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RESUMO 

 

 

Esse trabalho tem por objetivo analisar como as organizações não governamentais 
de Caraguatatuba utilizam as redes sociais como parte do seu marketing de 
relacionamento com o cliente. O trabalho justifica-se pois as organizações não 
governamentais (ONGs) necessitam de financiamento, divulgação de suas 
atividades e sensibilização do público em geral. Para tanto, as redes sociais podem 
apresentar oportunidades para uma maior efetividade da sua atuação e ampliação 
da sua visibilidade. Levando-se em conta que o Brasil é um dos países em que as 
pessoas mais utilizam redes sociais no mundo, pode-se ter uma ideia da magnitude 
do leque de oportunidades a serem exploradas. Para o alcance deste objetivo foi 
desenvolvido um referencial teórico sobre os temas, Organizações Não 
Governamentais, Marketing Digital, Marketing de Relacionamento e Redes Sociais. 
A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa exploratória, de caráter 
qualitativo, com a realização de um estudo de caso analisando a utilização das 
redes sociais pelas ONGs. Análise dos dados revelou que a rede social mais 
utilizada pelas ONGs de Caraguatatuba é o Facebook, apenas uma ONG utiliza o 
Instagram, e nenhuma delas utiliza o Twitter. Isto pode levar a concluir que as ONGs 
desconhecem as possibilidades oferecidas por outras redes sociais além do 
Facebook.  
 
Palavras chave: Organização Não Governamental, Marketing digital, Marketing de 
relacionamento, redes sociais.  
  



 

ABSTRACT 
 
 
This work aims to analyze how Caraguatatuba non-governmental organizations use 
social networks as part of their relationship marketing with the client. The work is 
justified because non-governmental organizations (NGOs) need funding, 
dissemination of their activities and awareness of the general public. In order to do 
so, social networks can present opportunities for greater effectiveness of their work 
and increase their visibility. Taking into account that Brazil is one of the countries 
where people most use social networks in the world, one can have an idea of the 
magnitude of the range of opportunities to be explored. To reach this goal, a 
theoretical framework was developed on the themes: Non-Governmental 
Organizations, Digital Marketing, Relationship Marketing and Social Networks. The 
methodology used in this study was the qualitative exploratory study, which was 
carried out through a case study analyzing the use of social networks by NGOs. 
Analysis of the data revealed that the social network most used by Caraguatatuba 
NGOs is Facebook , only one NGO uses Instagram, and none uses Twitter. This may 
lead to the conclusion that NGOs are unaware of the possibilities offered by other 
social networks besides Facebook. 
 
Keywords: Non-Governmental Organization, Digital Marketing, Relationship 
Marketing, Social Networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Internet possibilitou o acesso imediato a uma grande quantidade de 

informação sobre produtos e serviços para o mundo dos negócios. O crescimento da 

Internet tornou o marketing digital uma importante ferramenta de aproximação entre 

as organizações e seu público. O fenômeno do crescimento das redes sociais trouxe 

consigo novas possibilidades para as organizações, constituindo-se 

verdadeiramente uma plataforma de relacionamento e fonte de informação sobre 

pessoas, mercados e comunidades. 

As organizações não governamentais (ONGs) necessitam de financiamento, 

divulgação de suas atividades e sensibilização do público em geral. Para tanto, as 

redes sociais podem apresentar oportunidades para uma maior efetividade da sua 

atuação e ampliação da sua visibilidade. Considerando-se que o Brasil é um dos 

países em que as pessoas mais utilizam redes sociais no mundo, pode-se ter uma 

ideia da magnitude do leque de oportunidades a serem exploradas.  

As diversas comunidades são o foco e principais beneficiários da atuação das 

ONGs, dessa forma, o uso estratégico das redes sociais e a consequente melhoria 

das atividades por elas desenvolvidas trará resultados não somente para as próprias 

ONGs, mas, principalmente, para a população em geral.  

Em 2017 foi realizado um projeto de extensão cujo objetivo foi assessorar 

organizações sem fins lucrativos e pequenas empresas a desenvolverem canais 

digitais de comunicação (redes sociais e blog) com os seus stakeholders. Este 

projeto gerou interesse pelo tema que culminou na proposta deste trabalho de 

conclusão de curso. 

Assim, emerge o problema de pesquisa deste trabalho: Como as ONGs 

utilizam as redes sociais como parte do seu marketing de relacionamento com o 

cliente? 

Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho é analisar como as organizações 

não governamentais utilizam as redes sociais como parte do seu marketing de 

relacionamento com o cliente.  Delimita-se como foco da pesquisa as ONGs 

localizadas no município de Caraguatatuba – SP, e as redes sociais consideradas 

neste trabalho foram o Facebook, o Instagram e o Twitter. 
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Os objetivos específicos deste trabalho são: (1) Identificar quais ONGs 

utilizam as redes sociais; (2) Analisar, dentre as ONGs identificadas, como utilizam 

as redes sociais; e (3) Verificar as interações entre a utilização das redes sociais 

pelas ONGs com estratégias de marketing de relacionamento. 

O capítulo seguinte deste trabalho consiste em um referencial teórico, no qual 

serão conceituadas as ONGs e abordados os temas de marketing de 

relacionamento, marketing digital e redes sociais. Após, será apresentada a 

metodologia utilizada na pesquisa, que consiste em um estudo de caso com as 

ONGs de Caraguatatuba. Após será realizada a apresentação e análise dos 

resultados. Por fim, poderão ser encontradas as considerações finais deste trabalho 

e as referências utilizadas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Este referencial teórico está dividido em três partes. Na primeira, será 

desenvolvido um histórico e apresentadas definições sobre as organizações não 

governamentais (ONGs). Na segunda parte serão apresentadas as teorias sobre 

marketing de relacionamento e customer relationship management (CRM) e, na 

terceira parte, as teorias sobre marketing digital e redes sociais. 

