
LUCRO COM O SOCIAL
DESENVOLVIMENTO Com menos recursos disponíveis, ONGs
diversificam suas fontes e investem em produtos e serviços

POR PAULA PACHECO

A
auto-suficiência financeira sem-
pre foi um desafio para as orga-
nizações não-governamentais.
Boa parte das ONGs conta com
a doação de empresas, de go-

vernos ou de organismos internacionais
para sobreviver. Mas começa a ganhar
força a busca de fontes próprias de finan-
ciamento. Um dos caminhos é o lança-
mento de produtos ou de serviços. Foi o
que fez recentemente Bono Vox, do U2,
fundador da ONG DATA (Debt, Aids,
Trade, África). O cantor e ativista apro-
veitou a presença de empresários das
maiores multinacionais do mundo e líde-
res políticos no Fórum Econômico Mun-
dial de Davos, na quinta-feira 26, para
apresentar a grife RED. No Brasil, o caso
mais recente é o da Daspu, marca criada
pela ONG carioca DaVida, dedicada ao
trabalho com prostitutas. Outra entida-
de, a Estruturação, grupo de Brasília que
defende a causa das lésbicas, gays, bisse-
xuais e transgêneros (LGBT), também se
prepara para lançar uma grife.

No caso da RED, a estratégia foi as-
sociar-se a marcas globais para conse-
guir o engajamento do setor privado.
Os parceiros são a American Express (o
cartão de crédito passa a ser vermelho
em vez do tradicional verde), a Conver-
se (para os tênis), a rede de varejo de
moda Gap (para camisetas) e Giorgio
Armani (na fabricação de óculos). O di-
nheiro arrecadado será administrado
pelo Fundo Global para a Luta contra a
Aids, Tuberculose e Malária. Segundo
o contrato, com validade de cinco anos,
a entidade receberá 40% do preço co-
brado pelos fabricantes. Atualmente
não chega a 1% a participação do setor
privado nos recursos do Fundo. Com a
RED, a expectativa é que se chegue a
10%. "A RED não é uma caridade ou
uma campanha para arrecadar fundos.
É uma proposta de negócio que junta
sócios com prioridades distintas para
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um relacionamento de benefício mútuo",
disse Richard Feachem, diretor-executi-
vo do Fundo, durante o lançamento.

No Brasil, o maior e mais antigo exem-
plo de associação entre trabalho social e
lucro é o Instituto Brasileiro de Controle
do Câncer (IBCC), que em 1995 lançou
no Brasil "O Câncer de Mama no Alvo
da Moda", campanha criada nos EUA.
Em dez anos de atividade, o IBCC ven-
deu 6 milhões de camisetas, feitas em
parceira com a Hering, e arrecadou cerca

DASPU. Gabriela busca a profissionalização

de R$ 40 milhões com a comercialização
de produtos licenciados, como absorven-
tes higiênicos e tênis. Hoje o licenciamen-
to responde por 17% da receita do IBCC.
Com a fonte extra de recursos, o instituto
conseguiu investir em equipamentos hos-
pitalares, melhorar o atendimento e atrair
mais pacientes privados. O símbolo da
campanha, um alvo em azul, preto e bran-
co, faz tanto sucesso que sofre com a pira-
taria nas barracas de camelôs.

Em alguns casos, o desenvolvimento
de uma linha de produtos é a forma en-

contrada para driblar o preconceito, co-
mo explica Gabriela Leite, presidente da
DaVida. "Apesar de muitas empresas fa-
larem sobre responsabilidade social, é di-
fícil encontrar quem queira associar sua
marca à prostituição. No passado pro-
curamos a C&A, que nem deu resposta.
A Aços Villares disse que aquela não era a
linha de trabalho da empresa", conta a ati-
vista. Com o lançamento da Daspu - uma
sátira à loja de alto luxo Daslu -, Gabriela
espera transformar a ONG em uma enti-
dade auto-suficiente. Ela lembra que com
o passar do tempo será mais difícil conse-
guir recursos nas fontes tradicionais, já
que cada vez mais empresas têm optado
pelos próprios projetos sociais. Além dis-
so, a demanda das ONGs também vem
aumentando nos últimos anos. Ou seja,
tem mais gente para dividir o bolo.

A estréia oficial da Daspu no mundo da
moda aconteceu em janeiro em um desfi-
le na Praça Tiradentes, reduto de prosti-
tuição no centro do Rio, como parte da
programação do Fashion Rio. Além da
atriz Betty Lago, também desfilaram oito
prostitutas, todas usando modelos piloto.
Por enquanto, a Daspu só vende camise-
tas. De dezembro até agora, segundo Ga-
briela, já foram comercializadas cerca de
mil unidades, com preços entre R$ 20 e
R$ 28. A previsão é que a coleção comple-
ta, que inclui as linhas Batalha (uma mo-
da mais ousada), Lazer (moda praia) e Ati-
vismo (camisetas), esteja à disposição dos
consumidores em março. No segundo se-
mestre, também deve ser lançada uma li-
nha de lingeries. "Queremos ter muito
cuidado com a profissionalização da Das-
pu para que a DaVida se torne auto-sus-
tentável", afirma a presidente da ONG.

