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Resumo
Esse artigo visa entender os efeitos da prática do digital branding nas Organizações do Terceiro
Setor, a partir de uma pesquisa de cunho qualitativo. Para tanto, foram levantadas informações
bibliográficas sobre Comunicação Organizacional, Comunicação Digital, Branding, Digital Branding,
Terceiro Setor, ONG’s e Digital Branding nas organizações do Terceiro Setor. Como método, a
pesquisa se utiliza de um Estudo de Caso múltiplo com duas ONGs com atividades no Espírito Santo
e Pernambuco, além de análise de materiais documentais destas, bem como entrevista com duas
especialistas na área do branding, para assim compreender os efeitos do digital branding nas
atividades das instituições. Dentre os resultados encontrados está a forma em que as ONG’s se
posicionam no âmbito digital, e a maneira como comunicam seus valores em suas redes sociais.
Conjuntamente, foram levantadas evidências de que o Terceiro Setor demanda cada vez mais de
ações estratégicas de diferenciação no digital, dado que como a organização é percebida, afeta
diretamente o seu sucesso.
Palavras chave: Branding, Digital Branding, Comunicação Digital, Posicionamento Digital, Terceiro
Setor, Organizações Não Governamentais, Causas Sociais.

Abstract:
This article aims to understand the effects of the practice of digital branding in Third Sector
Organizations, based on a qualitative research. For this purpose, bibliographical information on
Organizational Communication, Digital Communication, Branding, Digital Branding, Third Sector,
NGOs and Digital Branding in Third Sector organizations were collected. As a method, the research
uses a Multiple Case Study with two NGOs with activities in Espírito Santo and Pernambuco, in
addition to the analysis of their documentary materials, as well as an interview with two specialists in
the field of branding, in order to understand the effects of digital branding in the institutions' activities.
Among the results found is the way in which NGOs position themselves in the digital environment, and
the way they communicate their values in their social networks. Together, evidence was raised that the
Third Sector increasingly demands strategic actions for digital differentiation, given that how the
organization is perceived directly affects its success.
Keywords: Branding, Digital Branding, Digital Communication, Digital Positioning, Third Sector,
Non-Governmental Organizations, Social Causes.

Introdução

Para a existência de qualquer negócio, a comunicação organizacional é uma

prioridade alta. Como aponta Kendzerski (2009, v. 2, p. 21), o sucesso de qualquer

empresa é saber comunicar-se com seu público, de forma que atenda suas

expectativas. Nesse aspecto, a comunicação organizacional é descrita como a “voz”

2 Docente do Curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da Faculdade Novo
Milênio e Orientadora. Email: claudia.borba@novomilenio.br

1 Graduanda do Curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da Faculdade
Novo Milênio. Email: junielli.carvalho@sounovomilenio.com.br



2

da organização, que utiliza diversos meios e formatos para comunicar com seus

públicos internos e externos, cuidando do planejamento e da gestão da

comunicação, seja de empresas públicas, privadas ou do Terceiro Setor.

Considerando a velocidade informativa e a Internet como um grande centro

comercial em constante crescimento, as pessoas investindo horas conectadas ao

virtual, as instituições também fazem parte deste cenário, onde a cada dia vê-se a

necessidade de investirem na presença digital. Assim, a comunicação digital surge

como uma potente ferramenta, para criar vínculos cada vez mais fortes entre

emissores e receptores.

Essa comunicação adjacente entre organizações e consumidores, só é possibilitada

através das chamadas: ferramentas de comunicação digital. Em destaque, as redes

sociais, que se classificam como uma das principais ferramentas de comunicação

digital, e se assemelham a um cartão de visitas virtual. Semelhantemente, Lea, et al.

(2006) acrescentam que o objetivo das redes sociais é ligar os utilizadores através

de relações sociais, sendo que estas poderão ser relações formais ou informais,

constantes ou ocasionais, profissionais ou emocionais.

Assim, quando utilizadas estrategicamente no ambiente organizacional, evitam

duplicidade de informação, aumentam o trabalho colaborativo e melhoram os

repositórios para criar um conhecimento coletivo das organizações, promovendo

relações fortes com o seu público e aprimorando a experiência do consumidor.

Para tanto, é necessário manter e zelar por uma conexão verdadeira, fazendo com

que a organização esteja na mente e no coração consumidor. A partir de então é

que surge o branding, caracterizando-se em como a instituição quer ser vista pelo

público. Este termo consiste na gestão estratégica da imagem da organização,

gerando a percepção de valor para o seu público. É composto de elementos visuais

e tangíveis, e atributos emocionais e intangíveis (DAVIS, 2005).

Dentro do branding, temos o digital branding que é resumidamente a gestão da

empresa sendo feita no ambiente virtual. O digital branding surge para trabalhar as

diferentes estratégias de linguagens no digital, que trazem percepções positivas do

público sobre a marca, fazendo dela única.

Em contrapartida, diferentemente das organizações do Primeiro setor (Estado) e

Segundo setor (Mercado), que possuem um modelo de negócios bem
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esquematizado, prontos para investirem em diferentes estratégias de comunicação

digital, temos as organizações do Terceiro Setor (Organizações privadas não

governamentais e sem objetivo de lucro, em favor da sociedade), que lidam com a

incerteza de onde virá os recursos necessários para arcar com as contas e

despesas dos serviços oferecidos, necessitando fortemente de um público altamente

engajado e de um posicionamento sólido no ambiente digital. A saber, diversas são

as organizações que participam do Terceiro Setor, classificadas como ONGs

(Organizações Não Governamentais) e OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil

de Interesse Público).

A partir desta pesquisa descritiva e exploratória com abordagem qualitativa, e

Estudo de Caso múltiplo das ONG’s “Shores of Grace Ministries" e “Instituto

Estrelar”, buscou-se conceituar, analisar e relacionar as abordagens anteriormente

citadas, tal qual os fatores que compõem o digital branding, desde o design,

conteúdo informativo a linguagem, promoção de vendas e interação com os clientes.

Para tanto, através do exposto acima, faz-se o seguinte questionamento para o

estudo: Como a aplicação do Digital Branding impacta as organizações do Terceiro

Setor?

Foi estabelecido inicialmente um Objetivo Geral que é o de Entender como o Digital

Branding impacta no apoio às causas sociais das Organizações do Terceiro Setor. E

para responder a esse objetivo, foram estabelecidos alguns objetivos específicos

como: a) Conceituar Comunicação Organizacional e Comunicação Digital b)

Conceituar Branding e Digital Branding c) Entender o Terceiro Setor e as

Organizações Não Governamentais; d) Compreender a aplicação do Digital

Branding em organizações do Terceiro Setor; e) Verificar as Relações do Digital

Branding em ONG’s nos Casos em Estudo.