 

2.1 ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS 

 
Historicamente as ONGs começaram a surgir no Brasil durante a década de 

1960. Segundo Tachizawa (2002), as ONGs acompanhavam um padrão de acordo 

com as características da sociedade brasileira, onde o autoritarismo convivia com a 

modernização do país e com o início de uma nova sociedade pautada em ideais de 

autonomia em relação ao Estado. 

Há diversas definições para Organizações Não-Governamentais, uma 

definição apropriada para Organizações Não-Governamentais é dada pelos autores 

Werker e Ahmed (2007), para eles uma ONG não determina-se por objetivos 

comerciais, mas por objetivos de ordem humanitária ou cooperativa. Assim as 

atividades das ONGs visam a diminuição do sofrimento, e o desenvolvimento, 

defesa e bem estar de pessoas necessitadas. As mesmas prestam serviços de 

caráter social ou humanitário, sem fins lucrativos e independentes de governos.  

As ONGs para Tachizawa (2002) são caracterizadas como associações ou 

fundações. Enquadrando-se também as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), 

Organizações Sociais (OSs) e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (Oscips). 

As ONGs são de grande importância para a sociedade considerando que 

atuam em áreas específicas e assumem papeis importantes no combate de 

problemas das comunidades. 
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2.2  MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

Atualmente o marketing de relacionamento é uma das áreas do marketing 

muito conhecida e utilizada pelas empresas. Para Torres (2009) e Kotler (2012) o 

marketing de relacionamento pode ser considerado uma estratégia de construção de 

relacionamentos duradouros e mutuamente satisfatórios entre empresas e clientes. 

Concordam com esses autores Zeithaml, Bitner, e Gremler (2014) acrescentando 

que o marketing de relacionamento pode ser considerado além de uma estratégia, 

uma filosofia de negócio, com foco na construção e melhoria dos relacionamentos 

com os clientes efetivos da empresa e não na atração de novos clientes. O 

marketing de relacionamento para Kotler (2012) resulta no desenvolvimento de um 

ativo na organização chamado rede de marketing que é imprescindível para a 

mesma.  

O uso adequado do marketing de relacionamento concede às organizações 

algumas vantagens. Alguns exemplos de vantagens citados por Torres (2009) são, 

por exemplo, a satisfação do cliente quanto ao seu relacionamento com a 

organização gerar ao mesmo uma associação à qualidade dos produtos da 

organização tornando-se um diferencial competitivo.  

Outra vantagem é o estímulo a melhoria contínua e a competitividade geradas 

através de programas de relacionamento com o cliente, levando-se em consideração 

que, a partir do momento em que a organização desenvolve um programa de 

relacionamento com seus clientes, ela passa a ouvi-los e também a ser ouvida, e a 

partir disso o cliente passa a dizer  o que ele deseja dos produtos e a sugerir 

mudanças, assim a organização começa a desenvolver  um processo de melhoria 

contínua de seus produtos  para atendê-los (TORRES, 2009).  
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2.3  MARKETING DIGITAL 

 

O marketing digital é uma forma de comunicação e interação das 

organizações com o seu público através de canais e tecnologias digitais. (TOMÉ, 

2016 apud KOTLER, 2009). Tais canais e plataformas digitais podem fomentar 

estratégias digitais de marketing (GABRIEL, 2010). 

 O marketing digital pode ser considerado também como a evolução do 

marketing interativo, em que o consumidor deixa de ser apenas ‘um na multidão’ e 

passa a interferir positiva ou negativamente nas organizações (LIMEIRA, 2007).  

O conceito de público alvo no marketing digital é distinto do conceito no 

marketing tradicional, pois mesmo que o público alvo permaneça sendo o 

consumidor que as organizações pretendem alcançar, no ambiente digital, o público 

alvo deixa de ser apenas alvo, e passa a ser também mídia e gerador de mídia 

(GABRIEL, 2010).  

As organizações não podem mais pressupor que o público se comporta como 

um ‘alvo’ estático como eram nas tradicionais mídias controladas pelas 

organizações, o público hoje é cada vez mais ativo e dinâmico. Fazendo com que as 

mídias sociais venham se tornar uma das mais importantes formas de mídias a ser 

considerada nas estratégias de marketing (GABRIEL, 2010). 

O crescimento da internet fez com que o marketing digital se tornasse uma 

ferramenta de aproximação entre organizações e seus consumidores, fazendo-se 

necessário ver as mídias não apenas como mais uma mídia para atuação das 

empresas, mas como uma plataforma de relacionamento, conforme Cipriani (2011 

apud BRITO, 2013). 

 A internet tornou-se um ambiente onde são realizadas comunicações, 

relacionamentos e especialmente transações e interações entre organizações e 

consumidores; isto é, realizam-se inúmeras atividades de marketing que, 

potencialmente podem modificar e intensificar as relações entre organizações e 

consumidores, elevando o grau de satisfação dos consumidores e os resultados 

positivos para a organização, mesmo que ela ainda precise entender as 

características específicas desse novo ambiente, como ensejo para otimizar seus 

resultados (LIMEIRA, 2007). 
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Diferente de outras mídias tradicionais, a internet não pode ser controlada 

pelas organizações, por esse motivo as organizações que decidem não investir no 

marketing digital e preferem não estar presentes nesse ambiente não estão isentas 

dos comentários de seus consumidores que atua neste ambiente (TORRES, 2009). 

Para o autor não investir no marketing digital é abrir mão de falar sobre a 

organização e deixar que qualquer pessoa fale da organização sem que a mesma 

tenha conhecimento.  A comunicação de marketing na internet deixa de ser uma 

comunicação de um para muitos e passa a ser de muitos para muitos, ou seja, o 

consumidor não se comunica apenas com a organização fornecedora, mas também 

com outros consumidores e com os concorrentes da organização fornecedora 

(LIMEIRA, 2007). 

 

2.4 Relação entre marketing digital e redes sociais 

 

Telles (2010) afirma que grande parte das pessoas confundem os termos 

redes sociais e mídias sociais usando-as como sinônimo, entretanto os dois termos 

não significam a mesma coisa. Redes sociais segundo o autor é uma categoria das 

mídias sociais. Mídias sociais para Telles (2010) permite conversações entre as 

organizações e clientes (usuários) entretanto essas conversações não podem ser 

controladas pelas organizações mas podem ser influenciadas pelas mesmas.  