Welton Trindade, presidente da Es-
truturação, acredita que o lançamento
de uma grife poderá arrecadar fundos
para a ONG e envolver mais as pessoas
com a causa dos homossexuais. "Se es-
perássemos as pessoas chegarem até
nós, levaria muito tempo. Dessa forma
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vamos até aqueles que gostam de moda
e apresentamos nossa proposta", diz. Por
enquanto, Trindade está na fase de con-
tatos com os principais estilistas de Bra-
sília para que cada um desenvolva uma
camiseta com a grife Es-
truturação Moda pela
Diversidade. A idéia é
também convidar esti-
listas de São Paulo, co-
mo Reinaldo Lourenço
e Alexandre Herchco-
vitch, para fazer parte
do processo de criação.
"Queremos usar con-
ceitos como liberdade,
igualdade e respeito, que
cabem não apenas na
nossa causa, como uma afirmação de va-
lores. São aspirações de todo mundo."

Se há quem produza roupas e acessórios
com uma proposta socialmente respon-
sável, existe também quem tenha inves-
tido na comercialização dessas mercado-
rias. É o caso da Parceria Carioca, que
tem três lojas no Rio, com faturamento
de R$ 1,9 milhão em 2005, e se especiali-
zou na venda de produtos feitos por 25
ONGs e comunidades carentes. "Nosso
público-alvo é aquele que quer ser diferen-
te, original e ter uma peça exclusiva. Do
contrário, os clientes pensariam que se tra-
ta de um consumo assistencialista e não
pagariam o valor que cobramos", diz Flá-
via Torres, sócia do negócio. Para 2007, a
empresária espera iniciar o processo de
franquia da Parceria Carioca.

João Paulo Altenfelder, superintenden-

te do Instituto Gesc - programa de aper-
feiçoamento de gestores sociais ministra-
do por executivos e empresários voluntá-
rios da Associação dos MBAs da Fundação
Instituto de Administração (FIA/USP) -,

alerta para o risco de in-
sucesso desse tipo de ini-
ciativa. "A competência
natural das ONGs está
no atendimento social.
Desenvolver e vender
produto é completamen-
te diferente. O que vale
aí são as leis de mercado,
como qualidade de pro-
duto, logística e acesso
ao público-alvo", explica.

Altenfelder lembra que
um dos pontos de partida para as
ONGs deve ser a sua boa imagem ins-
titucional. Como exemplo, ele cita a
SOS Mata Atlântica: "As pessoas con-
fiam nesse nome, sabem que o
dinheiro vai para um proje-
to ambiental. É preciso
ser uma referência na
utilidade pública".

A organização in-
ternacional Green-
peace optou por
terceirizar os ne-
gócios de licencia-
mento, por meio
da agência Toda-
ba. Hoje há duas
lojas com a bandei-
ra Greenpeace em São
Paulo, e produtos com
a marca, como cadernos,

vendidos no varejo. Es-
sa fonte de recursos
representa 3% do or-
çamento da entidade
e no passado já che-
gou a 10%.

Ao contrário de ou-
tras ONGs, o Greenpea-
ce não aceita doações
de empresas, de gover-
nos e de partidos políti-
cos, apenas de pessoa fí-
sica (são 20 mil doa-
dores no Brasil e 3 mi-
lhões no mundo). Clé-
lia Maury, diretora de
marketing e de capta-
ção de recursos, explica
que optou por contratar
uma agência para o li-

cenciamento por acreditar que a voca-
ção da entidade não é cuidar de negó-
cios. "Não estamos aqui para vender ca-
miseta, não é nossa expertise, mas para
cuidar do meio ambiente. Nossa obriga-
ção é zelar pela marca, que é forte e reco-
nhecida no mundo todo", comenta Clélia.

Para Altenfelder, o fato de existir um po-
tencial de mercado para produtos social-
mente responsáveis não é garantia de su-
cesso. Segundo o especialista, é preciso
tomar alguns cuidados. Um deles é não
apostar numa única fonte de recursos,
como o desenvolvimento de uma grife,
para sustentar uma organização. É pre-
ciso manter o vínculo com o poder pú-
blico e com as empresas.

Mesmo nos Estados Unidos, onde a re-
ceita do terceiro setor passa dos US$ 600
bilhões e a presença de ONGs em ativida-
des comerciais é mais antiga e em maior

volume, sobram histórias de insu-
cesso. Pesquisa feita pelo ins-

uto sem fins lucrativos
Bridgespan Group com

41 organizações ame-
ricanas mostrou que
71% eram deficitá-
rias, 24% acredita-
vam ser rentáveis
e 5% informaram
que cobriam os
custos. Como se vê,

é preciso cuidado
com a euforia. •

IBCC. Em dez anos, 6 milhões

de camisetas comercializadas
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