O presente artigo justifica-se na esfera pessoal, pelo interesse da autora sobre o

tema investigado, onde durante a graduação de Publicidade e Propaganda pode

descobrir os conceitos do branding e digital branding aplicados na identidade de

várias marcas de sucesso, além da identificação com os valores defendidos pelas

organizações do Terceiro Setor, e oportunidade de salientar o papel delas na

sociedade.
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o meio profissional, o artigo poderá contribuir com a reflexão da necessidade

de associação a essas instituições, por conta da carência de profissionais da área

de Comunicação, Fotografia, Publicidade, Design, Artes, Marketing, Audiovisual e

Arquitetura, estimulando a participação e contribuição na aplicação de habilidades,

teorias e conceitos estudados.

A contribuição teórica da pesquisa permeia o reforço da prática das estratégias de

branding e digital branding, para qualquer instituição que deseja ocupar de forma

positiva a mente e o coração do seu público, projetando sua essência e gerando

resultados satisfatórios. Como destaca Kotler e Keller (2016) esse tipo de branding

permite desenvolver uma relação mais próxima e customizada entre o consumidor e

a marca.

Logo, com esse artigo será possível evidenciar o caminho, para que os voluntários e

gestores das ONG’s trilhem, a fim de promoverem o trabalho da organização no

cenário digital, através de estratégias criativas e consistentes, que resultem num

público com uma percepção aguçada, altamente engajado e principalmente atuante

nas causas. Por consequência, os resultados serão otimizados, os beneficiários dos

serviços contemplados, danos minimizados e considerável aumento da eficiência

das políticas públicas.

Esta pesquisa poderá vir a ser utilizada, com a finalidade sobretudo de inspirar e

estimular organizações, voluntários e gestores das Organizações Não

Governamentais, bem como as demais instituições do Terceiro Setor a utilizarem o

digital branding, como estratégia de posicionamento.

Considerando o contexto da pesquisa e seu objetivo central, seguem as hipóteses

criadas: a) O digital branding pode estimular uma organização sem fins lucrativos a

se destacar no âmbito digital; b) uma organização do Terceiro Setor sofre impactos

diferentes a partir da gestão estratégica da marca nos meios digitais, gerando cada

vez mais atração no público

Metodologia
Presumindo as necessidades de se desenvolver uma metodologia para o alcance

dos objetivos, foram realizados basicamente algumas técnicas de pesquisa

descritiva, com fontes primárias e secundárias, sendo estas: a Pesquisa
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bibliográfica, com levantamento preliminar de teorias e conceitos que estão

relacionados diretamente com o tema, contando com um Estudo de Caso múltiplo, a

partir de entrevistas com os representantes do setor de comunicação e marketing de

duas ONG’s, análise de materiais documentais com base na rede social Instagram,

onde se verifica ser a plataforma que possuem maior visibilidade, e depoimento de

duas especialistas na área de comunicação, construção de marcas e branding.

Conforme referenciado por Yin (2010, p. 39):

(...) o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um
fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real,
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são
claramente evidentes. (YIN, 2010, p. 39)

Considerando ainda o que afirma Stumpf (2006, p. 51), a pesquisa bibliográfica é um

aglomerado de procedimentos que salienta informações bibliográficas, selecionando

conteúdos pertinentes ao tema estudado e procedendo à respectiva anotação ou

fichamento das referências e dos dados para serem posteriormente utilizados na

redação de um trabalho acadêmico.

Dessa maneira, foi primeiramente realizada uma Pesquisa bibliográfica acerca dos

seguintes temas: Comunicação organizacional; Comunicação digital; Branding;

Digital Branding; Terceiro Setor; ONG’s; Digital Branding em organizações do

Terceiro Setor; verificando assim os conceitos e estudos já existentes, com o intuito

de gerar maior aproximação com o tema da pesquisa. O que conforme Gil (1989),

essa pesquisa bibliográfica tem por finalidade construir uma base para o

desenvolvimento de um estudo empírico onde poderão ser confrontados os dados já

pesquisados.

Foram analisados alguns autores renomados do âmbito digital, internet e mídias

sociais, como levado em consideração a necessidade do uso constante das

tecnologias da informação e comunicação, observando o comportamento das

instituições do Terceiro Setor, que quando alinhados ao posicionamento digital,

elevam sua participação no mercado.

A motivação de escolha das ONG’s em análise, para coleta de dados dos casos, foi

pela identificação com suas causas, propósito e atuação significativa. São elas:

“Instituto Estrelar”, que trabalha com crianças e adolescentes vulneráveis na Grande

Vitória, e “Shores of Grace”, que realiza ações contra o tráfico humano e
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prostituição, resgatando e equipando pessoas em situação de vulnerabilidade social,

na cidade de Jaboatão do Guarapares, Pernambuco. Visando atingir os objetivos da

pesquisa, foram coletadas informações documentais em seus meios de

comunicação.

As especialistas entrevistadas foram escolhidas, pela relevância, conhecimento,

experiência e autenticidade dos seus trabalhos nas redes sociais, ambas produtoras

de conteúdo, prestam curso e mentoria na área de comunicação e branding. A

entrevistada “Nathalia Fassina é designer e estrategista de marca, formada pelo

Istituto Europeo di Design - IED Brasil no curso de Extensão, Branding: Construção,

gestão e tendência de marca. Enquanto “Luciana Figaro” é professora, fundadora e

diretora criativa do LAB (Laboratório de comunicação humanizada, criação e

ensino), voltado para o design, a arquitetura, construção e moda, onde vem

trabalhando há mais de 20 anos com construção e comunicação de marcas.

Para melhor compreensão das análises realizadas, as ONG’s e as especialistas

foram apelidadas, respectivamente, por: “ONG 1” que é o “Instituto Estrelar” e “ONG

2” que é o “Shores of Grace”, “Especialista A” a “Nathalia Fassina" e “Especialista B”

a “Luciana Figaro”.

Durante o desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas as entrevistas semi

abertas com roteiro de entrevista semiestruturado, criado a partir dos objetivos

específicos, via remoto (áudio e mensagens de texto no WhatsApp e Google Forms),

tendo em vista que os entrevistados residem em diferentes locais do país, onde

oportunamente a autora gravou a coleta em uma planilha, e posteriormente

transcreveu a mesma.

O Estudo de Caso foi realizado com objetivo de coletar mais informações sobre as

ONG’s e conhecer as estratégias e planejamento das ações de posicionamento das

instituições, principalmente no âmbito digital, bem como a aplicação do digital

branding.