Torres (2009) considera as mídias sociais como sites construídos na internet 

de maneira colaborativa de conteúdo, interação social e o compartilhamento de 

informações em diversos formatos. Para o autor se encaixam nessa categoria os 

blogs, as redes sociais, sites que abrangem comunicação, relacionamento, 

colaboração, multimídia e entretenimento.  

As mídias sociais têm grande influência na formação de opinião podendo 

ajudar a construir ou destruir uma marca, produto ou campanha. Isso ocorre porque 

os usuários não absorvem mais as propagandas como antes, hoje os usuários 

utilizam a internet como fonte de pesquisa sobre informações do produto além de 

experiências de outros usuários com o produto (TELLES, 2010). Por esse motivo 

pode-se concluir que as mídias sociais são imprescindíveis para qualquer estratégia 

ou ação de marketing. 
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2.5  REDES SOCIAIS 

 

Gabriel (2010) define redes sociais como estrutura social formada por 

indivíduos ou empresas, que se conectam por diversas especificidade de 

interdependência, como amizade, parentesco, proximidade, trocas financeiras entre 

outros. Para a autora essa estrutura existe desde a antiguidade e vem se tornando 

mais abrangente e complexa por conta da evolução das tecnologias de comunicação 

e informação. Gabriel (2010) ressalta ainda que a essência das redes sociais é a 

comunicação, e as tecnologias são apenas catalisadores que facilitam as interações 

e compartilhamento. As redes sociais podem ser consideradas também como 

ambientes que visam reunir pessoas, que podem ser chamadas de membros ou 

usuários, que, uma vez que inscritos podem expor seus perfis com fotos pessoais, 

textos, mensagens e vídeos, podendo também interagir com outros usuários 

(TELLES, 2010). 

 Ciribeli e Paiva (2011) afirmam que as redes sociais na internet têm grande 

sucesso por permitir a liberdade de expressão e realidade dos conteúdos postados. 

Ele acredita que pelos usuários não estarem frente a frente, ocorre uma entrega 

maior dos mesmos quanto a exposição de seus sentimentos e opiniões que são 

postados e discutidos na rede. 

Em relação às organizações as redes sociais são para Perin (2015) os meios 

mais rápidos para que as mesmas possam interagir e mostrar o seu negócio. Para o 

autor as redes sociais têm um grande poder de compartilhamento de informações 

que propiciam grandes ganhos de espaço e visibilidade. Santos (2015) afirma que, 

mesmo com as redes sociais abrindo mais espaço para o convívio entre empresas e 

clientes, grande parte das organizações prefere não ter envolvimento com o seu 

público e assim perdem muito com essa decisão. 

As redes sociais mais utilizadas pelos usuários e que serão usadas neste 

trabalho são o Facebook, Instagram e o Twitter. 
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2.5.1 Facebook 

 

O Facebook foi lançado no ano de 2004 por Mark Zuckerberg, no início o 

Facebook era restrito aos estudantes de Harvard, e vagarosamente foi se 

expandindo para outras universidades (Torres, 2009). Atualmente é a maior 

plataforma de mídia social, com mais de 1,94 bilhões de usuários ativos por mês em 

todo o mundo, segundo G1 notícias (2017).  

O Facebook deixou de ser apenas uma rede social utilizada por perfis 

pessoais com intuito de se conectar com parentes e amigos, e passou a se tornar 

uma rede social utilizada por organizações governamentais e não governamentais 

para expor seus produtos, serviços, projetos entre outros além de se tornar um 

grande auxiliador no marketing de relacionamento das organizações. 

O Facebook oferece uma opção às organizações chamada Facebook Ads, 

que é um serviço de anúncios de marketing digital oferecido pela empresa às 

organizações para que as mesmas possam anunciar produtos, projetos, serviços 

entre outros e alcançar resultados mais expressivos. 

Os anúncios criados com essa ferramenta aparecem ‘camufladas’ em meio às 

postagens orgânicas no feed1 do Facebook, fazendo com que as pessoas cliquem 

no anúncio. Vale ressaltar que os anúncios criados com essa ferramenta podem ser 

segmentados de acordo com as necessidades e o público alvo da organização. 

Por este motivo o Facebook tem se tornando um dos canais mais utilizados 

pelas organizações, pois além da imagem digital criada pelas organizações o 

Facebook proporciona as mesmas uma forma de captar novos clientes e de se 

relacionar tanto com os novos quanto com os clientes mais antigos. 

Alguns exemplos dos anúncios mais utilizados pelas organizações são: Imagem 

única, vídeo único, apresentação de slide e carrossel de imagens. 

  

                                                 
1 Página inicial do Facebook.  
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A imagem única pode ser utilizada por uma organização para a divulgação de 

seus serviços. 

 

Figura 1: Imagem única 

 

Fonte: Facebook (2017) 

 

Na Figura 1, pode ser observada a estratégia de inserção de imagem única, 

que no exemplo acima a Universidade online Udacity Brasil utilizou a imagem única 

para divulgar o seu curso de marketing digital. 
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A estratégia de vídeo único pode ser utilizada por uma organização para a 
divulgação de seus produtos, serviços, campanhas entre outros. 
 
Figura 2: Vídeo único 

 
Fonte: Facebook (2017) 

 

Na Figura 2, a Netflix Brasil utiliza a estratégia de inserção de vídeo único 

para divulgar sua nova série.  
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A estratégia de apresentação de slide pode ser utilizada por uma organização para 

divulgação de seus produtos, serviços entre outros. 

 
Figura 3: Apresentação de slide. 

 

Fonte: Facebook (2017) 

 

 Na figura 3, o Facebook utiliza a estratégia de apresentação de slides para 

mostrar o passo a passo de como utilizar a ferramenta.  
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O Carrossel de imagens pode ser utilizado pelas organizações para a divulgação de 

produtos diferentes. 

