
 

 



 

MINHA ORGANIZAÇÃO NO MUNDO VIRTUAL
EM TEMPOS DE COVID-19

A epidemia do Coronavírus trouxe uma nova realidade para todo o mundo,
além de um futuro incerto e imprevisível. Com o isolamento social, uma
medida necessária para conter a propagação da infecção viral e preservar a
saúde da população, diversos setores da sociedade suspenderam as suas
ações ou mudaram a forma que trabalham.
 
Para as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) não foi diferente. Boa parte
delas tiveram o atendimento ao público e projetos temporariamente
suspensos ou alterados. Nesse período, as organizações estão se
adaptando e encontrando iniciativas para dar continuidade às suas ações,
especialmente por meio do espaço virtual.
 
Pensando nisso, reunimos algumas dicas de como se apropriar desse
espaço para manter o relacionamento com a equipe de trabalho, o público
atendido e a sociedade de forma geral.



 

 

DICA 1: COMO PROMOVER ATIVIDADES REMOTAS
 
ADEQUE-SE!

Há várias formas remotas de comunicar-se com o público externo e interno
de sua organização: telefone, e-mail, aplicativos de mensagens,
videoconferências, lives. Cada ferramenta deve ser escolhida de acordo com
o tipo de mensagem que deseja trocar e o tempo que deve ser destinado a
ela. 
 
Uma transmissão ao vivo é uma boa opção para realizar palestras e cursos.
Disponibilizar vídeos gravados via aplicativos de mensagem ou pelas redes
sociais pode ser usado para compartilhar aulas e oficinas, por exemplo. Já a
videoconferência é uma opção para substituir as reuniões presenciais de
equipe.

 

OTIMIZE TEMPO!

Avalie, por exemplo, se um telefonema rápido ou um e-mail seriam o
suficiente para trocar a mensagem desejada em vez de realizar uma reunião
por videoconferência. Otimize o seu tempo, da sua equipe e do público no
qual atende. 

 

AVALIE!

A internet possibilita o acesso rápido à informação e a conexão de diferentes
pessoas, mas vale destacar que não são todos que têm acesso a ela. No
Brasil, de acordo com a pesquisa divulgada pelo IBGE em 2018, um em cada
quatro pessoas não têm acesso à internet. Por isso, é importante que você
conheça os públicos da sua organização e avalie qual a melhor forma de se
comunicar com ele.



  

 

  

DICA 2: QUAIS FERRAMENTAS DIGITAIS PODEM AUXILIAR A
SUA ORGANIZAÇÃO NESSE MOMENTO

Durante o período da pandemia, as restrições de circulação e a
impossibilidade de realização de encontros, reuniões e eventos presenciais
fizeram com que as organizações buscassem formas alternativas de
executarem algumas ações de seus projetos.
 
Diante desse cenário, pode-se pensar no uso de algumas ferramentas
gratuitas que contribuem para a gestão criativa de sua organização e de seus
projetos.
 
Zoom: ferramenta de videoconferência ideal para reuniões on-line e bate-
papo. A versão gratuita permite reuniões individuais ilimitadas, mas as
sessões de grupo podem ter até 40 minutos e 100 participantes. O acesso as
videochamadas podem ser feitas por meio de links.A versão gratuita não
pode ser gravada. Outras informações: zoom.us.
 
Skype: ferramenta de comunicação via voz, vídeo e texto. O Skype é gratuito
para usar as principais funções, como chat, chamadas de voz e vídeo entre
usuários do aplicativo com limite de até 50 pessoas. É possível o envio de
links para acesso às reuniões, mas é necessário que o usuário tenha o
aplicativo baixado no celular ou computador. Acesse: www.skype.com/pt-br.
 
Google Meet: outra alternativa de chamada de vídeo para quem precisa
conversar com alguém com áudio e imagem. Ao ser convidado por um
colega via e-mail, o calendário do Google informa dentro do aplicativo
quando há uma nova reunião para participar. o a cesso as videochamadas
podem ser feitos por meio de links. Gravações são permitidas em versões
pagas. Ideal para apresentações e compartilhamento de telas. A versão
gratuita limita o tempo da reunião em 1 hora. Até 30 de setembro de 2020
está liberada reuniões de até 24 horas. No link é possível verificar as versões
e preços e um comparativo entre elas: meet.google.com.
 
 
 
 



 

Live: é uma transmissão ao vivo de um vídeo ou evento pelas redes sociais.
O público pode interagir com quem produz o conteúdo por meio de
comentários e curtidas. 
 
Esta forma de interação com o público tem sido utilizada por muitas
organizações e pode ser uma alternativa interessante para apresentação de
conteúdo em substituição às aulas, palestras e seminários presenciais, por
exemplo.

Google Hangouts: plataforma de comunicação, desenvolvida pela
Google, que inclui mensagens instantâneas e chat de vídeo. Ideal
para pequenos grupos. O Hangouts do Google é gratuito. É
necessário uma conta do Google para fazer login. Ele suporta
videochamadas para até 10 pessoas, chamadas telefônicas por meio
do aplicativo de discagem do Hangouts e mensagens para até 150
usuários, que podem ser acessadas por meio de um navegador ou
aplicativos em dispositivos móveis.Acesse: hangouts.google.com.