Comunicação organizacional
Antes de tudo é imprescindível conceituar o que vem a ser comunicação, sua

derivação do latim é “communicare” e significa “habilidade ou capacidade de

estabelecer um diálogo” (COMUNICAÇÃO, 2017). Outros significados estão
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associados ao compartilhamento e troca de mensagens, que envolve um receptor e

emissor. Segundo (CHIAVENATO 1989, p. 39), comunicar não é somente transmitir

a informação, mas acima de tudo fazer com que a mensagem seja compreendida

pela outra pessoa, pois caso não ocorra a compreensão do significado, não há

comunicação.

Assim, a comunicação organizacional é aquela que compreende todos os meios e

formatos utilizados por uma instituição para conversar, interagir e relacionar-se com

os seus receptores — os públicos internos e externos. Um dos autores clássicos da

comunicação organizacional, assim define:

A comunicação organizacional é considerada como um processo dinâmico
por meio do qual as organizações se relacionam com o meio ambiente e por
meio do qual as sub-partes da organização se conectam entre si. Por
conseguinte, a comunicação organizacional pode ser vista como o fluxo de
mensagens dentro de uma rede de relações interdependentes. (KUNSCH,
1997, p.68).

Sem esse diálogo, não seria possível a construção de vínculos da organização com

a sua audiência, bem como a consolidação da imagem institucional no mercado.

Como afirma Kendzerski (2009, v. 2, p. 21), “Hoje o essencial para o sucesso de

qualquer empresa é comunicar-se com o seu público da forma que ele deseja, e

levando o conteúdo segmentado”.

É fato que a comunicação se caracteriza como uma das coisas mais importantes

para gerar conexão com o público, mas para essa ser coerente e atingir o seu

objetivo é necessário que sejam criadas estratégias eficazes de linguagem. Como

retratado pelo Umbigo do Mundo em dados do estudo sobre as Estratégias de

comunicação em organizações do Terceiro Setor:

Metodologias de comunicação podem poupar energia e recursos (tempo,
dinheiro, talento) por auxiliarem as organizações no autoconhecimento, no
mapeamento das percepções que os mais diversos públicos possuem sobre
elas e na priorização de iniciativas de divulgação e de captação para a
obtenção dos resultados programados no tempo esperado (UMBIGO DO
MUNDO, 2019, p. 11).

No ponto de vista de Torquato (1991, p.162) “a comunicação é uma ferramenta

importante de eficácia e produtividade”, pois é através dela que é possível

estabelecer trocas, conexões reais e relacionamentos duradouros. Portanto, a

comunicação organizacional é um pilar primordial para a gestão de qualidade nas

organizações, negócios e marcas.
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Comunicação digital

O conceito de comunicação digital é vasto e caracteriza-se pela junção das

estratégias de comunicação que se desdobram no ambiente online, ou seja, na

internet. Ela engloba a web, redes sociais e dispositivos móveis, além disso, faz

“parte do composto de comunicação nas organizações." (LEMOS, et al., 2014, p. 8).

Diferente do passado, em que as pessoas se apoiavam na herança do

conhecimento de familiares, amigos e conhecidos para conhecerem uma marca,

hoje em dia, elas possuem aprendizado online (KENDZERSKI, 2009, v. 2 p.19). Para

complementar, Montier (2017, p. 86) aponta: “A era digital criou uma forma de se

comunicar. Com a permissão para que todos possam ser produtores de

comunicação e conteúdo, o controle que é comunicado é quase que inerente”.

Consequentemente, as organizações necessitam se posicionar frente às estratégias

dos seus meios de comunicação, para que seja criado uma imagem correta da

instituição, bem como ela deseja ser percebida. Isto é possível através da

comunicação digital, que possibilita a aproximação da marca com o público e o

alcance de vários lugares do mundo, com um custo reduzido. Oferecendo a

mensuração de resultados, sendo medir e avaliar se as estratégias feitas pela

empresa estão performando bem ou não, além do investimento em um público

qualificado, que tenha interesse de fato nos serviços oferecidos.

Ferramentas de comunicação digital

Podemos elencar os meios digitais que permitem atrair, converter e se relacionar

com o público-alvo como ferramentas de comunicação digital. Conforme Schwingel

(2012), as chamadas ferramentas de mídias sociais são os sistemas online

desenvolvidos com as tecnologias digitais, que permitem a interação social, o

compartilhamento e a criação colaborativa de conteúdos em diferentes formatos.

Neste sentido, as ferramentas de comunicação servem para dialogar com clientes, e

aproximar a empresa de seu público, aprimorando a experiência do consumidor. Os

sites e blogs, por exemplo, facilitam a ampla divulgação dos conteúdos, incluindo os

mais densos. As redes sociais são as ferramentas mais populares, visto que

possuem facilidade no engajamento, permitindo segmentar e direcionar o público.

Elas se assemelham a um cartão de visitas, o que para Lea, Yu, Maguluru e Nichols

(2006) acrescentam que o objetivo das redes sociais é ligar os utilizadores através
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de relações sociais, sendo que estas poderão ser relações formais ou informais,

constantes ou ocasionais, profissionais ou emocionais.

De acordo com Schwingel (2012, p.106), a produção de conteúdo é diferenciada

para cada sistema, ferramenta e rede social. Algumas possuem características em

comum, mas podem ser pensadas de maneira estratégica de acordo com os

objetivos do produto comunicacional, em função de sua divulgação e inserção em

determinada comunidade virtual ou física. Tais ferramentas facilitam o rápido acesso

na publicação de conteúdo, ainda que os sistemas de distribuição das informações

possam ser alterados e também acrescidos pelos próprios usuários. No entanto,

saber selecionar esses meios de atuação é de grande valor para o planejamento.

Como afirma Schwingel (2012, p. 106) “Tudo o que se refere a compartilhamento e

produção de conteúdo é mídia social”. E é por meio delas que é possível atender

solicitações; esclarecer dúvidas; oferecer suporte e apoio; solicitar feedback sobre o

atendimento; abrir espaço para reclamações; compartilhar conteúdos e materiais

que agregam valor e ajudam a fidelizar clientes; informar e atualizar o público;

convidar potenciais clientes para eventos; apresentar novos produtos; realizar

pesquisas e enquetes; conduzir o follow-up durante o processo de vendas;

prospectar potenciais clientes; iniciar negociações e agendar visitas e

apresentações.

Conforme Santos (2008, p.51), a comunicação no ambiente digital é cada vez mais

presente na rotina das pessoas. Por conta da praticidade, muitas vezes a

comunicação através de redes sociais digitais é preferida ao invés da tradicional

face to face. Entre as mais populares, podemos citar: YouTube, Facebook,

Instagram, LinkedIn, TikTok, WhatsApp e Pinterest.