 

Figura 4: Carrossel de imagens 

 

Fonte: Facebook (2017) 

 

Na Figura 4, pode observar a estratégia de carrossel de imagem, no exemplo 

acima o Burger King Brasil utilizou a estratégia para divulgar os valores dos 

diferentes combos de produtos vendidos na black friday. 

 

2.5.2 Twitter 

Criado no ano de 2006 pela Obvious Corp.de São Francisco com o objetivo 

inicial de ser, segundo Weinberg (2010), uma resposta dos usuários à pergunta “o 

que você está fazendo?” em 140 caracteres, hoje possui 328 milhões de usuários. 

Para Weinberg (2010) o Twitter tem a capacidade de conectar as pessoas de 

maneira discreta por meio de tantos dispositivos, criando assim uma sensação de 

proximidade e intimidade. Dessa forma as pessoas não só respondiam à questão “o 

que você está fazendo?” como também para compartilhar seus pensamentos e 
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sentimentos. 

O Twitter pode ser considerado segundo Torres (2009) uma mistura de blog, 

rede social e ferramenta de comunicação, que possibilita aos usuários envios de 

atualizações pessoais sobre onde estão ou o que estão fazendo através de textos 

de no máximo 280 caracteres ou através de fotos e vídeos.  

Atualmente o Twitter deixou de ser apenas um microblog pessoal e passou a 

ser também uma grande ferramenta para as organizações.  

O Twitter disponibiliza às organizações diversas maneiras de anunciar suas 

campanhas, produtos ou serviços. Assim como opções para encontrar um público 

segmentado não apenas demograficamente como também por interesse e 

comportamento. Alguns exemplos de tweets2 que as organizações utilizam: tweet 

com uma foto, tweet com texto, tweet com mais de uma foto, tweet com vídeo e 

enquetes. 

 

Figura 5: Tweet com uma foto 

 
 

Fonte: Twitter (2017) 

 

Na Figura 5, a Universal Pictures utiliza o tweet com uma foto para divulgar 

um novo filme. O tweet com uma foto pode ser utilizado para divulgar, ou mostrar um 

novo produto, ou serviço. 

  

                                                 
2 Tweet é o nome utilizado para designar as publicações feitas na rede social do Twitter. 
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Figura 6: Tweet com texto 

 

Fonte: Twitter (2017) 

 

Na imagem 6, pode-se observar que o McDonald’s utiliza o tweet com texto 

para interagir com os consumidores de uma maneira mais descontraída. O tweet 

com texto pode ser usado pelas organizações para interagir com os usuários, para 

dar uma informação ou até mesmo falar sobre a organização de maneira breve. 

 

Figura 7: Tweet com mais de uma imagem 

 

Fonte: Twitter (2017) 

 

Na figura 7, a estratégia de tweet com mais de uma foto foi utilizada pelo 

McDonald’s para expor um novo produto. O tweet com mais de uma foto pode ser 

utilizado pelas organizações, para divulgação e exposição de produtos e serviços. 
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Figura 8: Tweet com vídeo 

 

Fonte: Twitter (2017) 

 

 Na figura 8, pode-se observar que a Samsung utilizou o tweet com vídeo para 

promover o seu novo produto. O tweet com vídeo é muito utilizado pelas 

organizações para divulgar e demonstrar a utilização de novos produtos e serviços 

que as mesmas oferecem. 

 

Figura 9: Enquetes 

 

Fonte: Twitter (2017) 

Na figura 9, pode ser observada a estratégia de enquetes, nas quais as 

organizações pedem a opinião dos usuários em relação a produtos, satisfação, entre 

outros. No exemplo acima a Netflix utiliza a enquete para saber quais das séries 

estão sendo mais assistidas no fim de semana. 
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2.5.3 Instagram 

 

Criado em 2010 por Kevin Sysrom e Mike Kriger o instagram é uma rede 

social online de compartilhamento de fotos e vídeos atualmente com mais de 1,65 

bilhões de usuários em todo o mundo. Nos últimos anos o Instagram se tornou a 

segunda rede social mais popular entre as pessoas (THIEL, 2017). O crescimento 

mensal da audiência mostra que o Instagram é a rede mais acessada seguida pelo 

Facebook e Youtube. 

 O Instagram propicia aos seus usuários o compartilhamento de fotos e 

vídeos de forma privada ou pública e os compartilhem de forma simultânea com 

outras redes sociais como Twitter, Facebook e Tumblr. Atualmente a rede social 

desenvolveu um novo recurso para os usuários chamado Instagram Stories3, o 

stories possibilita aos usuários a criação de vídeos curtos, fotos com efeitos e 

adicionar stickers4 e emojis5. Os vídeos e fotos publicados no Stories duram 24 

horas. 

Assim como as outras redes sociais o Instagram se tornou uma grande 

ferramenta para as organizações. Desde que o Instagram foi comprado pelo 

Facebook em 2012, o as duas plataformas se fundiram, assim se a organização 

possui uma página no Facebook a mesma pode ser integrada com a Conta 

Comercial do Instagram e as ferramentas oferecidas por ela para as organizações 

são na grande maioria iguais às do Facebook. 

O instagram é uma plataforma onde as organizações podem contar sua 

história de forma visual. Alguns exemplos dos anúncios mais utilizados pelas 

organizações são: Foto única, Vídeo, Carrossel de fotos e Stories. 

  

                                                 
3 O Stories é uma ferramenta desenvolvida pelo Instagram que permiti, que os usuários compartilhem posts 

informais sobre as suas atividades diárias. 
4 Adesivos virtuais de imagens, filmes, atores entre outros. 
5 Emoji é de origem japonesa, composta pela junção dos elementos e (imagem) e moji (letra), e é considerado 

um pictograma ou ideograma, ou seja, uma imagem que transmite a ideia de uma palavra ou frase completa 

Significados (2018) 
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Figura 11: Foto única 

 

Fonte: Caedu Moda (2017). 

