio ................................................................................................... 15 

5.1.2.4 Siga o passo a passo ............................................................................................................... 16 

5.1.2.5 Pronto! Página criada. ........................................................................................................... 16 

5.2INSTAGRAM ........................................................................................................................................... 17 

Como se cadastrar no Instagram? ......................................................................................................... 18 

Como usar o Instagram? ........................................................................................................................ 18 

Outros recursos ...................................................................................................................................... 20 

5.3TWITTER ................................................................................................................................................ 20 

Como funciona o Twitter?...................................................................................................................... 20 

Pra que serve o Twitter? ........................................................................................................................ 22 

O twitter é uma ferramenta social de relacionamento que traz dinamismo e muita rapidez, quando o 

assunto é compartilhamento de informação. Pode ser utilizado de diferentes maneiras, varia do perfil 

do usuário. Algumas utilidades do Twitter: ........................................................................................... 22 

5.4YOUTUBE ............................................................................................................................................... 23 

6.CRIAÇÃO GRATUITA DE WEB SITES ......................................................................................................... 24 

6.1WIX.COM ............................................................................................................................................... 24 

6.2WEBNODE.COM.BR ............................................................................................................................... 25 

7.JORNAL IMPRESSO .................................................................................................................................. 26 

8.CRIAÇÃO DE E-MAILS GRATUITOS  .......................................................................................................... 29 

9.REFERÊNCIAS  .......................................................................................................................................... 29 

 

 

 

 



4 

1. MÍDIAS SOCIAIS NA DIVULGAÇÃO DAS ONG`S 

 

Com o crescimento das redes sociais, surgiu um novo profissional: o analista em 

mídias sociais. Nas empresas privadas, ele é responsável por conquistar e fidelizar 

clientes por meio da criação desses canais de relacionamento. Enquanto que, nas 

Organizações Não-Governamentais, o objetivo final é a prestação de serviços que sejam 

acessíveis a determinado público. Nesse sentido, é necessário saber de que maneira as 

redes sociais serviriam para estas instituições.  

Martijn Van Den Berg, secretário-geral da ONG Internacional Jovens Amigos da 

Natureza, explica que: 

As mídias sociais oferecem a oportunidade de gerenciar sua própria imagem 

online e relacionamentos. Elas podem aumentar a sua visibilidade, engajar 

financiadores e criar confiança e interesses. É importante criar e prover 

conteúdos conectados ao seu campo de atuação. As pessoas vão considerar sua 

organização como uma especialista nestas áreas (Van Den Berg, XXX, p. XX, 

em tradução livre). 

Essas instituições devem, portanto, aproveitar o crescimento das redes sociais no 

país para divulgar seus programas e ações. De forma barata, eficiente e abrangente – o 

Facebook, por exemplo, tem 800 milhões de usuários ativos –, as mídias sociais 

permitem o engajamento de voluntários em causas e maior participação do público. A 

criação de canais alternativos de comunicação afeta também o relacionamento com os 

financiadores e a possibilidade de arrecadar donativos para a instituição, um projeto ou 

campanha específica. E o principal: as mídias sociais e formas tradicionais de 

comunicação não são mutuamente excludentes. 

Para começar um perfil nas redes sociais, é necessário observar os seguintes 

pontos: 

 Inicialmente, as ONGs precisam definir uma estratégia de divulgação, ou 

seja, analisar “como” deverá ser feito para que a divulgação ocorra de 

modo a favorecer os objetivos institucionais destas organizações. 

 A partir desta etapa, é importante não apenas cadastrar as contas, mas 

idealizar como será feita a atualização das mesmas. Pois, a manutenção 

de dados e informações afeta positivamente ou negativamente a imagem 

da organização.  
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 Será indispensável responder às dúvidas e sugestões de seus usuários, 

construindo relações que transformem os seus leitores em parceiros das 

causas abraçadas pela instituição. 

A organização que por ocasião, não dispor de recursos tecnológicos poderá 

utilizar-se das indicações desse material e poderá aplicá-lo em jornais e periódicos que 

poderão ser distribuídos nas proximidades da organização. Acrescentamos que a 

utilização de mídias sociais é altamente recomendada pela possibilidade da não geração 

de custos, além de garantir maior alcance social. 

