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▣ Mensagens-chave
▣ Públicos
▣ Narrativa
▣ Orçamento
▣ Produtos e atividades de comunicação
▣ Produtos e atividades de mobilização
▣ Cronograma
▣ Evitando problemas
▣ Avaliando resultados e mudando de rota

Agenda



Não existe
fórmula de sucesso

Mas existem critérios mínimos e ferramentas 
para ajudar a chegar lá



▣ Mensagens-chave
▣ Públicos
▣ Narrativa
▣ Orçamento

Parte 1: Preparando



▣ Você quer convencer quem, a fazer o que, 
quando?
□ Objetivos SMART
□ Mapa de poder (incluindo aliados e adversários)
□ Desenho geral da estratégia de advocacy

▣ Às vezes mudanças maiores exigem o 
cumprimento encadeado de objetivos menores

Objetivos e estratégia



Objetivos e estratégia

Exemplo ruim
Quero acabar com a 
corrupção.

Exemplo SMART
Na próxima reforma 
política, quero convencer 4 
senadores e 9 deputados 
resistentes a apoiar um 
projeto de lei que ampliará 
a transparência nas 
doações e gastos de 
campanhas eleitorais.



▣ Que atores e processos você precisa mover para 
atingir seu objetivo? 

▣ Que tipo de trabalho te ajudaria a chegar lá (e 
está ao seu alcance)? 

▣ Quem pode te ajudar nessa missão?

Objetivos e estratégia



Muito influente

Pouco influente

Discorda
de você

Concorda
com você

Mapa de poder

Sua mãe

Bolsonaro



5 abordagens
para o advocacy

Colaboração
com tomadores de decisão

Persuasão direta
via diálogo

Construção de base 
de apoio

da população em geral ou 
de atores influentes

Pressão de rua
Protestos, boicotes, 

ações diretas...

Litígio
Apelar para o Judiciário



Cada situação pede uma 
estratégia diferente

Foco no Executivo, Legislativo ou Judiciário? Melhor ser 
mais ou menos combativo? Qual é o momento certo 
para intervir? A resposta sempre depende do caso!



▣ Problemas são grandes e complexos, é preciso 
recortar e sintetizar

▣ Definir as mensagens-chave ainda não é definir a 
forma de transmissão

▣ Teste a mensagem com gente que não é 
especialista no assunto!

▣ Pense em como seus opositores reagirão

Mensagens-chave



Problema

Causa

Solução



Problema
Este ano podemos ver um recorde de 

queimadas, com graves consequências para 
as florestas, o clima e as pessoas

Causa
Desmatadores são grandes 

responsáveis por queimadas

Solução
Governo deve reverter o desmonte de 

políticas de combate ao desmatamento

Primeiro semestre 81% 
acima da média

Fogo e fumaça afetam 
quem mora perto

Emissões geram 
aquecimento global que, 
por sua vez, facilita mais 
queimadas



Elemento 1

Elemento 2 Elemento 3



Elemento 1
O crescimento das 

mortes violentas é um 
problema no país

Elemento 2
Armar a população 

não é uma solução real 
para esse problema

Elemento 3
Precisamos de 

políticas de prevenção 
e de uma polícia mais 

inteligente



▣ Perguntas que ajudam a encontrar 
mensagens-chave:

□ Em poucas palavras, o que está em jogo?
□ Por que esse problema é importante?
□ O que está causando a situação?
□ Quem são os principais atores envolvidos ou 

impactados?
□ Quem se beneficia da atual situação ou pode se 

beneficiar se mudanças ocorrerem?
□ Que evidências concretas existem para mostrar que o 

problema existe e que as soluções propostas são viáveis?
□ Para além dos dados e das estatísticas, qual é o lado 

humano dessa história?

Mensagens-chave



▣ Definição de públicos está muito relacionada aos 
objetivos e estratégias 
□ Seu público não necessariamente precisa ser as 

massas 
□ Mapa de poder ajuda muito aqui 

▣ Provavelmente você precisará se comunicar com 
mais de um público 
□ Falar com todo mundo geralmente significa não 

falar com ninguém 
□ Aqui o trabalho em rede é valioso

▣ Pode ser uma boa definir com quem NÃO se 
comunicar

Públicos









▣ Tenho minhas mensagens-chave e sei com 
quem quero conversar, mas COMO vou contar a 
minha história? 