 

Na figura 11, pode-se observar a estratégia de foto única utilizada pelas 

organizações para expor ou divulgar produtos e serviços oferecidos por elas. A 

Caedu Moda, por exemplo, utilizou essa estratégia para divulgar a black Friday de 

suas lojas. 
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Figura 12: Vídeo único 

 

Fonte: Mc Donalds (2017) 

 

Na figura 12, observa-se a estratégia de vídeo único que as organizações 

utilizam para divulgar e demonstrar como os produtos são utilizados, produzidos 

entre outras coisas, além de promover interação com os usuários. Neste exemplo o 

MC Donalds utilizou a estratégia de vídeo único para divulgar suas promoções para 

Black Friday.  
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Figura 13: Carrossel de fotos 

 
Fonte: Burger King (2017). 

 

Assim como no Facebook, na figura 13, pode se observar que as empresas 

utilizam o carrossel de imagens para expor produtos diferentes ou promoções de 

produtos e serviços. No exemplo, o Burger King adotou a estratégia de carrossel de 

imagem para expor seu novo produto. 

 

Figura 14: Instagram Stories 

 

Fonte: Eugenia Skaf (2017) 

 

Na figura 14 pode-se observar como funciona o novo recurso oferecido pelo 

Instagram Stories. As organizações utilizam o Stories para divulgar seu site de 

vendas, pois o Stories possibilita para perfis comerciais a integração do Instagram 

com o site de vendas. Por esse motivo a maioria das organizações utiliza esse 

recurso para mostrarem de maneira ‘rápida’ novos produtos e direcionar os usuários 
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para seus sites de vendas. 

 

• Comparação entre as redes sociais 

 

No Quadro 1 apresenta-se uma análise comparativa entre o Facebook, Twitter e 

Instagram. 

 

Quadro 1: Comparação entre redes sociais. 

Dimensão Rede Social 

Facebook Twitter Instagram 

Logo 

                       

Ano de 
criação 

2004 2006 2010 

Número de 
usuários 

1,94 bilhão * 328 milhões ** 1,65 bilhão*** 

Características 

Objetivo Interação entre usuários de 
uma determinada rede de 

contatos  

Comunicação 
direta e curta 

Compartilhamento de fotos e 
vídeos 

Formato Perfis/Páginas Microblog Perfil/Perfil comercial 

Presença ao 
Brasil 

Alta Alta Alta 

Forças Privacidade e Aplicativos Simplicidade Interação com outras redes 
(facebook, twitter, tumblr etc) 

Força como 
média 

Segmentado por nichos Agilidade na 
comunicação 

Interação entre pessoas 

Fonte: Adaptado de Rocha, Jansen, Lotfi e Fraga (2011) 

 

Pode-se observar que as três redes apresentadas no quadro 1, 

independentemente de serem recentes, possuem um grande número de usuários. 

As redes sociais apresentadas têm objetivos e formatos diferentes gerando para as 
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mesmas pontos fortes. No caso do Facebook, o seu formato de perfis, Fanpage6, 

redes de contato e comunidades, oferece uma variedade de personalizações por 

meio dos aplicativos mantendo garantido a privacidade dos usuários. 

Já o Twitter, o seu formato de microblog traz facilidade para acessar os perfis, 

auxiliando na rápida disseminação de informações. 

O Instagram é uma rede social muito recente porém muito utilizada. O seu 

formato de perfis pessoais e comerciais possibilitam a interação simultânea com as 

outras redes sociais como Facebook, Twitter e Tumblr. 

  

                                                 
6 Página para empresas, atores, músicos, ONGs etc. 
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3 METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa pode ser classificada, quanto à natureza, como aplicada. A 

pesquisa aplicada é aquela que busca investigar hipóteses sugeridas pelas teorias, 

conforme aponta Ruiz (2006). A pesquisa aplicada também ocupa-se na solução de 

problemas que ocorrem na realidade (OLIVEIRA NETTO, 2008).  

Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser considerada como exploratória, 

pois busca definir o problema com mais precisão, identificar cursos relevantes de 

ação ou ainda a obtenção de dados adicionais sobre um determinado problema 

(MALHOTRA, 2012).  

Quanto aos procedimentos, trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois não 

utiliza de instrumentos estatísticos no seu processo de análise. A pesquisa será 

realizada utilizando-se o método do estudo de caso.  

Yin (2015) afirma que, o estudo de caso consiste em uma metodologia de 

investigação adequada quando o foco da pesquisa se encontra em situações da vida 

real. Tal definição se aplica ao objeto de estudo deste trabalho, que consiste nas 

ONGs de Caraguatatuba e em como utilizam as redes sociais como ferramenta de 

marketing digital.  

O estudo de caso será realizado adaptando-se os componentes descritos por 

Yin (2015), a saber: (1) questões de estudo; (2) proposições de estudo; (3) unidades 

de análise; (4) vinculação dos dados às proposições; e (5) critérios de interpretação. 

O primeiro componente, para Yin (2015), sugere questões de pesquisa 

pertinentes a um estudo de caso como em termos de “como” e “por que”, 

adequando-se ao objetivo deste trabalho. 

O segundo componente refere-se às razões ou finalidades motivadoras da 

pesquisa exploratória. Neste trabalho, significa analisar como se encontra a 

presença das ONGs nas redes sociais, identificando suas razões e objetivos. 

O terceiro componente diz respeito à definição e delimitação do caso. Neste 

trabalho, refere-se especificamente às ONGs de Caraguatatuba, restringindo o 

estudo àquelas que encontram-se presentes nas redes sociais.  

O quarto componente indica a estratégia analítica do estudo de caso. No 

presente trabalho, será utilizada a construção de um modelo lógico, que, para Yin 

(2015), estipula e operacionaliza um encadeamento de acontecimentos ou eventos 
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ao longo do tempo, considerando um movimento de causa e efeito. O uso de 

modelos lógicos consiste em combinar eventos empiricamente observados com 

eventos teoricamente previstos (YIN, 2015). 