2. COMO UTILIZAR AS MÍDIAS SOCIAIS 

 

Algumas dicas de como as mídias sociais podem ser utilizadas para o momento da 

confecção e desenvolvimento de perfil na mídia social das ONG’S: 

1. Utilize sempre o bom senso. 

2. Separe o seu perfil pessoal do perfil da ONG e não poste mensagens pessoais na 

FanPage ou Twitter da ONG. Informações como: estou cansada, já é sexta-feira? 

ou coisas do gênero não irão contribuir em nada para a imagem da organização. 

3. Alimente as redes com informações frequentemente, a periodicidade poderá ser 

diária ou semanal. 

4.  Você não precisa e nem deve utilizar os perfis para divulgar apenas informações 

da ONG, mas lembre-se de que é importante gerar credibilidade e preservar a 

imagem do negócio, portanto publique apenas informações relevantes e que sejam 

de interesse comum aos assuntos relacionados à ONG. 

5. Cheque mais de uma vez a fonte e a informação antes de divulgá-la. Dê 

preferência a notícias publicadas em órgãos de imprensa reconhecidos. 

6. Utilize o recurso de publicar as informações no Facebook e Twitter ao mesmo 

tempo, mas lembre-se de vez em quando de publicar notícias diferentes em cada 

canal. Se as notícias forem sempre as mesmas, a tendência é que seus seguidores 

desistam de segui-lo em um dos canais. 
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7. Divulgue os perfis da sua ONG primeiro para seus amigos, e só depois de 

conseguir alguns seguidores divulgue publicamente para que já tenha um pequeno 

grupo formado. 

8. Você pode e deve compartilhar no seu perfil pessoal as notícias que publica no 

perfil da sua ONG, mas lembre-se que muitos dos seus seguidores serão também 

seus amigos. Se isso acontecer repetidamente e instantaneamente você pode perder 

seguidores na sua FanPage que passarão a ler as notícias duplicadas. 

9. Procure se associar a redes sociais como a Rede TSO – Portal Brasileiro do 

Terceiro Setor Online – disponível em: http://www.redetso.com.br/. Nela você 

poderá encontrar novos parceiros e pessoas valiosas para sua ONG, além de obter 

orientações e informações do Terceiro Setor.  

10. Lembre-se sempre de pensar duas vezes (ou mais) antes de escrever uma 

mensagem polêmica, ter um posicionamento controverso ou fazer críticas diretas. A 

dificuldade de se retratar nesse mundo virtual absolutamente público é muito maior. 

11. Deixe os perfis da ONG abertos, sem filtro e sem exigências para 

seguidores. Essa política de privacidade deve funcionar apenas para perfis pessoais. 

12. Se achar que não terá tempo de alimentar constantemente seu perfil do 

Twitter, por exemplo, utilize ferramentas como o HootSuite (sistema online). Nela 

é possível programar postagens com data e hora com bastante antecedência. O 

acesso à ferramenta poderá ser encontrado no site: https://hootsuite.com/pt/. Nele, 

será possível encontrar desde planos gratuitos a onerosos de acordo com as 

funcionalidades desejadas como agendamentos, aplicativos, relatórios entre outros. 

13. Por mais que você não goste de tecnologia, não fique fora dela, pois sua ONG 

pode parecer desatualizada só por causa disso. 

3. CONTEÚDOS DAS ONG‟s PARA DIVULGAÇÃO EM 

MÍDIAS SOCIAIS 

 

O dimensionamento destes conteúdos, bem como nas bases anteriores devem 

atender as necessidades das organizações, pois neste material encontram-se algumas 

http://www.redetso.com.br/
https://hootsuite.com/pt/
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sugestões que poderão ou não ser aplicáveis de acordo com cada interesse 

organizacional. 

Tendo o perfil criado pela mídia desejada, nesta fase, desenvolvem-se os conteúdos 

a serem divulgados na promoção da organização. Esses conteúdos podem ser 

diretamente inerentes às ONG’s ou informações que as contextualizem. 

Em se tratando de conteúdos da organização, podem-se utilizar as bases 

mercadológicas, de transparência e publicitária, abaixo descritas.  

