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Apresentação
Entender qual o perfil perfeito do seu doador não é fácil.
Para descobrir corretamente com quem você realmente
deve falar para melhorar a sua captação de recursos e
entregar uma experiência incrível de doação, é necessário
pensar como esses indivíduos.
Colocar-se no lugar de outra pessoa é um exercício
complexo, mas essencial para que seja possível
compreender exatamente o que ela deseja e como
podemos ajudá-la.
Nos colocar do lado do próximo nos sensibiliza cada vez
mais em relação a uma causa. Muitas vezes as pessoas
julgam sem saber o real motivo de certas situações, não
dando abertura para ouvir o próximo e compreender o que
causou o problema.
Neste ebook, você aprenderá uma técnica simples, mas
muito poderosa, de ver a situação através do olhar dos
seus doadores. Boa leitura!
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O que é empatia?
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Empatia é uma palavra derivada do grego, empatheia, que
significa paixão. O dicionário da língua portuguesa traduz
como “processo de identificação em que o indivíduo se
coloca no lugar do outro e, com base em suas próprias
suposições ou impressões, tenta compreender o
comportamento do outro.”
Basicamente, a empatia é o jeito que o ser humano
encontra para se relacionar de forma saudável. Ela utiliza o
afeto, a cognição e as emoções para gerar uma certa união
entre os indivíduos. A partir dela, as pessoas conseguem
se comunicar e criar vínculos umas com as outras, pois a
pessoa realiza o exercício de entender o sentimento e as
sensações do próximo, criando um tipo de sentimento de
proximidade entre ambas as partes. Para que você possa
entender melhor, veja alguns exemplos do que a empatia
faz.
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Sabe quando você assiste à vídeos na internet em que
aparecem pessoas caindo e se machucando e, por um
instante, você se arrepia e é capaz de quase sentir a dor
que a pessoa na tela está sentindo? E quando você se
sensibiliza com uma história dramática no cinema, mesmo
sabendo que se trata de uma ficção? Ou quando você nem
conhece a pessoa, mas quer conversar com ela
simplesmente por “ter ido com a cara dela”? Isso tudo é
empatia.
Caso queira se aprofundar um pouco mais sobre os
estudos científicos dessa sensação, você pode assistir a
vídeo abaixo, feito pelo canal Momentos Psíquicos.(se não
conseguir acessar com a imagem, basta clicar aqui.)
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O vídeo explica como a empatia funciona em nosso
cérebro, ensinando de forma dinâmica e didática a
importância de a exercitarmos no nosso cotidiano.
Mas o que isso tem a ver com a minha organização? É o
que você deve estar se perguntando. A resposta é simples,
a empatia é capaz de melhorar a comunicação entre a
sua organização e seus doadores, pois é a partir dela que
você poderá entender realmente o que eles esperam, bem
como os motivos por terem contribuído ou por terem
parado de ajudar. Além disso, a empatia auxilia a alcançar
novos apoiadores devido a possibilidade de se
estabelecer um perfil do doador ideal para a sua
organização.

6

curta a nossa fanpage

Como eu faço para utilizar a
empatia com meus
doadores?
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Existe uma ferramenta chamada Mapa da Empatia. Ela faz
parte de uma linha de raciocínio denominada Design
Thinking, que consiste em olhar para o todo antes de
inovar.
Veja esse vídeo para saber como funciona o Design
Thinking.