O modelo lógico utilizado neste trabalho compõem-se dos elementos da figura 

seguinte: 

 

Figura 15: Modelo lógico - condições contextuais e rivais 

 

Fonte: Yin (2015) 

 

Segundo este modelo, as ações de causa e efeito aparecem na análise das 

ações (atividades) de cada ONG nas redes sociais, motivadas pelas suas 

estratégias de marketing de relacionamento e marketing digital (recursos), motivando 

uma saída (conteúdos postados) e obtendo uma reação ou engajamento de seu 

público-alvo (resultados). Considera-se neste processo as condições contextuais, 

como área de atuação e história de vida das ONGs, e também outras influências que 

podem estar presentes nesse processo (intervenções rivais).  

O quinto componente refere-se aos critérios de interpretação do caso e, neste 

trabalho, será utilizada a técnica de análise de conteúdo, adaptada de Bardin (2016). 

Esta metodologia compõe se de três etapas, a saber: (1) pré-análise; (2) exploração 

do material; e (3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A pré-análise 

corresponde a uma primeira exploração do material a ser trabalhado no caso, 

buscando uma delimitação do material a ser explorado. A exploração do material 

consiste em trabalhar o material, produzindo recortes, adições, categorias e 
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informações úteis ao objetivo da análise, resumindo o material bruto em seus pontos 

mais relevantes. O tratamento dos resultados consiste na análise, verificação de 

hipóteses e na descoberta do que há por trás dos dados, permitindo inferências e 

relacionando-se com a estratégia analítica do caso. 

É sempre importante lembrar que trata-se de uma adaptação da metodologia 

proposta por Bardin (2016) e que, em concordância com Silva et al (2005), não 

existe um esquema rígido de etapas para a constituição de uma análise de 

conteúdo, pois esta é construída e reconstruída em paralelo com as percepções do 

pesquisador. 

A coleta de dados ocorrerá através identificação da presença das ONGs de 

Caraguatatuba nas redes sociais, a saber, o Facebook, o Twitter e o Instagram. Uma 

vez identificadas as ONGs que utilizam redes sociais, será detalhada a sua presença 

nas redes, através dos seguintes indicadores: (1) quantidade de usuários de suas 

páginas; (2) frequência de postagem; (3) quantidade média de curtidas das 

postagens; e (4) classificação das postagens (relacionamento com o cliente, 

captação de usuários, doações e outras). 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

As ONGs de Caraguatatuba foram identificadas através de pesquisas no site 

ONGs Brasil e na lista telefônica online, da Vivo. 

Considerou-se para a identificação das ONGs o conceito de Werker e Ahmed 

(2007), para os quais uma ONG pode ser caracterizada por objetivos de ordem 

humanitária ou cooperativa. Assim as atividades das ONGs visam a diminuição do 

sofrimento, e o desenvolvimento, defesa e bem estar de pessoas necessitadas. As 

ONGs prestam serviços de caráter social ou humanitário, sem fins lucrativos e são 

independentes de governos. 

Assim, verificou-se a presença de sete ONGs atuantes na cidade de 

Caraguatatuba. 

 

4.1  PRESENÇA DAS ONGs NAS REDES SOCIAIS 

Constatou-se que seis das sete ONGs atuantes em Caraguatatuba estão 

presentes no Facebook. Apenas uma delas está presente no Instagram como 

demonstra a Tabela 1: 

Tabela 1 – Presença das ONGs nas Redes Sociais 

  Facebook Instagram Twitter 

ONG Maranata Ecologia Sim Não Não 

Associação de Pais e amigos dos 
excepcionais de Caraguatatuba Sim Sim Não 

Associação Caminho da Esperança Sim Não Não 

Anjo de Patas Sim Não Não 

Pavão ONG Sim Não Não 

Associação de Difusão comunitária 
Umbrella Não Não Não 

Cia das patas Sim Não Não 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

Não foi encontrada nenhuma ONG presente no Twitter e dentre as ONGs 

encontradas apenas uma não faz uso de nenhuma das redes sociais estudadas o 
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que comprova a afirmação de Santos (2015), mesmo  com as redes sociais abrindo 

espaço para o convívio entre organizações e clientes, algumas organizações  

preferem não envolvimento com seu público através das redes.   

4.2  ONGs NO FACEBOOK 

A Tabela 2 apresenta informações sobre as ONGs presentes no Facebook: 

Tabela 2 – ONGs no Facebook. 

  
Seguidores 

Interações nas 
últimas 5 

publicações 

Frequência de 
publicação 

ONG Maranata Ecologia 161 4 Uma vez por mês 

Associação de Pais e amigos dos 
excepcionais de Caraguatatuba 
(APAE) 3.498 21 Todos os dias 

Associação Caminho da 
Esperança 1.039 6 Todos os dias 

Anjo de Patas 14.292 17 Todos os dias 

Pavão ONG 116 0 Raramente 

Associação de Difusão 
comunitária Umbrella       

Cia das patas 8.571 20 Todos os dias 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Pode-se observar que as ONGs com maiores números de seguidores são as 

de proteção animal, Anjo de Patas (14.292) e Cia das Patas (8.571). Um ponto 

importante apresentado na tabela 2 é que, a interação7 nas publicações das ONGs 

no Facebook considerando as últimas cinco publicações realizadas pelas mesmas é 

muito baixa comparada ao número de seguidores das páginas.  

4.3 ONGs NO INSTAGRAM 

A Tabela 3 apresenta informações sobre a ONG presente no Instragram: 

Tabela 3 – ONGs no Instagram. 

  
Seguidores 

Interações nas 
últimas 5 

publicações 

Frequência de 
publicação 

Associação de Pais e amigos dos 
excepcionais de Caraguatatuba 
(APAE) 78 21 Raramente 

                                                 
7 Interações são os comentários, curtidas e compartilhamentos de uma publicação.  
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Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Conforme já visto, apenas uma das sete ONGs encontradas utiliza a rede 

social Instagram, entretanto a frequência de publicação no Instagram é menor do 

que a frequência de publicação no Facebook, evidenciando que o Instagram não é 

uma rede social muito utilizada pelas ONGs de Caraguatatuba mesmo que a rede 

social seja a rede mais acessada mensalmente como apontado no referencial. Pode-

se observar que, embora o Instagram seja pouco utilizado por esta ONG, 

percentualmente os seguidores interagem mais do que no Facebook. 