▣ Seus públicos precisam: 
1) Entender o seu problema
2) Se preocupar com o seu problema
3) Querer agir com relação ao seu problema

▣ Mais a ver com emoções, valores e vida cotidiana 
do que com números, processos e burocracia

Narrativa



▣ Geralmente há uma narrativa dominante
□ Mas diferentes públicos podem exigir diferentes 

narrativas ou sub-narrativas, que focam em 
diferentes partes da história

▣ Torne o assunto interessante! 
□ Divertido, intrigante, surpreendente, ousado… 
□ PORÉM: não esqueça de apresentar de forma 

muito nítida o problema, a causa e a solução

Narrativa









Cuidado com a possibilidade 
de ficar escravo da narrativa

Às vezes não é possível voltar atrás uma vez 
que você define seu discurso



▣ Só para dizer o óbvio: somos limitados pelos 
recursos aos quais temos acesso 

▣ Além de dinheiro, há outros recursos valiosos 
como espaço em mídia, apoio de formadores de 
opinião, etc 

▣ Dá pra ir longe mesmo sem muito dinheiro, mas 
isso exige mais criatividade e bom uso do 
contexto para gerar mídia espontânea

Orçamento









▣ Produtos e atividades de comunicação
▣ Produtos e atividades de mobilização
▣ Cronograma
▣ Evitando problemas

Parte 2: Agindo



▣ Muitas mídias possíveis, uso de cada uma varia 
para cada campanha

▣ Públicos diferentes pedem conteúdos e formatos 
diferentes

Comunicação: Produtos e atividades



Não importa o que você fala, 
importa o que os outros entendem



Mídia 
tradicional
Jornais, revistas, 
televisão, grandes 
portais, etc
Exige fato muito 
quente (ou 
compra de 
espaço), e ter 
relação com 
jornalistas ajuda 

Mídia 
independente
Blogs, portais de 
nicho, veículos 
sem publicidade 
paga, etc
Exige fato 
alinhado às 
pautas que 
cobre, e muitas 
vezes fato 
quente 

Redes sociais
Facebook, Twitter, 
Instagram, TikTok, 
Twitch, etc
Exige atualização 
e interação 
constantes, e 
geralmente 
também posts 
patrocinados

Comunicação: Produtos e atividades



Influenciadores
Celebridades, 
formadores de 
opinião, líderes 
comunitários, 
Youtubers, etc
Exige “quem 
indica” e 
alinhamento 
com a pauta

Comunicação 
direta
Carta, e-mail, 
porta-a-porta, etc
Exige dados de 
contato, uma boa 
abordagem, e ter 
algum contato 
prévio ou 
indicação ajuda

Site próprio
Auto-explicativo
Exige conteúdo 
não-óbvio e 
alguém que 
saiba o que está 
fazendo

Comunicação: Produtos e atividades



Protestos
Marcha, ação 
direta, leaks, etc
Exige logística e, 
muitas vezes, 
recursos e 
capacidade de 
mobilização

Eventos
Palestras, 
workshops, 
seminários, 
exposições, etc
Exige conteúdo, 
espaço e, muitas 
vezes, recursos

Petição
Online ou manual 
mesmo
Exige (alguma) 
capacidade de 
mobilização
*Sozinha 
raramente muda 
algo, a não ser 
em pequena 
escala

Comunicação: Produtos e atividades



Estudos e 
relatórios
Documentos que 
gerem novos 
dados e análises 
sobre os temas de 
campanha
Exige capacidade 
técnica e 
recursos para 
alavancar 
visibilidade

Organismos 
internacionais
Denúncia, pedido 
de apoio ou side 
events em 
conferências
Exige 
conhecimento do 
caminho das 
pedras e, 
frequentemente, 
recursos