(se não conseguir acessar com a imagem, basta clicar
aqui.)
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Sendo assim, o Mapa da Empatia instiga a pensar
diretamente no doador e realizar os processos da
organização com base nele, trazendo, de maneira didática
e dinâmica, uma forma simples de entender melhor quem
é essa pessoa. A ferramenta utiliza perguntas e respostas
rápidas para entregar um panorama de necessidades,
pensamentos e realizações dos doadores da sua
organização.
Para a utilização do mapa, é preciso fazer uma entrevista
com alguns doadores, a fim de coletar os dados
necessários. Quanto mais doadores você conseguir
entrevistar, melhor. Porém, caso não consiga conversar
com muitas pessoas não tem problema, a ferramenta pode
ser utilizada da mesma forma e terá um resultado positivo.
A aplicação do Mapa da Empatia é essencial para que
você possa compreender melhor qual o perfil do doador
da sua organização e entregar um método eficaz de como
se comunicar de forma positiva com essas pessoas,
gerando mais fãs e atendendo as necessidades deles. Por
isso, a utilização do Mapa da Empatia é uma prática
altamente recomendável para a sua organização, tanto
como uma forma de conquistar novos doadores como uma
prática saudável de comunicação humana.
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Como funciona o Mapa da
Empatia
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Agora que você já sabe o que é o Mapa da Empatia e
entendeu a importância da sua utilização dentro de uma
organização, vamos explicar como você deve estruturar a
ferramenta e utilizá-la na sua organização.
É importante ter em mente que a empatia está diretamente
relacionada à missão da sua organização, pois é através
dela que você consegue enxergar corretamente qual a
realidade das pessoas que são impactadas pela causa que
você defende, ficando mais fácil de pensar em soluções
funcionais para os problemas que elas enfrentam.
A empatia também tem o poder de ajudar a sua
organização a atrair novos doadores, manter os atuais e
compartilhar o sentimento de satisfação ao defender a
causa pela qual a sua organização luta. Além disso, é uma
forma saudável de compartilhar o respeito, amor e
tolerância com o mundo.
Para fazer o mapa, você vai precisar de uma folha de
tamanho A3 e post its da cor que mais o agrada.
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Como na imagem acima, divida a folha em quatro
quadrantes na parte superior e duas colunas na inferior.
Você pode utilizar um desenho no meio para ficar mais
atrativo e didático o documento.
No quadrante de cima, coloque “O que pensa e sente?”;
embaixo, adicione “O que fala e faz?”; no quadrante
esquerdo “O que ouve?” e no direito “O que vê?”. Na
coluna da esquerda as dores e na direita os ganhos.
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Lembre-se de como estão dispostas as perguntas na folha
e utilize post its para adicionar as respostas, pois com ele
você consegue colocar mais escritas e ganhar espaço na
folha, além de deixar com um visual dinâmico e bonito.
Vamos agora nos aprofundar na explicação da estrutura da
ferramenta, no final iremos disponibilizar o material para
que você possa imprimir e aplicar na sua organização. Veja
quais as perguntas que precisam constar no documento:
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- O que vê?
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Neste tópico, o doador precisa colocar um pouco de como
se relaciona com a causa de forma visual, ou seja, falando
sobre as coisas que vê ao longo do seu cotidiano. O que
ele costuma ver na TV em relação à causa com que você
trabalha, que situações ele vê acontecendo nas ruas, que
tipo de informações ele vê nos jornais, quais redes sociais
ele mais consome ao longo do dia e quais as páginas que
ele costuma ler na internet.
Com essas informações, você pode saber mais detalhes
sobre como esses doadores veem a sua causa no
cotidiano. É válido ressaltar que o intuito dessa pergunta
não é saber o dia a dia do doador, mas sim o impacto que
a causa tem nesses indivíduos. Como consequência, você
acaba coletando dados como os locais que o doador mais
frequenta, sites que mais acessa, redes sociais mais
relevantes e interesses. Dessa forma, você estabelece uma
identificação a partir da linguagem e referências dessas
pessoas.
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- O que ouve?
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Assim como no tópico anterior, a ideia é saber como o
doador se relaciona com a causa que a sua organização
defende. Que tipo de coisas ele ouve das pessoas ao seu
redor a respeito da causa em questão? Ele costuma ouvir
notícias na rádio relacionadas à causa? Os podcasts que
costuma ouvir (se ouve) falam algo sobre a situação que
você defende?
É importante que saibamos o que está sendo discutido
com ele sobre a causa e se ele se sensibiliza com o que
ouve a respeito disso. Com essas respostas, fica mais fácil
criar argumentos que esclareçam as dúvidas que eles têm
sobre a causa. Além disso, essas informações ajudam a
definir com mais clareza qual o perfil do doador da sua
organização e como você pode falar com ele.
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- O que pensa e sente?
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Nessa etapa, é necessário entender o que o doador pensa
a respeito da sua causa. Quais as expectativas que ele tem
com a organização, que tipo de ideias ele possui a respeito
da causa, o que ele pensa sobre o impacto social gerado.
O mais importante a se descobrir com essa pergunta é
como ele se sente doando para a sua organização e se ele
realmente acredita que ela pode compartilhar os ideais
que ele defende para mudar o mundo.
É preciso entender o que motiva uma pessoa a realizar as
doações para a sua organização e acreditar na causa que
você defende, assim como saber o que ele acha que
poderia ser melhorado. É interessante também entender o
que faz com que ele pare de realizar a doação, se é algum
problema com o cartão do banco, falta de comunicação,
falta de dinheiro ou tempo para abraçar a causa.
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- O que fala e faz?
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Entendido o que o doador ouve, é necessário também
saber o que ele compartilha com as pessoas no seu
cotidiano. Pergunte se ele costuma conversar sobre a
causa com os parentes, familiares, amigos ou até mesmo
pessoas com quem não possui muita proximidade. Outra
informação interessante é saber se ele influencia sua rede
a pensar sobre o tema nas redes sociais, por exemplo.
As respostas que o doador fornecer ajudarão você a
entender se ele compreende corretamente a missão da
sua organização e o quanto ele sabe sobre a causa
defendida.
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- Quais as suas dores?
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Esta é a parte mais importante e crítica do processo. Neste
momento, as informações mais relevantes sobre a causa
são reveladas, e é aqui que você vai perceber o quão
importante é a empatia.
O entrevistado precisa fornecer detalhes sobre o que ele
considera ser um grande problema em relação à causa.
Por exemplo, uma organização que adotou uma causa
envolvendo moradores de rua precisa entender o contexto
por trás daquela situação: por que as pessoas vão morar
nas ruas, como surge o preconceito em relação à essas
pessoas, quais são as dificuldades de elas se integrarem
novamente à sociedade, de conseguirem um emprego, e
etc.
A partir dessas informações a sua organização conseguirá
entender melhor como realizar ações para agir nesse
contexto, promovendo de fato as transformações. Por esse
motivo, saber quais são as complicações da causa é de
extrema importância, visto que sensibiliza ainda mais a
organização e os doadores.
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- Quais os seus ganhos?
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Enfim, no último tópico, questione sobre quais são os
ganhos que o doador tem ao realizar a contribuição com a
causa. É importante saber os motivos que fazem com que
o doador continue a colaborar com a organização.
Lembre-se de que o doador realiza essa ação para ajudar
outras pessoas e para ter uma experiência única de
satisfação. Sendo assim, as informações sobre os
benefícios que a doação dele traz para o seu bem-estar
são muito úteis, pois ajudam você a incentivar outras
pessoas a colaborar para que cada vez mais a sua
organização cresça e possa lutar de forma mais poderosa
na defesa pela causa que acredita.
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Mapa da Empatia: hora de
agir
Utilizando este roteiro você poderá preencher todo o Mapa
da Empatia. Essa ferramenta dará para a sua organização a
visão de mundo que o seu doador possui. Assim, a
comunicação da sua organização com os doadores será
muito mais assertiva e verdadeira, pois você vai realmente
entender as necessidades dessas pessoas e encontrar
formas de confortar os indivíduos através do ato de doar.
A sua organização também se tornará muito mais aberta a
ouvir o lado dos doadores e entender os motivos pelos
quais muitos deles param de doar ou por que em certas
épocas do ano as doações diminuem. O Mapa da Empatia
ensina a ouvir seus doadores e a perceber certas coisas
que possivelmente podem estar erradas a ponto de
desencadear uma má experiência de doação para as
pessoas. Sendo assim, essa é uma ferramenta realmente
indispensável para uma organização.
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Modelo na prática