4.4  ONGs NO TWITTER 

 

Nenhuma das ONGs possui presença no Twitter, mostrando que o Twitter não 

é muito utilizado pelas as ONGs de Caraguatatuba. Conforme apresentado no 

referencial o objetivo do Twitter é comunicação direta e curta, podendo esse ser um 

dos motivos pela sua não utilização. Outra hipótese é que as ONGs não possuem 

pessoas com o conhecimento ou acesso necessário para utilizá-lo. 

 

4.5  ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Para a análise de conteúdo utilizou-se como base as publicações feitas no 

período de 01/04/2018 a 09/05/2018, conforme a Tabela 4: 

Tabela 4 – Número de publicações feitas nas redes sociais. 

  

N° de publicações 
feitas Facebook  
(01/04 - 09/05) 

N° de publicações feitas 
Instagram  

(01/04 - 09/05) 

Anjo de Patas 24 Não Possui instagram 

Cia das Patas 116 Não Possui instagram 

Associação de Pais e 
amigos dos excepcionais de 
Caraguatatuba (APAE) 66 14 

Associação Caminho da 
Esperança 60 Não Possui instagram 

ONG Maranata Ecologia 0 Não Possui instagram 

Pavão ONG 0 Não Possui instagram 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Percebe-se que as ONGs que mais publicam no Facebook são as ONGs Cia 
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das Patas e a Associação de Pais e amigos dos excepcionais de Caraguatatuba 

(APAE). Observa-se também que a Associação de Pais e amigos dos excepcionais 

de Caraguatatuba postou mais no Facebook do que no Instagram no mesmo 

período de tempo. 
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4.5.1 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Com base na leitura das publicações realizadas pelas ONGs no período de 

01/04/2018 a 09/05/2018 foram relacionadas as seguintes categorias de análise: 

• Compartilhamento de informações; 

• Divulgação de atividades; 

• Publicações de utilidade pública. 

Na tabela 5 pode-se observar a quantidade de postagens das ONGs em cada 

categoria, no período estudado. Observa-se que as ONGs de proteção animal 

possuem mais publicações nas categorias de compartilhamento de informações e 

utilidade pública. Já as Associações Caminho da Esperança e a APAE possuem 

mais publicações na categoria de divulgação de atividades.  

 As ONGs Maranata Ecologia e Pavão não efetuaram publicações no período 

estudado. As últimas publicações das mesmas ocorreram no ano de 2015. 

 

Tabela 5: Quantidade de postagens por categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela 

autora (2018). 
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Anjo de Patas 24 10 4 10 
Não 

Possui  
      

Cia das Patas 116 67 12 37 
Não 

Possui 
      

APAE 66 5 60 1 14 1 13 0 

Associação 
Caminho da 
Esperança 60 3 54 3 

Não 
Possui 

      
ONG Maranata 
Ecologia 0 0 0 0 

Não 
Possui       

Pavão ONG 0 0 0 0 
Não 

Possui       
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• COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES  

 

Considerando que o marketing de relacionamento pode ser considerado uma 

estratégia de construção de relacionamentos duradouros e mutuamente 

satisfatórios, segundo Kotler (2012), o compartilhamento de informações é 

importante para a construção de tais relacionamentos. 

Dessa forma, o compartilhamento de informações tem lugar como uma das 

categorias mais utilizadas pelas ONGs selecionadas. Grande parte das publicações 

que elas fazem em sua página no Facebook é o compartilhamento de publicações 

de outas páginas e blogs.  

Por exemplo, a ONG Anjo de Patas no dia 16/04/2018 compartilhou o 

seguinte: 

  

Figura 16: Publicação da ONG Anjos de Patas 

 

Fonte: Facebook Anjo de Patas (2018). 

 

Nesse post8 pode-se observar o compartilhamento de informações referente à 

quais vacinas são liberadas para filhotes, publicada originalmente no blog Max em 

ação. 

Outro exemplo, agora da ONG Cia das Patas publicado no dia 07/05/2018: 

                                                 
8 Mensagem, texto, imagem, ou qualquer outro conteúdo, publicado numa página na Internet;  
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Figura 17: Publicação da ONG Cia das Patas 

 

Fonte: Facebook Cia das Patas (2018). 

Neste post a ONG compartilha a informação sobre o início da castração de 

cães e gatos publicado originalmente pela página S.O.S PET. 
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O exemplo da Associação Caminho da Esperança publicado no dia 

24/04/2018 informando quando seu parceiro doara 50% dos rendimentos para a 

ONG. 

 

Figura 18: Publicação da Associação Caminho da Esperança 

 

Fonte: Facebook Caminho da Esperança (2018). 

A APAE não fez nenhuma publicação que se enquadra nesta categoria no 

período delimitado. 

 

• DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES 

O marketing de relacionamento pode conceder às organizações vantagens 

como a satisfação do cliente quanto ao seu relacionamento com a organização e 

também ser associada à qualidade dos produtos ou serviços por ela oferecidos 

(TORRES, 2009) 
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Nesse sentido, a divulgação de atividades pode ser apontada como algo 

positivo na qualidade dos serviços prestados e no relacionamento com a 

organização, sendo também uma categoria muito utilizada pelas ONGs 

selecionadas. As publicações que se enquadram nessa categoria são: divulgação de 

atividades, oficinas, projetos e eventos. Em alguns casos as publicações dessa 

categoria são as que têm mais interação dos seguidores. 

Por exemplo, no dia 06/05/2018 a Associação de Pais e amigos dos 

excepcionais publicou: 

 
Figura 19: Publicação da APAE 

]  

Fonte: Facebook APAE (2018). 

Nesta publicação a Associação estava divulgando o projeto de oficinas de 

culinária. 

