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O mercado de trabalho tende a moldar as preferências profissionais do recém-formado em 
comunicação por diversas razões. Razões de caráter financeiro retêm jovens talentos em 
empresas ou firmas de publicidade. Qual jovem já não se seduziu pelo aparente glamour ou 
dinamismo que é trabalhar numa agência de publicidade? Outras razões levam o aluno formado 
em comunicação a enxergar aspectos mais pragmáticos ou voltados à necessidade de se manter 
financeiramente num ambiente competitivo e com ofertas escassas de emprego. Em Brasília, por 
exemplo, não é de se admirar que grande parte dos profissionais de comunicação venha a 
trabalhar em assessorias de imprensa de ministérios ou de parlamentares. A realidade da cidade 
condiciona em grande medida o fluxo de profissionais para esta ou aquela determinada área. Tais 
“condicionalidades” que vão sedimentando aos poucos as escolhas do profissional de comunicação 
ou relações públicas são previsíveis e, até certo ponto, compreensíveis.  
 
A visão tradicional da comunicação social baseada no trinômio “informar, entreter e educar” é 
flexível o bastante para permitir ao profissional de comunicação a possibilidade de seguir a 
carreira que mais lhe convém. Não obstante, é dever da universidade apontar ao aluno de 
“ciências da comunicação” todas as possibilidades de trabalho ao seu alcance. Assim, é de se 
lamentar que o profissional de relações públicas e comunicação social tenha pouca informação 
sobre o universo de possibilidades que se apresenta no que se convencionou chamar “terceiro 
setor”, em oposição ao setor governamental e ao setor privado.  
 
Os números não são confiáveis, mas estima-se que haja no país cerca de 300 mil entidades sem 
fins lucrativos, movimentando algo em torno dos 400 milhões de dólares e empregando 600 mil 
pessoas, além de 1,2 milhão de voluntários. Em nosso país vizinho, a Argentina, dados da Johns 
Hopkins University, apontam 80 mil organizações sociais no país, sendo que 4,5% dos 
trabalhadores empregados estão nessas instituições. 
 
Obviamente tais entidades têm necessidades de comunicação institucional muitas vezes mais 
prementes que empresas já consolidadas e conhecidas no mercado. Explica-se. Em primeiro 
lugar, o Brasil conta com uma sociedade civil organizada forte, onde uma série de ONGs, 
fundações ou institutos competem por financiamento, doações ou recursos para a implementação 
de sua agenda sócio-ambiental. Felizmente este cenário sugere uma esperança para a melhoria 
dos indicadores sociais do Brasil, mas ao tempo demonstra a necessidade de profissionais 
gabaritados que possam promover e tornar públicas experiências sociais exitosas. Aqui entra o 
papel do profissional de comunicação e relações públicas. Quantas ONGs não precisam de 
profissionais que possam divulgar seus programas ou orientá-las no sentido de atingir os seus 
parceiros ou beneficiários? Ou mesmo tecer as linhas de contato entre seus diferentes 
“stakeholders”? 
 
Do outro lado da mesa, empresas, bancos e financiadores esperam retornos de marketing dos 
projetos que apóiam. Não por acaso cunhou-se o termo “investimento social privado” para ilustrar 
os recursos investidos pelo setor privado em programas sociais. O gasto social é, dessa maneira, 
visto como investimento como outro qualquer: espera-se transparência, visibilidade e o retorno 
esperado. Recursos são escassos em qualquer lugar do mundo, portanto é normal que 
empresários queiram que seu dinheiro seja bem gasto e que tenham sua imagem associada a 
ações de responsabilidade social. Aqui, mais uma vez, abre-se outra frente de trabalho para o 
profissional de comunicação. Se por um lado programas sociais precisam de estratégias de 
comunicação bem pensadas para atrair recursos ou promover certa causa; financiadores ou 
doadores também esperam seu reconhecimento junto à sociedade por meio de uma comunicação 
que ilustre o seu compromisso social. Em ambas as tarefas o profissional de relações públicas tem 
diante de si um universo de trabalho praticamente inexplorado. 
 



Fica evidente que em ambas as hipóteses a palavra de ordem é transparência. Contudo, como 
todos nós sabemos e como já foi imortalizada na frase do “Velho Guerreiro” (Quem não se 
comunica se trumbica....) não há como existir transparência em programas sociais se canais de 
comunicação não estão regularmente abertos e disponíveis ao público.  
 
Portanto, não é exagero dizer que existe de fato uma função social dos meios e de comunicação. 
Além da “tradicional” propaganda de bens e serviços (moda, veículos, etc.), é dever do professor 
mostrar ao aluno que há outras possibilidades interessantes (pessoal e financeiramente) de 
trabalho. A propaganda hoje também está a serviço de campanhas de vacinação, de 
conscientização cívica ou mesmo de utilidade pública. Muitas vezes estes profissionais são 
remuneradamente privilegiados. Não é de se espantar que hoje grandes fundações contratem 
profissionais de comunicação, oriundos do setor privado. 
 
Em uma piada conhecida, Ernie Kovacs certa vez disse que a televisão é um meio. Isto porque 
não teria princípios nem fins. Se por um lado é verdade que ainda vivemos em tempos de crise 
ética nos meios de comunicação, é preciso saber que os mesmos meios de comunicação também 
estão à disposição para o resgate da cidadania, a promoção dos valores humanos e a redução das 
desigualdades sociais. Mais do que acalentar o sonho de trabalhar numa campanha de uma 
grande marca ou na promoção de eventos, o estudante de comunicação social precisa ter em 
mente que ele pode ser igualmente feliz e financeiramente auto-suficiente trabalhando em 
programas também gratificantes do ponto de vista social.  
 
O terceiro setor é multifacetado e vai além da simples vontade de fazer o bem. É preciso 
promover o profissionalismo num ambiente tão diverso e heterogêneo quanto a área de 
desenvolvimento social no Brasil. Em meio a um sem-número de ONGs – algumas de origem e 
fins duvidosos, há que se dizer – é fundamental que separemos o joio do trigo. É neste sentido 
que uma comunicação dirigida, estruturada e bem fundamentada faz toda a diferença e 
condiciona definitivamente o sucesso ou fracasso de uma iniciativa social. O profissional de 
comunicação é hoje o elemento de ligação para auxiliar organizações da sociedade civil a trocar 
ferramentas de gestão, metodologias de trabalho e informações técnicas e, mais importante 
ainda, dar novo ânimo ao desenvolvimento e amadurecimento do terceiro setor no país. É o 
processo de circulação da informação que leva ao fortalecimento e capacitação da sociedade civil 
organizada. 
 
Aluno ou profissional de comunicação, mãos a obra! 
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