3.1 Conteúdos mercadológicos 

No direcionamento mercadológico, a ONG terá o ferramental básico para o 

desenvolvimento financeiro e de arrecadação de materiais e pessoal. Para tanto, 

todo empenho será crucial para que os objetivos almejados pela organização 

possam ser alcançados. 

a. As informações de direcionamento mercadológico possibilitam a 

aquisição de recursos financeiros e/ou materiais às ONG‟s.  

Na prática: Você poderá destinar espaço em sua mídia (Fan Page, Blog, Site etc.) para 

as demandas materiais da organização, como por exemplo:  

Projeto X  

 Estamos recebendo doações de livros infantis para o “Projeto 

Lendo e Aprendendo”.  

 

 

 

 

Google imagens (Espaço educar). 

 

A mobilização social será de modo direcionado objetivando contemplar os insumos para 

realização do projeto em questão. 
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b. Informação para recebimento de doações 

Exemplo:    

Como ajudar? 

 Doação de itens/materiais; 

 Doação de seu tempo, como voluntário; 

 Doação em dinheiro (informar dados bancários); 

Para recebimento de doações (em qualquer espécie) é importante que a organização determine 

o local de entrega, horário e/ou outras informações pertinentes para recebimento destas. 

c. Informações para captação de voluntários 

Se houver um espaço específico para esse fim, deverá promover no indivíduo 

interessado motivação à causa social, além de ser objetivo na aquisição de informações 

do interessado. 

 A captação de voluntários para atuação junto às ONG’s pode e deve ser baseada 

na descrição de cargos pré-existentes ou que vierem a surgir conforme as demandas 

organizacionais. Tal direcionamento funcional possibilitará a especialização e 

profissionalização dos colaboradores. 

Exemplo:  

 

Ajude a „Nome da ONG‟ a resgatar sonhos; ou promover ações 

culturais etc.! 

Seja Voluntario! 

 

 

Cargo : Assistente Educacional 

Disponibilidade: Manhã (x) / Tarde ()  

Habilidades  Gostar de 

trabalhar 

com 

crianças 
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Competências  Ensino 

Médio 

completo 

 Informática 

básica  

Atividades   Atuar junto 

ao Pedagogo 

na execução 

de aulas de 

informática 

básica para 

crianças. 
(Formulário Modelo de Cargo – Elaborado pelos autores) 

 

Cargo: Contador 

Disponibilidade: A combinar  

Habilidades  Saiba 

trabalhar em 

equipe 

Competências  Formação 

Superior em 

Ciências 

Contábeis 

 Registro 

Profissional  

Atividades  Organizar e 

controlar 

dados 

contábeis da 

organização 

 
(Formulário Modelo de Cargo – Elaborado pelos autores) 

Inscrição de Voluntário 

Nome: - 

Endereço: - 

E-mail: - 

Disponibilidade: Manhã (  )  /  Tarde 

(  )  
 

Vaga para candidatura 
  

 (  ) 

Assistente 

Educadional 

 (  ) Contador 

Interesses pessoais para futuros projetos 

(Para ONG com foco em atividades variadas) 
 Educação (  

) / Saúde (   ) 
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/ Lazer (  ) /  

 Outros (  ): 

Quais?  
Formulário Modelo de Inscrição - Elaborado pelos autores 

 Nos modelos acima pudemos observar que o alinhamento de cargos relaciona-

se diretamente ao perfil solicitado, pois além do candidato ter a opção de direcionar-se 

ao cargo de interesse a organização poderá utilizar-se dos interesses pessoais do 

candidato para futuros projetos, por meio de cadastro de reserva. 

3.2 Conteúdos de transparência 

 

Ante a toda produção de cunho mercadológico exposto na sessão anterior, é 

necessário reportar à comunidade dados e informações referentes aos gastos e utilização 

dos recursos recebidos. Pois, por meio da prestação de contas é possível desenvolver 

confiabilidade institucional além de promover a boa imagem da organização.  

Na prática: 

A ONG poderá periodicamente (conforme lhe convier) divulgar dados tabelados ou 

informações já sintetizadas, além de resultados alcançados, por exemplo: 

 

 

Espaço / Momento Transparência! 

 

Projeto Lendo e Aprendendo 
 

Doação Utilização 

Aquisição de 350 livros infantis. Utilizado no projeto para o 

desenvolvimento cognitivo de 

crianças e adolescentes. 
Exemplo fictício sobre transparência de projetos aplicada à ONG’s (Elaborado pelos autores). 