Branding
Esta palavra de origem inglesa foi designada para conceituar a forma de se gerir ou

administrar marcas. Também chamado de Brand Management, o branding é um

importante componente do planejamento estratégico de comunicação de uma

marca. Consiste na gestão de marca que objetiva torná-la mais reconhecida, mais

desejável e mais positiva na mente e no coração dos consumidores. Na opinião de

Kotler e Keller (1967, p. 259):

O branding existe há séculos como meio de distinguir os produtos de um
fabricante dos de outro [...] é o processo de dotar produtos e serviços com o
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poder de uma marca” [...] o branding pode ser aplicado praticamente em
qualquer campo no qual o consumidor tenha opções (KOTLER E KELLER
1967, p. 258 - 259)

Conforme o administrador de empresas José Roberto Martins, branding é o “(...)

conjunto de ações ligadas à administração das marcas. São ações que, tomadas

com conhecimento e competência, levam as marcas além da sua natureza

econômica, passando a fazer parte da cultura, e influenciar a vida das pessoas”

(MARTINS, 2006)

Já para a jornalista canadense Naomi Klein (2004):

A busca do verdadeiro significado das marcas - ou a essência da marca,
como é frequentemente chamado - gradualmente distanciou as agências
dos produtos e suas características e as aproximou de um exame
psicológico/antropológico do que significam as marcas para a cultura e vida
das pessoas. (KLEIN, 2004)

Enquanto a designer brasileira Ana Couto (2018) defende que:

Marcas, assim mesmo com M maiúsculo, são muito mais que
representações gráficas. Vão além do logo para representar o valor
intangível construído do seu alinhamento com o Negócio da empresa e a
Comunicação com os seus públicos. Esse tripé para a gente é Branding.
(COUTO, 2018).

Para Wheeler (2012, p. 16), o branding culmina na conscientização e aumento da

fidelidade do cliente, exigindo maior disposição da empresa para investir no futuro.

Assim sendo, as instituições precisam desenvolver formas de manter uma conexão

emocional com os consumidores para se tornarem insubstituíveis, o que conceitua o

branding, a geração de valor para uma marca.

Portanto, a razão pela qual as empresas aderem ao branding, é por possuírem o

"desejo de liderar, de superar a concorrência e de dar aos colaboradores as

melhores ferramentas para se comunicarem com os clientes" (WHEELER, 2012, p.

16). Com o uso do branding a empresa constrói uma personalidade marcante, difere

dos concorrentes e gera proximidade com seu público, fatores estes relevantes para

a escolha do cliente pela marca na decisão de compra.

Para compor o branding temos elementos visuais e tangíveis, e atributos emocionais

e intangíveis (DAVIS, 2005). Nos tangíveis citamos o nome da marca, o slogan, o

logotipo ou outro símbolo representativo, a paleta de cores, a embalagem, entre

outros. No lado dos atributos intangíveis destacamos a missão, a visão, os valores, o
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reconhecimento, a reputação, as associações, entre outros. Lipovetsky (2006) refere

que todos os atributos – tangíveis e intangíveis – devem estar alinhados em

concordância uns com os outros.

Neste sentido, o branding compreende o conjunto de valores materiais e imateriais

importantes para os consumidores, de modo que eles considerem a aquisição da

marca com frequência. Trata-se então, de um relacionamento e não de uma relação

de compra (MARTINS, 2007). Com isso, o que determina de fato a decisão de

compra do consumidor, é o conceito e estilo de vida associado à marca.

Digital Branding

Considerando que o branding é o processo de gestão de marcas, logo o digital

branding ou branding digital é a gestão de marcas online, isto é, no mercado virtual.

Vadivu e Neelamalar (2015, p.71) descreve digital branding como sendo "uma

estratégia de gestão de marca". Rowles (2018) sintetiza como o resultado do

conjunto de todas as experiências no mundo online, enquanto Kotler e Keller (2016)

conceitua como a "criação e gestão de marcas através do uso de todas as formas de

tecnologias digitais"

Para tanto, um bom trabalho de digital branding não significa estar em toda a

internet simultâneo, mas onde e quando interações positivas podem surgir com o

objetivo de criar relações com o cliente e fortalecer o negócio. Kotler e Keller (2016)

ressalta ainda que o digital branding veio proporcionar novas oportunidades na

consolidação da marca, visto que "a presença digital de uma empresa pode ser a

única experiência que os potenciais clientes têm com a empresa, especialmente

antes da compra e após a compra" (KOTLER E KELLER, 2016).

Desta forma, o digital branding evidencia a marca, através da personalidade, valores

e posicionamento, por meio de um trabalho de gestão no ambiente digital,

objetivando ainda a atração de novos clientes e construção de relacionamentos

sólidos com estes. Os autores ainda acrescentam, que este tipo de branding permite

criar uma relação mais próxima e customizada entre consumidor e marca, que

poderá decorrer de forma online ou uma mistura de online e offline, permitindo o

acesso a todos os recursos disponíveis pela internet, como, por exemplo: websites,
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blogs, redes sociais, entre outros, de forma a promover a marca (KOTLER E

KELLER, 2016).

Alguns dos benefícios do digital branding, de acordo com o blog "Content Refined"

(2018), são a interação com o público, o conteúdo viral, presença multinacional, a

competitividade entre marcas e a melhoria de conexões. Entretanto, seu uso requer

atenção em certas situações, como avaliado por Corcoran apud Galo (2007), o

mundo digital na área do branding deve ser utilizado com cautela por parte das

instituições, visto que as tecnologias devem ser usadas de forma apropriada de

modo a ter o máximo efeito de sucesso.

Terceiro setor

O Terceiro Setor, ou Third Sector como é chamado nos Estados Unidos, de onde se

originou o termo que é utilizado com o mesmo nome no Brasil, é todo conjunto de

atividades caracterizadas como voluntárias, realizadas por organizações privadas

não governamentais e sem objetivo de lucro, em favor da sociedade. Tais

organizações são independentes do Primeiro Setor, o Estado, e do Segundo Setor, o

Mercado, contudo podem criar parcerias e receber investimentos, tanto de caráter

público como privado.

Oliveira (2005, p. 86) define o Terceiro Setor como:

O conjunto de atividades voluntárias, desenvolvidas por organizações
privadas não governamentais e sem ânimo de lucro (associações ou
fundações), realizadas em prol da sociedade, independentemente dos
demais setores (Estado e mercado), embora com eles possa firmar
parcerias e deles possa receber investimentos (públicos e privados).
(OLIVEIRA, 2005, apud COSTA e FREITAS, 2012, p.125)

Outra definição para Terceiro Setor é apresentada por Paes (2010, p.125)

Portanto, terceiro setor é aquele que não é público e nem privado, no
sentido convencional desses termos; porém guarda uma relação simbiótica
com ambos, na medida em que ele deriva sua própria identidade da
conjugação entre a metodologia deste com as finalidades daquele.
(Administração Estatal). (PAES, 2010, apud COSTA e FREITAS, 2012,
p.125)

Conforme os referidos autores, nota-se que diversas são as organizações que fazem

parte do Terceiro Setor, ONGs (Organizações Não Governamentais) também

chamadas de Organização da Sociedade Civil (OSC) e OSCIPs (Organizações da

Sociedade Civil de Interesse Público). É comum que os indivíduos não percebam
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que estejam inseridos nessas instituições, no entanto, tais entidades são compostas

por instituições religiosas, associações, fundações, institutos, cooperativas,

movimentos sociais, entidades de classe, associação de moradores, entre outros.

