
nquanto inúmeras empresas incrementam seus pro-

gramas de Responsabilidade Social, o Brasil assiste a
um crescimento impressionante do número de enti-

dades do Terceiro Setor. Ainda assim, ao pensar que centenas

de milhares de ONGs desenvolvem inúmeros tipos de tra-

balhos, alguns absolutamente louváveis, outros nem tanto,

chega a ser espantoso o fato de apenas algumas poucas orga-

nizações serem reconhecidas por um público numerica-

mente significativo.

A discrepância ganha dimensões tão grandes que é pos-
sível avaliar através de dados gritantes. Projetos como

"Criança Esperança", "Teleton" e "Band Vida" elevam o

nome de algumas entidades filantrópicas a um patamar

que dificilmente casas menores, como o Instituto Ricatdo

Moisés Júnior, de Juiz de Fora — MG, alcançarão. É claro

que essa constatação não pode, em hipótese alguma, inva-

lidar ou diminuir o trabalho que as ONGs de maior reno-

me desenvolvem, mas vale para alertar sobre algo interes-

sante: afinal, no Terceiro Setor, "há muito mais do que os

olhos podem ver".

De qualquer maneira, é absolutamente natural que as

grandes ações de Responsabilidade Social sejam usadas com
referências. Nessa esteira, compreender a vontade de uma

empresa privada "investir" no Teleton, por exemplo, passa a

ser perfeitamente possível. Não seria para menos, uma vez

que um dos fatores centrais para o investimento em ações

sociais por parte das empresas reside no retorno gerado. O

marketing é o verdadeiro guia.

Para se ter idéia da dimensão de um projeto como o abri-
gado pela emissora de televisão SBT, basta ter contato com

alguns números do Teleton realizado no último ano. São 220

empresas parceiras, quase 13 mil pessoas envolvidas com o
evento, que fica em torno de 27 horas no ar. Em dez anos de

"show", R$ 127 milhões já foram arrecadados para a cons-

trução de hospitais da AACD em todo o território brasileiro.

Segundo Roberto Tobo, coordenador do núcleo de parcerias

do Teleton, nada disso seria possível sem o incentivo da ini-

ciativa privada. "Em toda a organização do evento, nós não
temos nada de verba de investimento. Tudo é feito através de

parcerias com as empresas parceiras. Tudo funciona exata-

mente como numa negociação comercial: oferecemos a es-

trutura, a empresa entra com seus produtos ou serviços e
uma inserção da marca é negociada", explica.

No caso do projeto Band Vida, as proporções são um

tanto menores e o modelo de ação social é diferente. Periodi-
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camente, a Rede Bandeirantes escolhe uma organização nao-

governamental para ajudar e foca seus esforços (com ligações

telefônicas e parcerias com empresas) para arrecadar fundos

para essa ONG. Numa dessas ocasiões, a escolhida foi a enti-

dade "Casas André Luiz", que cuida de pessoas com defi-
ciência mental. De acordo com Marcos Borghí, gerente de

marketing da entidade, esse projeto é bastante válido e serve
para divulgar o nome das entidades que conduzem um tra-

balho sério. Para ele, é uma luta constante manter todas as

ações das Casas André Luiz em andamento, em função justa-

mente do instável investimento do setor privado. "As em-

presas maiores poderiam investir mais, mas geralmente

optam por desenvolver ações próprias através de fundações".

Fica claro que o altruísmo decididamente parece não ter

vez, o que não invalida a intenção dessas ações. Ainda assim,

é interessante notar que o Terceiro Setor parece ser um ca-
minho interessante e próspero para inúmeros profissionais.

Resta democratizar ainda mais o acesso de pequenas enti-

dades aos investimentos da iniciativa privada. Para tanto, é

preciso criar atrativos publicitários para as empresas.

Segundo dados do Ministério do Planejamento, o gover-

no federal destinou R$ 3 bilhões para o setor no ano passado.

O problema: técnicos do governo, do Tribunal de Contas da
União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU)

calculam que cerca de 50% desse valor tenha sido desviado

da finalidade original dos convênios ou encontrado algum

ralo que represente a perda do dinheiro público.
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