 O nível de detalhamento das informações oferecidas pela organização em prol 

à comunidade possibilitará maior ou menor condição de transparência. Cuidados são 
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precisos para evitar a aparência de que está “maquiando” dados/informações como 

também não se informe em demasia, desnecessariamente.   

3.3 Conteúdos publicitários 

 

Nesse momento, a utilização de informações que promovam a organização poderá 

desenvolver ainda mais os objetivos e firmar relações. A ONG poderá inserir 

informações acerca de projetos desenvolvidos ou que serão criados pela organização; 

informações de parcerias; agradecimentos por doações; contato etc. 

Faz-se importante salientar que, em função das peculiaridades e especificidades das 

ONG’s, as sugestões demonstradas neste material poderão sofrer alterações. Abaixo 

confira algumas sugestões: 

 Projetos: Descrição do projeto, local, horários, participantes etc. 

 Eventos: Já realizados ou a realizar. 

 Fotos: A condição visual e de layout das mídias são ferramentas de grande 

importância, pois gera valor diferenciado às ações da organização. 

 Depoimentos: A coleta de depoimentos daqueles beneficiados pelas ações das 

ONG’s poderá compor informações que agreguem valor institucional, além de 

fomentar a transparência. 

 Parcerias: A exposição de patrocinadores poderá ser um meio motivacional 

para a atenção de responsabilidade social dessas empresas. 

 Agradecimento por doações: Sempre será de grande importância a prestação 

de honrarias e méritos àqueles que auxiliam de algum modo o desenvolvimento 

das ações das ONG’s. 

 Contato: Informações como telefones, endereço, e-mail e mídias favorece o 

contato e possibilidade de relacionamentos. 
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4. MODELOS DE MÍDIAS SOCIAIS FAN PAGES 

 

Hoje, as principais formas de se encontrar um site é pelos sistemas de buscas 

(Google, Yahoo, Bing e etc) e pelas redes sociais. Entre 2010 e 2011 ocorreu um boom 

do Facebook no Brasil, para se ter uma noção ao final de 2010 o Facebook já possuía 

8,8 milhões de usuários e ao final de 2011 passou a ter 35 milhões, um crescimento 

vertiginoso de 298% e de acordo com o IBOPE Nielsen Online 78,5 milhões de 

brasileiros tem acesso a internet, isso quer dizer que quase metade deste público possui 

Facebook. Com isso, não investir em publicidade nas Redes Sociais é simplesmente se 

isolar na internet. 

 

O que é uma Fanpage? 

 

Fanpage ou Página de fãs é uma página específica dentro do Facebook 

direcionada para empresas, marcas ou produtos, associações, sindicatos, autônomos, ou 

seja, qualquer organização com ou sem fins lucrativos que desejem interagir com os 

seus clientes no Facebook. 

Mas provavelmente você que possui um perfil no Facebook e deve está se perguntando 

por que não criar um perfil para a sua empresa? Simples, pois o regulamento do 

Facebook veda a utilização de perfis para marcas em geral e inclusive existe um limite 

de 5.000 amigos por perfil, o que muitas vezes para empresas pode ser muito pouco. 

Outro recurso que também não está disponível para os perfis são as ferramentas de 

estatísticas e diversos aplicativos que podem ser instalados na Fanpage, como por 

exemplo: enquetes, discussão de assuntos e a possibilidade de criar aplicativos 

customizados, como uma página de apresentação da empresa. 

Os relatórios de estatísticas são importantíssimos para análise das campanhas realizadas 

e avaliação de como os posts (informações compartilhadas por meio de postagens) estão 

sendo visualizados e compartilhados pelos fãs. 

4.1 Modelos baseados no terceiro setor  

 

Para exemplificarmos, podemos indicar a fanpage da FUNDAÇÃO RICARDO 

MOYSÉS JÚNIOR, acesso disponível em 
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(https://www.facebook.com/fundacaoricardomoysesjr?ref=ts&fre f=ts), organização 

presente na cidade de Juiz de Fora e que em sua página no Facebook divulga seus 

trabalhos realizados, além de informações de interesse desta Fundação. Sua fanpage 

conta com mais de 4 mil curtidas e detém avaliação positiva de seus membros (4,9 

estrelas em um máximo de 5 estrelas). 