Clique aqui para ter acesso ao seu
modelo de Mapa da Empatia.
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Veja um exemplo de mapa da empatia preenchido, para
que você possa entender melhor como colocar as
respostas dos doadores no seu documento:
Leandro: 22 anos de idade.
Mora com os pais e acabou de se formar. Trabalha numa
empresa de análise e desenvolvimento de sistemas ao
longo da semana e nos finais de semana se dedica à
organização em que se voluntariou recentemente com a
ideia de construir casas de madeira para moradores de
rua.
Leandro tem muitos amigos e uma namorada, porém os
colegas estão se afastando aos poucos do jovem devido à
falta de tempo que ele tem para sair e se divertir. Por outro
lado, sua namorada apoia totalmente a ideia de Leandro e
também é voluntária na organização.
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Os pais de Leandro acham que ele se cansa demais nos
finais de semana, e não deixam de dizer isso a ele, porém
também fazem questão de enaltecer a ação do filho e
elogiar com adjetivos como: generoso e engajado.
Leandro tem o sonho de entregar casas ao máximo de
pessoas possível, mas para isso precisa ajudar a
organização em que atua a angariar recursos e voluntários.
Isso acaba frustrando o jovem, pois mesmo correndo atrás
de doadores para fazer do seu sonho realidade, Leandro
não encontra pessoas que possam ajudar a organização
em que ele acredita.
Esse fato leva o jovem a estudar mais sobre o terceiro
setor e assistir palestras de pessoas influentes de
organizações de sucesso.
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Considerações finais
Conforme visto neste capítulo, a empatia é algo
extremamente importante para a interação e comunicação
humana, não sendo diferente se formos ver a organização
como se fosse uma pessoa de verdade, atribuindo
características e ideais. O ato de praticar a empatia com o
próximo é uma forma de transmitir amor e compaixão, se
colocando em seu lugar e tentando entender o mundo
através de seus olhos.
Para uma organização que luta por uma sociedade mais
justa, a empatia é essencial pois auxilia na atração de
doadores recorrentes, criando uma relação mais profunda
e de confiança com potenciais doadores. É através da
empatia que se cultiva o sentimento de doação, converte
simpatizantes da causa em doadores e eleva o
entendimento das pessoas sobre a organização.
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Conheça o autor:
Trackmob
A Trackmob é uma empresa especializada em oferecer
soluções tecnológicas para proporcionar uma experiência
incrível de doação para o seu doador.
Potencialize sua captação de recursos com:
· Página personalizada de doação online
· Aplicativo para captação de doadores nas ruas e eventos
· Sistema de gestão de pagamentos e doadores por e-mail
e SMS
Peça uma demonstração acessando:
https://trackmob.com.br/
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