O surgimento da primeira organização sem fins lucrativos na história brasileira, como

sendo a da Santa Casa de Misericórdia, fundada em 1543, em Santos (SP), com o

apoio da Igreja Católica. Entretanto, a formação que se conhece hoje como Terceiro

Setor é fruto da participação ativa da sociedade civil com apoio da administração

pública, ligada a forma de sistematizar atividades estatais.

Resumidamente, o surgimento do Terceiro Setor surge pela necessidade de suprir

falhas do primeiro setor. Objetivando primordialmente a inserção de pessoas na

sociedade, de forma a auxiliá-las no seu desenvolvimento pessoal e social. Em

contribuição, o primeiro setor direciona recursos, em alguns casos, para que as

instituições do Terceiro Setor possam trabalhar em prol do desenvolvimento dessa

parte da sociedade.

Organizações não governamentais (ONG’S)

As Organizações Não Governamentais (ONGs) são aquelas entidades privadas da

sociedade civil, sem fins lucrativos, cujo propósito é defender e promover alguma

causa. As causas podem ser de qualquer tipo, como: direitos humanos, direitos

animais, direitos indígenas, gênero, luta contra o racismo, meio ambiente, questões

urbanas, imigrantes, entre muitas outras.

No que se refere a sua origem, de conformidade com a autora Maria Gohn:

A organização inicial desses segmentos sociais se deu nos anos 80 por
meio das ações de movimentos e organizações de lutas por direitos. Eles
criaram uma pauta de reivindicações que se transformou em leis, criando
uma nova juridização para o social e inúmeros canais de interlocução com o
Estado via conselhos gestores, câmaras, etc. Participando destes canais,
como representantes da sociedade civil, encontramos um universo grande
de organizações, movimentos sociais, ONGS, associações comunitárias de
vizinhança, fundações, entidades filantrópicas, empresas cidadãs entre
outras que compõem o chamado Terceiro Setor (GOHN, Maria 20000, p.
21).

Ademais, objetivam prioritariamente inserir pessoas na sociedade, de forma a

auxiliá-las no seu desenvolvimento pessoal e social. Em contribuição, muitas vezes

o primeiro setor direciona recursos, em alguns casos, para que as organizações do
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Terceiro Setor instituições do Terceiro Setor consigam trabalhar em prol do

desenvolvimento da sociedade.

De acordo com o IDIS — Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social

(2020), a percepção dos brasileiros sobre as ONGs evoluiu bastante nos últimos

cinco anos. Apresentando um percentual elevado da confiança nas ONGs, onde

45% da população concorda que as ONGs deixam claro o que fazem com os

recursos que aplicam. Enquanto em 2015, apenas 28% se mostraram de acordo

com a afirmação.

Ainda assim, o reconhecimento de que as ONGs fazem um trabalho competente foi

indicado por 60% da população, quando em 2015, só 44% pensavam desse modo

(IDIS, 2020). Desse jeito, é evidente a valorização, relevância e credibilidade das

organizações do Terceiro Setor para contribuírem na cooperação, no conhecimento

e conectividade em massa.

Digital branding em organizações do terceiro setor

Se a instituição não possui comunicação, logo não é vista. Para tanto, promover e

discutir o impacto social, a partir de uma boa gestão e posicionamento no âmbito

digital, é crucial no fortalecimento das estratégias de comunicação da organização.

Alguns estudiosos da área, como Kylander e Stone (2012), afirmam que quanto

maior o valor agregado a uma marca, mais recursos essa organização consegue

adquirir: “Marcas fortes em todos os setores ajudam as organizações a adquirir

recursos financeiros, humanos e sociais e a construir parcerias importantes”

(KYLANDER; STONE, 2012. Tradução nossa.)

Pois “as organizações que já perceberam a necessidade de trabalhar a

comunicação como processo, no dia-a-dia, com pessoal especializado na área

afirmam estar colhendo resultados muito satisfatórios.” (MENEGHETTI, 2001, p. 56).

Isso se dá, pelo reconhecimento e utilização dos recursos e tecnologias disponíveis,

como afirma Merege:

A capilaridade do Terceiro Setor é um fator muito positivo. Ele está em todas
as partes que olhamos geograficamente. Está onde o Estado e a iniciativa
privada nunca chegaram. É o setor da inovação no Brasil. Todas as
tecnologias mais criativas nós encontramos no terceiro setor, inovando na
educação, saúde, meio ambiente. O terceiro setor tem um arsenal enorme
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de tecnologias que devem ser difundidas e replicadas (MEREGE, 2011, em
entrevista ao Portal Aprendiz).

Semelhantemente, assim como as instituições de primeiro e segundo setor, as

organizações de Terceiro Setor utilizam estratégias de comunicação e publicidade. O

que permite instigar a consciência dos hábitos culturais tanto para o público quanto

para o meio ambiente. Dessa maneira, o Terceiro Setor se compara com os outros

setores, na questão da persuasão da confiança na marca, promovendo a

disseminação dos seus ideais e valores.

Kotler e Keller (1967, p. 259) ainda adicionam que:

(...) O branding diz respeito a criar estruturas mentais e ajudar o consumidor
a organizar seu conhecimento sobre os produtos de modo a tornar sua
tomada de decisão mais clara e, nesse processo, gerar valor à empresa.
(KOTLER E KELLER 1967, p. 259)

Segundo as afirmações, o branding permite que as organizações conquistem novas

conexões com o público desejado, e alcance relacionamentos duradouros, junto às

suas ações que expressam um posicionamento no mercado, promovendo

experiências, desencadeando impressões, percepções e reações, que em um

conjunto compõem a sua reputação.

No entanto, Paiva (2009) evidencia um impasse recorrente:

O grande desafio enfrentado pelos profissionais que trabalham nessas
organizações é, muitas vezes, a falta de recursos financeiros para a
implementação de projetos estratégicos de comunicação e uma formação
muito técnica e pouco humanística, que o permita entender o outro e
dialogar com ele. Com isso, é preciso que usem a criatividade, façam
experimentações e tenham motivação e um olhar atento para perceberem
tendências, demandas e desenvolverem um bom trabalho. Além do mais, é
uma área de atuação relativamente nova, não havendo ainda “fórmulas” de
como fazer comunicação para o Terceiro Setor (PAIVA, 2009, p.12).