 

 

Outro bom exemplo de ONG com páginas no Facebook é a SOS MATA 

ATLÂNTICA: Essa organização utiliza algumas ferramentas de mídias sociais para a 

divulgação de projetos desenvolvidos por ela e por parceiros, além de notícias 

relacionadas com o tema do meio ambiente.   

Em seu site (https://www.sosma.org.br/) é disponibilizado várias informações, como por 

exemplo: o histórico da ONG; cadastro para doações; fotos dos projetos; entre outras 

ferramentas importantes na divulgação do trabalho desenvolvido. 

Sua página no Facebook (https://www.facebook.com/SOSMataAtlantica?ref=ts 

&fref=ts) também é um bom modelo a ser seguido. Suas postagens são realizadas de 3 

a 4 vezes por semana e não fogem aos interesses ali desenvolvidos (sustentabilidade, 

meio ambiente, projetos de lei e etc.), fazendo com que grande parte do material ali 

publicado seja compartilhada pelos seguidores de sua página. 

O site institucional é a melhor maneira de sua empresa entrar na internet. Através 

dele e com a ajuda das redes sociais, sua organização pode se tornar cada vez mais 

https://www.facebook.com/fundacaoricardomoysesjr?ref=ts&fre%20f=ts
https://www.sosma.org.br/
https://www.facebook.com/SOSMataAtlantica?ref=ts%20&fref=ts
https://www.facebook.com/SOSMataAtlantica?ref=ts%20&fref=ts
https://www.oficinadanet.com.br/secao/midias_sociais
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conhecida. Este tipo de site é uma ótima maneira de expor seus produtos e serviços na 

internet, aumentando o número de colaboradores.  

 

5. CRIANDO SUA CONTA EM MÍDIAS SOCIAIS  

 

Este material não tem como intuito divulgar ou promover quaisquer redes, 

apenas apoia-se em mídias de acessíveis custos, cujos objetivos organizacionais 

poderão ser alcançados em função do alcance social destas. 

 

5.1 REDES SOCIAIS 

 

5.1.2 FACEBOOK 

Criando uma FanPage no Facebook 

 

5.1.2.1  Acesse sua página, ou crie uma conta no Facebook. 
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Faça o login no Facebook para criar a página da sua empresa. 

 

5.1.2.2 Criação da página 

Agora que você já se conectou no Facebook, 

acesse: http://www.facebook.com/pages/create.php  

 

5.1.2.3 Selecione o tipo de negócio 

 

Através deste link você poderá escolher o tipo de negócio da sua empresa, classificando 

a página da melhor maneira para a busca do próprio Facebook. 

Em cada opção disponível o Facebook pede um tipo de informação diferente. 

 

5.1.2.4 Siga o passo a passo 

http://facebook.com/
https://www.facebook.com/pages/create/?ref_type=logout_gear
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Após escolhido o tipo do negócio da empresa, você deve seguir o passo a passo com 

instruções do Facebook. No passo a passo você poderá adicionar a logomarca da 

empresa ou foto que aparecerá no perfil da página. Também terá a opção de importar 

seus contatos para o facebook, aumentando e divulgando sua página a ser criada. 

Finalmente poderá adicionar mais informações do seu site e da sua empresa. Isto 

ajudará a dar credibilidade nas informações citadas. 

 

5.1.2.5 Pronto! Página criada. 

 

 

Finalizando o passo a passo sua página já estará criada. Agora resta divulgar aos 

amigos, clientes e parceiros e adicionar conteúdos de qualidade no mural da fan page. 
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5.2 INSTAGRAM 

 

Se você usa alguma rede social, principalmente Facebook ou Twitter, já deve ter 

visto algumas fotos oriundas de um site chamado Instagram. O serviço virou febre entre 

os internautas e já angariou centenas de milhões de usuários. 

 

O que é o Instagram? 