Aplicativos de 
mensagens
Whatsapp, 
Telegram
Exige bom 
tamanho e gestão 
de bases de 
contato próprias 
ou acesso a redes 
amplas, e 
capacidade de 
teste de 
mensagem

Comunicação: Produtos e atividades



























Como agir com relação a 
desinformação, Whatsapp e o 

caos em que vivemos?
Por um lado precisamos dominar essas 
ferramentas, por outro precisamos de 

regulamentação



▣ Às vezes, você não precisa mobilizar 
praticamente ninguém; às vezes, só dá pra 
ganhar mobilizando muita gente 

▣ É mais fácil mobilizar para temas que geram 
benefícios diretos às pessoas, ou que se 
relacionam profundamente com suas vidas 

▣ Offline é muitas vezes mais importante que 
online

Mobilização: Produto e atividades



▣ Mobilizar (e manter mobilizado) dá trabalho 

▣ Não se esqueça de fazer um chamado à ação 
claro e direto

▣ Pode ser importante mobilizar gente de quem 
você não gosta muito

▣ Tente ao máximo pautar o debate, e não ser 
pautado

Mobilização: Produto e atividades



▣ 10 tipos de poder popular
□ Pressão de consumidores
□ Pressão de gente de dentro de governos e 

empresas
□ Pressão da base eleitoral
□ Esforços de conscientização
□ Organização de grupos
□ Voluntariado
□ Crowdsourcing
□ Doações
□ Mudança de comportamento
□ Ação direta

Mobilização: Produto e atividades



OBSERVANDO

SEGUINDO

ENDOSSANDO

CONTRIBUINDO

PERTENCENDO

LIDERANDO

Sabe que existe

Acompanha
regularmente

Assina e divulga 
petição

Doa tempo ou 
recursos

Oferece grande 
dedicação

Lidera iniciativas



▣ Pessoas diferentes têm talentos, interesses e 
disponibilidades diferentes 
□ Especialistas
□ Líderes locais
□ Influenciadores digitais 
□ Bem-relacionados 
□ Tímidos
□ ... 

▣ Importante construir “jornadas de engajamento” 
adequadas a diferentes perfis

Mobilização: Produto e atividades











▣ Cronograma da campanha deve seguir 
cronograma do problema 
□ Ex: Quando deputados tomarão uma decisão? 

Quando será tarde demais para reverter o cenário? 
Etc

 
▣ É difícil sustentar comunicação e mobilização sem 

criar novos fatos regularmente 

▣ Pense em um plano capaz de se sustentar no 
longo prazo, para além de um ou dois picos

Cronograma



▣ A realidade não funcionará como você imagina, e 
prazos vão mudar 
□ Provavelmente vai demorar mais do que você 

gostaria

Cronograma



▣ Coisas que te pouparão dores de cabeça: 
□ Preveja reações de adversários 
□ Monte um Q&A 
□ Teste ideias com parceiros e não-especialistas 
□ Faça um media training 
□ Avalie quais críticas e provocações vale a pena 

responder 
□ Busque sempre trabalhar em grupo, mais cabeças 

pensam melhor 
□ Investigue riscos jurídicos 
□ Não acredite que uma única grande ideia ou ação 

de comunicação ou mobilização bastará 
□ Nunca perca seus objetivos de vista

Evitando problemas



▣ Avaliando resultados e mudando de rota

Parte 3: Repensando



▣ Não deixe para avaliar resultados só no final - 
faça isso regularmente, e mude de rota se 
necessário 

▣ Tampouco mude de rota o tempo todo - 
desenvolva e adapte ideias por um tempo antes 
de descartá-las

Avaliando resultados e replanejando



▣ Perguntas que podem ajudar a avaliar resultados: 
□ O público da minha bolha se interessou? 
□ O público fora da minha bolha se interessou? 
□ A mídia cobriu? 
□ Os tomadores de decisão reagiram de alguma 

forma? 
□ As atividades que executei geraram o resultado 

que eu esperava? 
□ Se ainda estiver longe da vitória, tenho como 

sustentar meu trabalho por bastante tempo? 

▣ É fácil se iludir, leve a auto-crítica a sério

Avaliando resultados e replanejando




