
Comunicação que mobiliza: 
método exclusivo para 
criação de estratégias



Qual seu principal desafio
com a comunicação hoje?

Participe! www.menti.com
Código: 1313 2353 



Naty & Phi
Hub de saberes sobre
comunicação de causa. 

Atua em duas frentes: 
a) educação
b) gestão estratégica



O que tem aqui?
Alinhando expectativas

• Desafio: ponto de partida
• Comunicação não é só isso
• Mapa de públicos 
• Perspectiva relacional 
x informacional
• Fusão de metodologias
• Ciclo de estratégias
• Passo a passo para criação de
estratégias
• Surpresa!!



Você sabe
onde a
organização
quer chegar?



DESAFIOS COMO ESTÁ
HOJE?

ONDE QUERO
CHEGAR? ATÉ QUANDO? COMO VOU SABER

QUE CHEGUEI?

Desafio: sem direção, não há evolução



Comunicação
não é só isso

Estratégia 
Recorrência 
Consistência 

Post em mídias sociais
Diversificação de canais 
Assessoria de imprensa

Não é só uma arte
Branding é coisa do 3º setor 

Layout para peças



Como
conectar
pessoas e
causas?



Você sabe
quem são

essas pessoas?



MATRIZ DE PÚBLICOS

INTERESSE
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APÁTICOS DEFENSORES

Seus principais esforços
de comunicação AQUI



Convide
outras
pessoas:
colabore!

Passo a passo

Liste os
públicos que
se relaciona e
gostaria de se
relacionar

Não se
esqueça de
categorizar!

Encaixe na
matriz de
acordo com 
os eixos



MATRIZ DE PÚBLICOS

INTERESSE
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PROMOTORESLATENTES

APÁTICOS DEFENSORES

Seus principais esforços
de comunicação AQUI



E agora é só
informar as
novidades
para eles?



Não.
Comunicar
causas é criar
vínculos. 



Perspectiva relacional
x informacional?

Para que um problema conquiste uma dimensão
coletiva,  é necessário que haja um processo de
comparti lhamento das diferentes percepções de
determinado indivíduo com outros indivíduos,
para que assim, consigam um acordo diante a
situação percebida e,  possam juntos,  formular o
que os incomoda em comum.



 O processo comunicativo é de forma
mecânica e separa a lógica da produção

dos emissores, as particularidades dos
meios, as mensagens e seus conteúdos.

INFORMACIONAL

 A circularidade e a globalidade

do processo comunicativo,

contemplando uma inter-relação

intrínseca entre esses elementos..

RELACIONAL



[...] objetiva buscar a circularidade e a

globalidade do processo comunicativo,

contemplando uma inter-relação

intrínseca entre esses elementos. 

O processo comunicativo, numa
perspectiva relacional, deixa emergir
sua vida e seu dinamismo próprios,
enxergando os interlocutores como
instituidores de sentidos, que partem
de lugares e papéis sociais específicos.
Fonte: (MAFRA, 2008, p. 36).

PERSPERCTIVA RELACIONALPERSPERCTIVA RELACIONALPERSPERCTIVA RELACIONAL



Pesquisa + Fusão
de metodologias



METODOLOGIASMETODOLOGIAS

Fonte: HENRIQUES, Márcio Simeone; MAFRA, Rennan.;BRAGA, Clara., 2002, p. 37.



METODOLOGIASMETODOLOGIAS

Dinâmicas colaborativas que

facilitam a solução de

conflitos e o alcance de

objetivos de maneira

sustentável, podendo ser

aplicados em diferentes

ambientes, tais como,

empresas, escolas, governos,

comunidades, inclusive em

ONG´s.



METODOLOGIASMETODOLOGIAS

O Instituto Elos é uma

organização da sociedade civil

que propõe soluções

inovadoras para construir

melhorias nas comunidades de

maneira coletiva e

prazerosa utilizando

metodologias embasadas na

Filosofia Elos.





COMUNICAÇÃO QUE
MOBILIZA

Ciclo de
estratégias

by @nuclear .hub



Defina os objetivos

que precisa focar.

Objetivos
estratégicos

Passo a passo

Mapeie os públicos

que podem ajudar

você a conquistar o

objetivo.

Públicos
envolvidos

Faça um brainstorm

de ideias para cada

eixo.

Estratégias
por eixo

Organize as ideias e

desenhe os detalhes

para que elas sejam

executadas.

Plano de ação
p/ estratégia



Envie no inbox do
Instagram @nuclear .hub :

#comunicarparamobil izar  e
ganhe uma aula bônus !

Surpresa 1

AULA BÔNUS
O QUE É COLETIVIZAÇÃO: O QUE ISSO TEM A
VER COM COMUNICAÇÃO QUE MOBILIZA?



Fale com a gente!

contato@wearenuclear.com

E-mail
@nuclear.hub
Instagram



Gratidão.