 

 

O Instagram, na verdade, é uma rede social que serve para nós postarmos fotos. E 

como tal, podemos seguir outros membros e ser seguido por eles. As fotos que 

postamos, possuem a opção “Curtir” e “Comentar”, para que outros usuários digam o 

que acharam da imagem. A rede social foi criada em outubro de 2010 pela dupla Kevin 

Systrom e Yosyp Shvab. Inicialmente, ela era restrita apenas para usuários de iPhone, já 

que o aplicativo só era compatível com o sistema iOS, da Apple. Em abril de 2012, 

porém, foi lançado o aplicativo do Instagram para Android e, mais recentemente, o Facebook 

adquiriu o Instagram por 1 bilhão de dólares! Com isso, a quantidade de usuários da rede 

social cresceu exponencialmente.  

 

Como se cadastrar no Instagram? 

 

http://www.guiadopc.com.br/noticias/24611/momento-historico-dia-instagram-foi-lancado-android.html
http://www.guiadopc.com.br/noticias/24717/facebook-compra-instagram-1-bilhao-dolares-2.html
http://www.guiadopc.com.br/noticias/24717/facebook-compra-instagram-1-bilhao-dolares-2.html
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Diferentemente de outras redes sociais, o conteúdo compartilhado no Instagram 

só pode ser visualizado através de seu aplicativo para dispositivos móveis. Atualmente, 

ele está disponível para iOS e Android (sistemas operacionais).  

Ao fazer o download do aplicativo, basta criar a sua conta rapidamente e pronto, você já 

estará apto a tirar fotos e compartilhá-las na rede social.  

 

Como usar o Instagram? 

 

 

Tela de edição de foto do Instagram 

 Podemos tirar uma foto diretamente do aplicativo, com a câmera do celular, ou 

então importar uma imagem que esteja na sua biblioteca de fotos. Após tirar a foto ou 

escolher uma imagem que esteja gravada no seu celular, temos de aplicar os devidos 

filtros e efeitos. Na imagem ao lado, podemos ver como é a interface de edição de foto 

do Instagram para iPhone. Abaixo da imagem, está localizado os filtros. Temos 18 

filtros à nossa disposição, cada um deles alterando de uma forma diferente a imagem e 

dando um toque todo especial ao momento. Alguns filtros deixam a imagem com cores 
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mais fortes, outros tingem a foto de sépia, deixando amarelada, fazendo-a parecer que 

foi tirada há décadas. Temos também o famoso preto-e-branco, além de outros filtros. 

 

O Instagram também disponibiliza alguns efeitos, como a possibilidade de 

“borrar” uma parte da imagem. Assim, podemos embaçar determinada parte da foto e 

dar destaque apenas a um objeto ou pessoa específica. Você pode fazer isso clicando na 

gota localizada na parte superior da janela, à direita. Podemos, ainda, rotacionar a 

imagem e aplicar uma moldura, que deixa o resultado final ainda mais bem 

apresentável. 

Após deixar a foto do jeito que você achar melhor, basta clicar nesse “tick” verde na 

parte de baixo da tela. Além de compartilhar no Instagram, você pode ainda postar a 

imagem no Facebook, Twitter, Tumblr e outras redes sociais.  

 

Outros recursos 

 

Como foi dito anteriormente, o Instagram é, na verdade, uma rede social. E 

como não podia deixar de ser, cada usuário tem o seu perfil, que mostra quantas fotos 

ele já compartilhou, quantos seguidores ele tem e quantas pessoas ele está seguindo. 

Além de todas as imagens que ele já postou anteriormente. Você pode seguir quantas 

pessoas quiser, e sempre que ela publicar alguma foto nova, ela aparecerá na sua 

timeline (linha do tempo).  

 

5.3 TWITTER 

 

É uma rede social que oferece um espaço de 140 caracteres para o usuário 

postar sua mensagem. Também conhecido como microblogging, devido a seu pouco 

espaço disponível para postagem de informação, o twitter ganha cada vez mais adeptos 

na rede. 

Como funciona o Twitter? 

 

O usuário entra no site, se cadastra e registra um ID. 
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Exemplo: www.twitter.com/titecnologia 

 

Concluídas as etapas de cadastro e configuração da conta, como preenchimento do 

perfil e escolha da aparência do seu twitter. Você poderá divulgar o seu twitter para que 

outras pessoas vejam o que está postando. 

 

Glossário: 

http://www.twitter.com/titecnologia
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Home – Início da sua página 

Profile – Seu perfil 

Find People – Procurar pessoas 

Settings – Configurações (mudar a foto, plano de fundo, cores, etc). 