Em vista disso, as ONGs necessitam de estratégias de diferenciação, tanto para

mobilizar mais recursos monetários, por meio de parceiros, voluntários e doadores,

quanto para destacar frente a sua área de atuação, apresentando maior difusão dos

seus ideais inseridos na comunicação.

Dessa maneira, o digital branding, surge para potencializar nos canais digitais a

identidade da organização, através da divulgação das causas e propósitos ao

máximo de pessoas em diferentes canais, educando a sociedade sobre os valores e
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causas e incentivando a participação nas doações. Tais estratégias somadas ao

trabalho de comunicadores, que exalem e conheçam os valores e ética da

instituição, possibilita que os usuários das redes digitais se identifiquem com os

conteúdos elaborados, e com a causa da instituição, tendendo a compartilhar as

mensagens e, inclusive, apoiar financeiramente. Nessa perspectiva, a participação

dos colaboradores nos processos criativos é de extrema relevância, em busca de

novas soluções, tanto para gerirem desafios, como também para o desenvolvimento

de novos produtos e serviços (CATMULL; WALLACE, 2014).

Para isso, é necessário também o investimento em diferentes formatos no digital,

como exemplifica Saad (2009):

O surgimento e uso crescente das chamadas mídias sociais fazem com que
qualquer cidadão capaz de interagir com as ferramentas disponíveis na web
possa pro-duzir, utilizar, comentar e compartilhar informações. E aqui cabe às
organiza-ções buscar novos formatos e estratégias para manter e ampliar a
comunica-ção e o relacionamento com seus públicos (SAAD, 2009 p. 163).

A partir desse entendimento, será possível traçar um planejamento eficaz,

compreendendo as particularidades do público potencial, estabelecendo uma

comunicação alinhada, e uma imagem bem posicionada que ecoem a personalidade

da entidade.

Estudo de caso

Os estudos em caso

● ONG 1: Instituto Estrelar — Vitória/ES

O Instituto Estrelar nasceu como “Rua do Céu” e consiste numa iniciativa social

capixaba, que tem por objetivo transformar a realidade de crianças e adolescentes

vulneráveis na Grande Vitória, através de diversas frentes, que envolvem o lazer,

esporte, cultura e educação.

Suas atividades são as mais diversas, desde a janta das crianças a ações de

tratamento odontológico. A iniciativa tem como visão chegar primeiro no coração das

crianças e adolescentes, a fim de que elas sejam as protagonistas de suas próprias

histórias. Suas atividades são realizadas continuamente durante a semana e aos

sábados em 6 municípios: Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica, Viana e Muniz Freire,

contando ainda com mais de 1.500 crianças e adolescentes cadastrados.
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Em 21 de Agosto de 2021, a “Rua do Céu” passou por um processo de rebranding

(alteração do nome, logotipo e design formando uma nova identidade.) para o

Instituto Estrelar, com seu mais novo slogan “Tornar nossas estrelas cada vez mais

brilhantes”. O processo criativo partiu da ideia de que assim como em produções

audiovisuais, onde é escolhido um personagem para protagonizar a história e ser a

grande estrela, o Instituto Estrelar surge para impulsionar a jornada de diversas

crianças e adolescentes, para estas poderem brilhar cada vez mais, sendo vistas e

tratadas como as estrelas de suas próprias histórias.

● ONG 2: Shores of Grace Ministries — Jaboatão dos Guararapes/PE

Shores Of Grace é uma organização sem fins lucrativos localizada em Jaboatão dos

Guararapes – Pernambuco, que trabalha contra o tráfico humano e prostituição,

ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade social. Atuando no Brasil desde

2010, a organização possui sede em Recife, base no Rio de Janeiro e Fortaleza no

Brasil, e em Cali na Colômbia e Filadélfia nos Estados Unidos. Suas principais ações

se resumem em prevenir, resgatar, restaurar e equipar.

A Shores tem levado proteção para crianças e adolescentes especialmente nas suas

casas de acolhimento, a Vila Betânia (0 a18 anos) e a Casa Hadassah (casa de

transição depois dos 18 anos), oferecendo um ambiente seguro para meninas que

sofreram abuso, violência e prostituição, fornecendo acolhimento e capacitação,

através de diversas ações como escolas e treinamentos, discipulado e educação

financeira.

Somando no seu perfil oficial do Instagram aproximadamente 51,4 mil seguidores, a

organização é um referencial no estado e está vinculada às doações na campanha

de conscientização contra o abuso e a exploração sexual infantil, o Maio Laranja.

Observações iniciais dos casos em estudo

Para o desenvolvimento desta etapa, foi considerado o material documental coletado

nas ferramentas digitais das ONG’s. Verificou-se que a rede social do Instagram é o

principal meio de posicionamento e comunicação das duas ONG’s com o seu

público, onde utilizam todos os recursos possíveis desta ferramenta, fazendo

diversas publicações. As instituições abrem pautas também em suas outras

plataformas digitais sobre assuntos importantes da sociedade, com o objetivo de

serem transparentes sobre as suas ações, como no exemplo das figuras 1 e 2,
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deixando área específica no site para expor sua visão, estimulando as pessoas a

doarem através da exposição das reais necessidades, mostrando os resultados

obtidos, comunicando e informando sobre as metas pretendidas, conforme figuras 3,

4 e 5, e a possibilidade de se tornar um voluntário. 

Figuras 1 e 2 – Capturas de tela do site da ONG 2

Fonte: Site do Shores Of Grace Ministres. Adaptado pela autora.

Figura 3 – Captura de tela de post em formato carrossel no Instagram da ONG 1

Fonte: Perfil do @institutoestrelar no Instagram. Adaptado pela autora.

Figuras 4 e 5 – Captura de tela de post no Twitter e Instagram da ONG 2

Fonte: Perfil do @shoresofgrace no Twitter e @shoresofgracebrasil no Instagram. Adaptado pela
autora.

Em ambas as ONG’s, notou-se o tom de voz amigável, confiável e descontraído. A

linguagem utilizada é informativa e esclarecedora (figuras 6 e 7), utilizando-se



19

muitas vezes do storytelling (figura 8) para se conectarem com a audiência,

procurando refletir e destacar os seus valores na sua abordagem. 

Figuras 6 e 7 – Captura de tela de posts no Twitter da ONG 1 e Instagram da ONG 2

Fonte: Perfil do @institutoestrelar no Twitter e Perfil do @shoresofgracebrasil no Instagram. Adaptado
pela autora.