 

ALGUNS PASSOS SÃO IMPORTANTES PARA A
REALIZAÇÃO DE UMA LIVE:

1- Planeje o conteúdo: é preciso ter clareza de como iniciar e terminar o
conteúdo, ter domínio do assunto, quais tópicos irá abordar e o tempo para
cada um deles.
 
2- Ensaie: importante ensaiar e treinar diante da câmera para se acostumar
com o equipamento e verificar se o conteúdo a ser trabalhado corresponde
ao tempo previsto da live.
 
3- Prepare e teste os equipamentos: para realizar uma live é necessário
um smartfone ou computador com webcam e microfone, além de internet.
Verifique estes equipamentos antes do evento.
 
4- Organize o espaço que vai ser filmado: é importante que o ambiente
esteja organizado e bem iluminado.
 
5- Divulgue o evento: utilize as redes sociais para divulgação do evento,
afinal, é necessário ter audiência para a sua live.
 
Veja a seguir um passo a passo para realizar uma live no Facebook,
Instagram ou Youtube.



 

LIVE NO FACEBOOK: 

Certifique-se de ter instalado o aplicativo do Facebook.

Acesse a página de sua organização e clique em publicar.

Selecione "vídeo ao vivo".

Permita o acesso a câmera e microfone.

Configure sua live (adicionar descrição, colocar filtro, etc).

Inicie sua live clicando em "iniciar vídeo ao vivo".

Encerre sua live clicando em concluir.

Compartilhe, caso queira.

 

LIVE NO INSTAGRAM: 

Certifique-se de ter instalado o aplicativo do Instagram.

Acesse o aplicativo e faça login.

Clique no ícone da câmera no canto superior esquerdo como se

fosse fazer um stories.

 Abaixo da tela, deslize para direita na opção “normal” até

aparecer a palavra ao vivo.

Clique em "transmitir ao vivo" para iniciar a sua live.

Para terminar, clique em "encerrar" no canto superior direito.

Se quiser, é possível salvar o vídeo no celular e compartilhar no

stories, ficando disponível por 24 horas.



 

LIVE NO YOUTUBE: 

Certifique-se de ter instalado o aplicativo do Youtube.

Acesse o aplicativo e faça login em sua conta.

Clique sobre o ícone da câmera no menu superior.

Permita acesso à câmera e microfone.

Selecione "transmitir ao vivo".

Configure a transmissão.

Crie uma miniatura da sua live (é possível usar uma foto de seu

arquivo).

Inicie a transmissão clicando em "transmitir ao vivo".

Encerre a transmissão clicando no X no canto superior direito da

tela.

O Youtube fará automaticamente o upload de seu vídeo. Caso não

queira compartilhá-lo em seu canal, clique nos três pontos ao lado

do vídeo para interromper o envio.  

 



 

DICA 3: COMO COMPROVAR AS AÇÕES E ATIVIDADES
FEITAS DE FORMA VIRTUAL 

Para o formato de reuniões virtuais, é possível realizar um print
screen da tela como forma de demonstração dos participantes
presentes. Além do registro de tela, não se esqueça da importância
da ata de reunião que é um registro formal do que foi definido no
momento. Como não é possível o recolhimento da assinatura dos
participantes, solicite uma aprovação do conteúdo via e-mail,
quando for necessário.

Se tratando de lives realizadas por meio de redes sociais, tome
como forma de comprovação um relatório descritivo de conteúdo
da atividade realizada e de acesso às redes sociais, incluindo a
demonstração de número de participantes e número de interações.

Caso as lives sejam gravadas e publicadas, os links podem ser
apresentados no momento da prestação de contas como um meio
de verificação.

Existem diversas formas de comprovação da atuação da equipe em
trabalho de home office. Podem ser criados sistemas de
apresentação de relatórios de atividades diárias, semanais ou
mensais, pensando na entrega de produtos da organização/
projeto. Caso exista uma plataforma on-line, pode ser utilizado
também o acesso diário de cada profissional a este sistema.

Para auxiliar as OSCs neste processo de comprovação de atividades,
apresentamos abaixo algumas dicas. Mas lembre-se! Essas dicas
são gerais e, caso desenvolva algum projeto específico, valide com o
seu incentivador, patrocinador ou Gestor de Parcerias as ferramentas/
meios que podem ser utilizados para tal finalidade. 
 

 

 

 

 



 

DICA 4: COMO DAR TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES VIRTUAIS
REALIZADAS PELA SUA ORGANIZAÇÃO 

Divulgue as ações dos projetos executados pela sua organização.

Disponibilize relatórios de atividades.

Pense em formas atrativas e compreensivas de divulgar os dados
de sua organização, como o uso de infográficos, por exemplo.

Caso desenvolva ações que envolvam doações, divulgue o que foi
arrecadado e quantas pessoas foram beneficiadas com essa ação.
Compartilhe fotos, vídeos, textos. Preste contas do que foi
recebido.

Faça uma descrição da origem do recurso captado e investimentos
realizados.

Utilize o site e redes sociais para divulgação das ações.  

Apresente aos seus parceiros e patrocinadores.

Divulgue a missão, visão e valores de sua organização, além de
informações dos integrantes da Diretoria e dos Conselhos,
incluindo tempo de mandato.

A pandemia do Coronavírus deixa ainda claro a necessidade de
práticas transparentes nas Organizações da Sociedade Civil, como
forma de aumentar a confiabilidade dos gestores públicos,
financiadores e apoiadores em sua atuação. Dicas:
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