Help – Ajuda 

Sign Out – Sair 

Following – Quantidade de pessoas que você está seguindo. 

Followers – Quantidade de pessoas que estão seguindo você. 

Listed – Crie listas com os usuários que você mais gosta de falar. 

 

 

Pra que serve o Twitter? 

 

O twitter é uma ferramenta social de relacionamento que traz dinamismo 

e muita rapidez, quando o assunto é compartilhamento de informação. Pode ser 

utilizado de diferentes maneiras, varia do perfil do usuário. Algumas utilidades 

do Twitter: 

Você pode transmitir pensamentos (desde que esse pensamento seja traduzido em até 

140 caractereres), compartilhar links interessantes, anunciar promoções dos seus 

serviços… As possibilidades são imensas. Lembrando, que para ter sucesso no twitter é 

preciso interagir com os usuários e compartilhar de informações interessantes. 

Para divulgar seu conteúdo e compartilhá-los pelo twitter, os usuários usam e abusam 

da criatividade. Até porque, um dos focos de quem utiliza o twitter é ser seguido pelo 

máximo de usuários que conseguir, tornando-se popular. 

 

Agilidade na comunicação e rapidez na propagação da informação são as 

características marcantes do microblogging. As mensagens são compartilhadas de um 

jeito leve e descontraído, pelos usuários. Nesse sentido, as funcionalidades do Twitter 

para Empresas: 

 

– Um ótimo veículo de divulgação de ações publicitárias. 

– Recrutamento de funcionários. 

– Divulgação de promoções. 

– Testar a popularidade da sua marca com seus clientes (seguidores). 

http://blogdemarketingdigital.com.br/top10-ferramentas-para-twitter/
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5.4 YOUTUBE 

A palavra “youtube” foi feita a partir de dois termos da língua inglesa: “you”, 

que significa “você” e “tube”, que provêm de uma gíria que muito se aproxima de 

“televisão”. Em outras palavras seria a “televisão feita por você”. Essa é justamente a 

principal função do fenômeno da internet: permitir que os usuários carreguem, assistam 

e compartilhem vídeos em formato digital – disponível em https://www.youtube.com/. 

 

O Youtube foi criado em fevereiro de 2005, por Chad Hurley e Steve Chen, dois 

funcionários de uma empresa de tecnologia situada em São Francisco, EUA. O site 

surgiu em virtude do inconveniente que era compartilhar arquivos de vídeo, já que estes 

eram muito grandes, o que dificultava seu envio por e-mail. 

O site permite que os usuários coloquem seus próprios vídeos na rede, sendo 

visualizados por qualquer pessoa no mundo inteiro. O Youtube utiliza o formato 

Macromedia Flash para reproduzir os conteúdos, além de permitir que usuários 

coloquem os vídeos em seus blogs e sites pessoais. Todo o potencial do Youtube foi 

reconhecido pela revista americana Time, que elegeu o site como a melhor invenção de 

2006. 

Devido ao grande sucesso do Youtube, em outubro de 2006, a gigante Google 

anunciou a compra do site pela quantia de US$1,65 bilhão, unificando os serviços do 

seu próprio site de compartilhamento de vídeos, Google Vídeo, ao Youtube. A principal 

regra do site é o não-compartilhamento de vídeos protegidos por direitos autorais, fato 

que na maioria das vezes não é cumprido. 

Estima-se que diariamente cerca de vinte mil novos vídeos são carregados e trinta 

milhões são assistidos no Youtube. 

 

6. CRIAÇÃO GRATUITA DE WEB SITES 

 

6.1 WIX.COM 

 

https://www.youtube.com/
http://pt.wix.com/
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O Wix.com é um site em português, muito completo e de uso bastante intuitivo. 

Nele, o usuário pode optar por ter uma conta grátis ou premium. Na versão premium há 

uma quantidade maior de ferramentas de gerenciamento e personalização da página – 

como a criação de um domínio próprio, por exemplo. Entretanto, é possível fazer um 

bom site utilizando a versão gratuita disponível na plataforma. Logo de início, o Wix 

disponibiliza um vídeo explicativo para orientar novos usuários a localizar e otimizar 

ferramentas de edição. 