Figura 8 – Captura de tela de post no Youtube da ONG 1

Fonte: Canal do Instituto Estrelar no Youtube. Adaptado pela autora.

Dessa maneira, as ONG’s conseguem se aproximar da sua audiência, fazendo com

que o relacionamento entre instituição x público-alvo, seja cada vez mais

aprimorado, despertando sentimentos e emoções positivas, como visto pelos

comentários nas figuras 9, 10 e 11. Outro exemplo disso, foi depois do processo de

rebranding da ONG 1, em que a percepção da audiência quanto a exibição dos

projetos e propostas desenvolvidas foram ampliados (figura 12).
Figuras 9 e 10 – Capturas de tela de reels no Instagram da ONG 1
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Fonte: Perfil do @institutoestrelar no Instagram. Adaptado pela autora.

Figura 11 – Captura de tela de reels no Instagram da casa de acolhimento da ONG 2

Fonte: Perfil do @vilabetania no Instagram. Adaptado pela autora.

Figura 12 – Captura de tela de post no Instagram da ONG 2

Fonte: Perfil do @institutoestrelar no Instagram. Adaptado pela autora.

Com relação à identidade visual das organizações, corroborou-se que as ONG’s

possuem uma identidade bem definida, em que utiliza fotos espontâneas e bem

produzidas dos seus trabalhos, com elementos visuais padronizados, como paleta

de cores e tipografia característica dos princípios que desejam expressar (figuras 13

e 14). Aaker (2015), Silva e Oliari (2017), acrescentam que a empresa precisa ter
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em mente qual a posição ela deseja ocupar na mente dos consumidores e demais

públicos, para que as suas estratégias sejam concordantes com a sua premissa

inicial, elas precisam saber comunicar, para quem comunicar e o que devem

comunicar.

Figuras 13 e 14 – Captura de Tela de feed do Instagram da ONG 1 e ONG 2

respectivamente:

Fonte: Perfil do @institutoestrelar e @shoresofgracebrasil no Instagram. Adaptado pela autora.

Ademais, durante o contato inicial com as redes sociais e plataformas digitais das

instituições em análise, alguns pontos se sobressaíram, são eles: clareza, coerência,

consistência e efeito emocional. Tais pontos foram observados, a partir da

comunicação dos pilares da organização, identidade visual estabelecida e

desenvolvimento de interações com o público-alvo, contribuindo para a expansão do

alcance das ONG’s.

Descrição e análise dos resultados

A fim de desenvolver o tópico de resultados, foram criadas categorias de análises, a

partir dos objetivos específicos como seguem.

Nos objetivos específicos delimitados para essa pesquisa, está o de definir

comunicação organizacional e digital. Segundo Kunsch (1997), a comunicação nas

organizações é o fluxo de mensagens dentro de qualquer organização, e a maneira

como ela se relaciona com o meio em que está inserida. Já a comunicação digital,

caracteriza-se como a soma de todas as estratégias de comunicação que permeiam

a internet, além de ser um componente base da comunicação organizacional
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(LEMOS, 2014). Ademais, as redes sociais são uma das principais ferramentas de

comunicação digital atualmente.

Conforme afirma o Especialista A, grande parte das organizações, principalmente as

do Terceiro Setor, não possuem comunicação estruturada ou estratégica. Em

decorrência, principalmente do que declara a ONG 1:

Existem inúmeros projetos incríveis por aí com grande potencial, mas sem um
investimento e ajuda ideal na comunicação digital, assim como existem
projetos que hoje são gigantes graças à mega qualidade nas redes, exemplo:
São Paulo Invisível. (...) isso porque nem sempre os gestores de terceiro
setor têm condições financeiras boas, grande maioria tem um celular
qualquer e usa deste como equipamento único para produção de conteúdo
para as redes sociais, e a maioria também faz tudo sozinho, porque é
extremamente difícil achar voluntários designers, social mídia, fotógrafos, etc
dispostos e comprometidos! Quando eu falo que ganha quem tem a melhor
equipe não é sobre uma competição de ongs, mas as pessoas se mobilizam
pelo olhar, então quem mostra melhor o que faz, quem tem as melhores
imagens, quem está mais ativo, vai conseguir mobilizar mais doações, vai
conseguir mais contatos (ONG 1).

Em conformidade, Paiva (2009) alerta que um dos pontos que impede a

implementação de estratégias comunicacionais nestas organizações é a falta de

recursos financeiros, fazendo-se necessário o uso da criatividade, realização de

testes, e que os participantes tenham motivação e uma visão atenta para as

tendências de mercado.

Assim sendo, as organizações têm a necessidade de trabalhar a comunicação digital

de forma estratégica, para maior alcance, engajamento e bons resultados.

Similarmente, ressaltado pelo Especialista B, tais organizações precisam estimular o

seu público além do básico e trabalharem a percepção da marca.

Por esta razão, é essencial relembrar o conceito de branding e digital branding.

Estes termos estrangeiros fazem parte do planejamento estratégico de comunicação

das marcas. O branding significa todos os esforços de uma empresa que são

aplicados em qualquer área (KOTLER E KELLER, 1967), para transmitir seus

valores e cultura, de forma a despertar sensações positivas aos consumidores. Já o

digital branding é o mesmo conceito, mas no ambiente online, isto é, no mercado

virtual, alinhando estratégias de marketing digital e branding.

Nesse aspecto, o branding e o digital branding baseiam-se no sentimento que as

pessoas têm sobre a organização, marca, empresa, instituição, é a forma como elas

as enxergam. Para o Especialista B, a relevância do branding e digital branding em

organizações que fazem parte do Terceiro Setor é “atrair o público certo, aumentar
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suas arrecadações e impacto, beneficiar mais pessoas, ampliar sua atuação e

conquistar mais colaboradores engajados”, enquanto a ONG 2 complementa a real

necessidade de diferenciação, baseado em seus valores: “temos construído

conteúdos sólidos de uma forma que não seja apenas comunicar o que acontece por

aqui, mas abordar temas específicos onde não vemos tanta ênfase neles, uma

forma de ensinar ou alertar o público”, afirma.

Ademais, a presente análise buscou também entender o Terceiro Setor, e em

específico as Organizações Não Governamentais. O Terceiro Setor é a soma de

atividades voluntárias, realizadas por qualquer organização privada não

governamental e sem a finalidade de lucro (OLIVEIRA, 2005, apud COSTA e

FREITAS, 2012). E as ONG’s entidades privadas, sem fins econômicos, com

objetivo de promover causas como os direitos humanos, direitos animais, direitos

indígenas, gênero, luta contra o racismo, meio ambiente, questões urbanas,

imigrantes, entre muitas outras.