Outro exemplo desta categoria é a imagem postada pela ONG Cia das Patas 

no dia 03/05/2018: 
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Figura 20: Publicação da ONG Cia das Patas 

 

Fonte: Facebook Cia das Patas (2018) 

 

Essa imagem foi publicada para divulgar o bazar realizado pela ONG e 

também com o objetivo de arrecadação de fundos. 

Outro exemplo vem da imagem publicada pela ONG Anjo de patas no dia 

09/04/2018: 

 

Figura 21: publicação da ONG Anjo de Patas 

 

Fonte: Facebook Anjo de Patas (2018) 

Nesta imagem a ONG está divulgando um evento beneficente para arrecadar 

fundos. 
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 O exemplo da Associação Caminho da Esperança publicado no dia 

01/05/2018: 

 
 Figura 22: publicação da Associação Caminho da Esperança 

 
Fonte: Facebook Caminho da Esperança (2018) 

 

• PUBLICAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

O relacionamento entre clientes e organizações deve funcionar como uma via 

de mão dupla, onde esta passa ouvir os seus clientes e também ser ouvida, e a 

partis disso o cliente passa a dizer o que deseja, proporcionando, desse modo que a 

organização melhore continuamente os serviços por ela oferecidos (TORRES, 

2009). 

As publicações de utilidade pública podem estar relacionadas à melhoria dos 

serviços oferecidos pela organização, uma vez que estas representam informações 

que os clientes possuem necessidade. Tais publicações consistem em  posts de 

notícias públicas em geral, não necessariamente relacionadas com a atuação da 

ONG. Por exemplo, a ONG Anjos de Patas publicou no dia 27/04/2018 um vídeo de 

uma reportagem sobre empresas que adotam cães. 
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Figura 23: publicação da ONG Anjo de Patas  

 

Fonte: Facebook Anjo de Patas (2018) 

 

Em outro exemplo, a ONG Cia das Patas publicou no dia 05/05 informações 

sobre uma cadela perdida:  

 

Figura 24: publicação da ONG Cia das Patas  

 
Fonte: Facebook CIA das Patas (2018) 

 

 Outro exemplo é o que a Associação de Pais e amigos dos Excepcionais 

publicou no dia 11/04/2018, um vídeo da Presidente da APAE São Paulo: 
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Figura 25: publicação da APAE 

 

Fonte: Facebook APAE (2018) 

 

A publicação informa sobre a isenção do IPVA para pessoas portadoras de 

deficiência. 

Outro exemplo é a publicação da Associação Caminho da Esperança feita no 

dia 17/04/2018: 

  



51 

 

 

 

Figura 26: publicação da Associação Caminho da Esperança. 

 

Fonte: Facebook Caminho da Esperança (2018) 

 

Nesta publicação a Associação informa a aprovação do projeto pela Câmara 

Municipal onde a ONG passa a ser uma utilidade pública. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este estudo teve por objetivo analisar como as ONGs de Caraguatatuba 

utilizam as redes sociais como parte do seu marketing de relacionamento com o 

cliente. Foram encontradas sete organizações e estudada a sua atuação nas redes 

sociais. 

O conteúdo das postagens das ONGs estudadas revela que as redes sociais 

são utilizadas como parte do seu marketing de relacionamento, funcionando como 

uma estratégia de construção de relacionamentos com os seus usuários. No 

entanto, a utilização das redes fica aquém das possibilidades que estas oferecem.  

Dentre as principais conclusões pode-se destacar que a rede social mais 

utilizada pelas ONGs de Caraguatatuba é o Facebook, apenas uma ONG utiliza o 

Instagram e nenhuma dela utiliza o Twitter. Isto pode significar que as ONGs 

desconhecem as funcionalidades de outras redes sociais além do Facebook.  

Observou-se ainda que a única ONG que utiliza o Instagram possui maior 

interação em suas postagens nesta rede do que no Facebook, mesmo com um 

número menor de seguidores.  

Pôde-se observar também que as ONGs com o maior número de seguidores 

são as de proteção animal e a de cuidados com pessoas excepcionais, segmentos 

que despertam mais empatia por parte do público.  

 Entretanto, mesmo com um número considerável de seguidores, o número 

de interações com as ONGs é consideravelmente baixo. Ou seja, embora as 

pessoas estejam conectadas com as ONGs, elas não curtem, compartilham ou 

comentam as publicações, o que pode significar a necessidade das ONGs 

reformularem suas estratégias de uso das redes sociais, possibilitando maior 

eficiência no seu marketing de relacionamento. 

O modelo de publicação mais utilizado pelas ONGs estudadas é o de foto 

única, apontado no referencial como uma estratégia de divulgação de serviços, 

atividades entre outros. Isso pode levar a crer que as ONGs desconhecem a opção 

de carrossel de imagens, que poderia ser mais eficiente para as ONGs, levando em 

consideração que essa ferramenta possibilita a integração das imagens a outras 

redes e site.   

Sugere-se às ONGs estudadas que invistam em treinamentos ou cursos de 
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como atuar nas redes sociais, para que as mesmas possam utilizar melhor as 

ferramentas oferecidas pelas redes sociais como, por exemplo, a utilização do 

Carrossel de imagens, que além de ser uma forma melhor de expor um número 

considerável de fotos a ONG pode direcionar as pessoas para outras redes sociais.  

  As principais limitações deste trabalho foram as dificuldades e a demora em 

conseguir os dados de contato com as ONGs, pois inicialmente previa-se obter uma 

lista de ONGs através da Prefeitura, mas esta não possuía os dados sistematizados. 

Assim, optou-se pela busca através de palavras-chave na lista telefônica online e no 

site ONG Brasil. Previa-se inicialmente também a realização de entrevistas com os 

responsáveis pela gestão das ONGs escolhidas para análise, o que também não foi 

possível em virtude desse atraso. 

Sugere-se como estudo futuro a inclusão de outras redes sociais como 

Youtube e Pinterest. Pode-se aplicar este estudo com ONGs de outras cidades, 

estados ou países.  
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