O serviço permite que você escolha entre diversas categorias para criar um site, que por 

sua vez, se desdobram em centenas de opções de templates (layouts, modelos de sites) 

específicos. A grande maioria dos designs oferecidos são gratuitos, assim como uma 

boa parte dos apps importantes.  

 

 

Acesso disponível em: pt.wix.com/. 
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6.2 WEBNODE.COM.BR 

 

Com o Webnode, você pode escolher entre quatro versões possíveis de conta: 

Profissional, Standart, Mini e Grátis. Para ter um site com domínio próprio e livre de 

propagandas, só é possível com os planos pago. Após fazer a conta, o Webnode pede 

que você escolha entre três perfis disponíveis: site pessoal (voltado para blogs, galerias 

de fotos etc ), site de negócios (com vários modelos para micro e médias empresas), e 

loja virtual (voltado para venda e gerenciamento de produtos online). 

Dentro deles, há dezenas de templates (layouts, modelos de sites) para você escolher o 

que mais gostar e customizar a vontade, alterando cores, fonte, imagens etc. É possível, 

também, selecionar quais páginas deseja colocar em seu site, como “Sobre nós”, 

“Galeria”, “FAQ”, “Produtos”, entre outros. Todo tipo de ferramenta de marketing e 

gerenciamento de páginas são pagos, e quem optar pelo plano grátis terá seu site com 

"Webnode" na URL. 

 

http://www.webnode.com.br/
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7. JORNAL IMPRESSO 

 

Nos últimos anos, em alguns bairros de Juiz de Fora, surgiram jornais que levam 

informações de interesse das comunidades onde são distribuídos. Esses informativos são 

elaborados de maneira bem simples e normalmente possuem quatros páginas, impressas 

em uma folha de papel tamanho A4.  

Tomamos como modelo o jornal Enfoque Alvorecer, que é produzido mensalmente e 

distribuído nos bairros Caiçaras, São Pedro e adjacências. Esse Jornal é elaborado por 

um morador do bairro Caiçaras e tem por objetivo mobilizar e informar a população 

dessa região. São confeccionadas aproximadamente 1000 cópias do jornal, que são 

distribuídas na região, seja pessoalmente (de casa em casa) ou deixadas em pontos do 
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bairro (comércios, igrejas, posto de saúde e etc.). Para a manutenção do jornal são 

vendidos espaços para divulgação, que são negociados por aproximadamente R$ 30,00 

cada (conforme imagem). 

 

  

O custo de produção deste trabalho gira em torno de R$ 180,00 (trabalho de 

edição e impressão) e obtém em média um número de 15 patrocinadores. 

O mais importante na elaboração de um informativo para a ONG, não é necessariamente 

o valor arrecadado com os patrocinadores, mas sim a divulgação e transparência do 

trabalho que vem sendo realizado por sua organização.  

Por meio desse material, a ONG poderá ofertar seus serviços; apresentar seu trabalho; 

captar recursos financeiros, materiais e humano; levar informações relevantes aos 

leitores e etc. 

 

Outro exemplo de divulgação por meio impresso é o realizado pela Fundação 

Maria Mãe – Obra dos Pequeninos de Jesus: 
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Em um folder elaborado em papel A4, a organização se apresenta ao leitor e indica 

maneiras de contribuição para a manutenção da obra. 

 

 

 

No modelo apresentado anteriormente, percebemos que não há vinculação de 

patrocinadores, o folder é elaborado apenas com o objetivo de informar e captar 

recursos (financeiros e humano) para a Fundação.  
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8. CRIAÇÃO DE E-MAILS GRATUITOS  

 

E-mails são correios eletrônicos que possuem a característica básica de enviar e 

receber mensagens por intermédio da rede de internet.A criação de e-mails é necessária, 

pois será um meio de articulação institucional, ou seja, a organização poderá criar uma 

conta gratuita por meio de alguns sites abaixo mencionados: 

 YAHOO 

https://br.yahoo.com 

 GOOGLE GMAIL 

https://mail.google.com 

 MICROSOFT OUTLOOK 

https://www.live.com 

 

8.1 E-MAIL INSTITUCIONAL 

Caracterizado por apresentar visivelmente o nome da instituição, o e-mail 

institucional é personalizado nominalmente à organização. Como por exemplo: 

contato@ongsocial.org.br. 
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