Segundo a ONG 1, o trabalho realizado pelas instituições do Terceiro Setor é para

que as pessoas tenham um futuro minimamente digno e humano. E quando

alinhadas a um posicionamento estratégico na sua comunicação, trazem resultados

admiráveis como relatado pelo Especialista A: “a Gerando Falcões trouxe muito

conhecimento de empreendedorismo e branding, para a forma como fazem a gestão

e comunicação do seu projeto” e pelo Especialista B: “A Casa 1 é case de sucesso,

trata-se de um centro de cultura e acolhimento para pessoas LGBTQIAPN+, no

Instagram possui mais de 100 mil seguidores e estão sempre mostrando seu DNA

na comunicação”, enfatiza.

Consoante aos relatos, KYLANDER E STONE (2012), disparam que quanto maior o

valor agregado a uma instituição mais recursos ela obterá, à medida que estão

fortalecidas em todos os setores, há uma maior facilidade em adquirir os recursos

financeiros, humanos e sociais e a construírem parcerias importantes.

Partindo para o entendimento da aplicação do digital branding em organizações do

Terceiro Setor, penúltima categoria de análise do estudo, a Especialista A enfatiza:
Acredito que elas possam se beneficiar da mesma forma que as empresas
tradicionais: construindo valor de marca, tornando sua missão mais clara,
atraindo e se conectando com mais pessoas e, por consequência, tendo
resultados mais efetivos. No caso do terceiro setor, vejo que o digital
branding colabora com um fator muito importante: credibilidade. Pois,
marcas fortes e mais conhecidas conquistam maior confiança
(ESPECIALISTA A).
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Em vista disso, Srour (1998) expõe que as organizações não ocupam mais lugares

próprios, mas possuem forte tendência de se tornarem virtuais, pelo motivo de ser

mais fácil e viável trazer informação para as pessoas, através das tecnologias. Visto

que quando comunicam a essência da organização no digital, conseguem divulgar

com maior potencial suas causas e propósitos ao máximo de pessoas em potencial

e em diversos formatos, incentivando o engajamento e aumentando a captação de

recursos e voluntários.

Algumas destas ações foram evidenciadas na última categoria da análise do estudo.

Quando questionada sobre a aplicação das estratégias de digital branding a ONG 1,

atesta que realiza um planejamento mensal, de acordo com as demandas mais

urgentes, como tratamento odontológico para as crianças e a janta distribuída toda

semana.

Além de mostrarem os resultados obtidos com cada doação, nas postagens do

Instagram, a fim de que o público se mobilize, se emocionem com as histórias e

doem. Ainda assim, fazem um alinhamento de visão com toda a equipe em suas

reuniões, reforçando sua missão através dos mais variados formatos, desde reels

com danças coreografadas aos “destaques do Instagram” com suas metas e

objetivos.

Temos duas datas bem importantes que é o dia das crianças e Natal que
são as épocas que mais mobilizamos dinheiro, no último dia das crianças
conseguimos mais ou menos 30 mil reais em média para doação de
brinquedos a meta era 20 mil, conseguimos bater essa meta. Quanto mais a
gente planeja, comunica, posta, interage e procura estar presente nas redes
sociais, mais temos resultados. (ONG 1)

A ONG 2 aponta que realizam o trabalho de digital branding, “sendo objetivos e

criando um planejamento para falar sobre cada coisa que a gente faz e acredita”.

Suas ações envolvem as diferentes frentes em que trabalham, como o “Shores

Café” e a “Vila Betânia”. Cada postagem e publicação, seja em blog, site, Instagram

ou Youtube, ressaltam seus valores e propósitos, conforme figura 16, fazendo com

que o público participe de cada etapa. Destarte, conseguem trazer identidade para a

organização e um público engajado.
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Figura 16 – Captura de tela de post em formato carrossel no Instagram da ONG 2

Fonte: Perfil da @shoresofgracebrasil no Instagram. Adaptado pela autora

Saad (2009) em seus estudos valida que cabe sempre as organizações buscarem

novos formatos e estratégias, para consolidar e ampliar sua comunicação e o

relacionamento com seus públicos.

Considerações finais

Quando se iniciou o trabalho de pesquisa constatou-se que o objetivo geral foi o de

entender como o digital branding impacta no apoio às causas sociais das

organizações do Terceiro Setor, tal objetivo foi atingido, através da metodologia

baseada em estudos exploratórios, coletas bibliográficas e de campo, através do

método de Estudo de Caso múltiplo, com técnicas de entrevistas e análise

documental.

O artigo revelou tanto em sua fase teórica quanto de campo, que a aplicação do

digital branding nas organizações de Terceiro Setor torna a imagem da instituição

cada vez mais forte e confiável, trazendo uma percepção positiva no público que se

torna engajado e comprometido, através da linguagem clara e estratégica, estimula

o alcance de potenciais doadores e parceiros, potencializando a captação de

recursos, sensibilizando a sociedade para as causas defendidas.

Os objetivos específicos de conceituação de comunicação organizacional,

comunicação digital; branding; digital branding; Terceiro Setor e ONG’s, foram

atingidos através do levantamento teórico. E os objetivos específicos de

compreensão e relação do digital branding em organizações do Terceiro Setor, bem

como a observação nos estudos de caso, foram alcançados pelo cruzamento da

teoria com as entrevistas.

Verificou-se ainda, que as hipóteses levantadas foram evidenciadas no artigo.
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Percebeu-se que o digital branding vem contribuindo para que as organizações

melhorem o seu desempenho no digital, mesmo com a falta de dados é possível

observar o engajamento da audiência em suas publicações, como, por exemplo,

através dos comentários deixados pelos usuários em posts que demostram a

tomada de ação pelo público. Com base nestes resultados, o digital branding pode

impulsionar uma organização sem fins lucrativos, e o Terceiro Setor sofre impactos

diferentes a partir da boa gestão da marca nos meios digitais, visto que o

posicionamento estratégico no digital se torna vital para a sobrevivência das

organizações. Dessa maneira, o problema foi respondido.

Como limitador deste estudo, observou-se a dificuldade dos voluntários das

organizações em dispor tempo na participação das entrevistas, devido às rotinas de

trabalho, além do sucinto material bibliográfico encontrado sobre o posicionamento e

comunicação para o Terceiro Setor. Estes fatores foram restritivos, pois um maior

detalhamento poderia enriquecer ainda mais os resultados.

Como sugestão de futuros trabalhos, uma pesquisa aprofundada com diferentes

organizações do Terceiro Setor que vem se destacando no digital, além de

entrevistas qualitativas e quantitativas com voluntários e doadores podem ser

realizadas, para serem evidenciadas ações pontuais, e comprovados os diferentes

resultados na eficácia do uso do digital branding em ações destas organizações.
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