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O Marketing Social ou Marketing para Causas
Sociais, como costuma ser denominado em outros
países, diz respeito ao esforço mercadológico no
sentido de associar uma marca ou instituição a uma
causa social. Seu principal objetivo é atenuar ou
eliminar os problemas e as carências da sociedade,
relacionados principalmente às questões de higiene
e saúde pública, de trabalho, educação, habitação,
transportes e nutrição.

O Marketing Social ganhou espaço nos últimos anos,
à medida que empresas e instituições conscientizam-se
da necessidade de comprometer-se definitivamente
com a comunidade, em contrapartida ao apoio
que esta lhes empresta, adquirindo seus produtos
e serviços, disponibilizando-lhe mão de obra e,
muitas vezes, oferecendo-lhe benefícios para a



Jm Brinde
sua instalação e funcionamento. Também pode ser
definido como a gestão do processo de inovações
de cunho social a partir da adoção de atitudes,
comportamentos erráticas, individuais e coletivas,
orientadas de acordo com preceitos éticos - estes
fundamentados com base nos direitos humanos.

Desta maneira, o Marketing Social busca criar
um conceito das inovações sociais que pretende
introduzir, criando, planejando e implementando
estratégias, assim como executar as campanhas
promocionais para satisfazer necessidades que não
são atendidas, estabelecendo novos paradigmas
sociais. Para tanto, utiliza de técnicas mercadológicas
e de conhecimentos para adaptar-se à condição de
provedor do bem-estar social. Portanto, trabalha
com metas claramente definidas, objetivos
mensuráveis, avaliações quantitativas e qualitativas,
além de desenvolvimento de tecnologias sociais
para segmentos específicos.

As próprias empresas já reconhecem que,
ao encomendar brindes sociais, ajudam inúmeras
famílias de comunidades menos assistidas
e também auxiliam a movimentar a rede de
economia solidária, fomentando o desenvolvimento
sustentável. Quanto mais encomendas, mais postos
de trabalho serão criados, aumentando o número
de cooperados que poderão ajudar a sustentar
suas famílias.
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É importante enfatizara diferença entre Marketing
Social e Marketing Relacionado à Causa.

Um exemplo de Marketing Relacionado à Causa
é o McDia Feliz, promovido pelo Instituto Ronald
McDonald. Essa campanha conta com os recursos
obtidos pela venda do sanduíche "Big Mac"
no Brasil, menos os impostos, em uma determinada
data estabelecida como o dia oficial da campanha.
Os recursos arrecadados são doados para
instituições que lutam contra o câncer infanto-juvenil
no país, previamente escolhidas por obedecerem
aos critérios exigidos pelo Instituto Ronald
McDonald.

Já o Marketing Social, segundo Miguel Fontes -
Diretor da John Snow Brasil e PhD Candidate em
Desenvolvimento de Alianças Público Privadas,
Departamento de Saúde Internacional, Johns
Hopkins University (Sais) -, é a gestão estratégica
do processo de inovações sociais, a partir da adoção
de comportamentos, atitudes e práticas individuais

e coletivas, orientadas por preceitos éticos,
fundamentados nos direitos humanos
e na equidade social.

A prática do Marketing Social começou a se
destacar em 2005, mas, a cada ano, fortalece-se
e ganha vários adeptos à sua causa. Hoje, diversas
empresas brasileiras e multinacionais estabelecidas
no Brasil utilizam uma gama de produtos feitos em
material reciclado por órgãos não governamentais
(ONGs), cooperativas de artesãos e outras entidades
do Terceiro Setor, para realizar ações promocionais
que possam auxiliar, com parte (ou total) da renda,
diversas entidades beneficentes. Como exemplo,
podemos citar a parceria do Centro de Assistência
e Promoção Social Nosso Lar com a Pipas ícaro Ind.
e Com. Ltda., no lançamento do Brinde Social. Todos
os brindes produzidos pela Pipas ícaro têm parte da
renda revertida para a manutenção dos programas
de atendimento do Nosso Lar.

Itens artesanais e utilitários de produtos recicláveis
foram o grande charme do natal em 2008 e ainda
geraram empregos e ajudaram o meio ambiente.
As cooperativas criadas a partir de projetos
sociais da ONG Guardiões do Mar, com patrocínio
da Petrobras, apostou em novas idéias para
incrementar as vendas no fim do ano, utilizando
materiais recicláveis, matéria-prima de seus
produtos (artesanatos, utilitários para o lar e itens
de decoração, além da confecção de brindes sociais
coorporativos).
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Na Cooperativa Manguezarte, o mosaico ecológico
criado pelas próprias cooperadas (com pedaços
de plásticos coloridos) transformou-se em porta
trecos, porta-retratos, porta-copos, vasos e vários
outros produtos. Já o Instituto Movere procurou
buscar padrinhos e patrocinadores para o "Projeto
Personagens", cuja renda foi revertida para o
tratamento de crianças e adolescentes obesos.
Empresas que investiram no projeto obtiveram
benefícios fiscais concedidos por lei.

Moverito e Moverita foram os primeiros bonecos
brasileiros que vêm com a pirâmide alimentar
impressa na roupinha (costas) e visam arrecadar
recursos para manter as obras do Instituto Movere
de Ações Comunitárias. Os bonecos foram
desenvolvidos para diferentes ações, como forma de
captação de verbas para manutenção

e continuidade do projeto do instituto. Os padrinhos
e patrocinadores tiveram, como principais
benefícios, o logotipo no cartão que acompanha
o boneco, link no site www.institutomovere.org.br,
release institucional no newsietter eletrônico da
ONG, um casal de bonecos, Certificado de Doador l
e crédito em toda e qualquer ação relacionada
ao "Projeto Personagens".

Outro modelo de Marketing Social foi usado pela
Design Inverso, escritório de design focado no
planejamento e desenvolvimento de marcas,
produtos e embalagens, com sede em Joinville,
Santa Catarina, que assina os kits de pintura do
projeto "Arte Solidária", lançado em 12 de março
deste ano, em evento na Alameda Casa Rosa,
em Florianópolis. Iniciativa da ONG A Arte de Ser
Humano, com patrocínio do governo estadual
e apoio cultural do Guaraná Antarctica,
o projeto envolve celebridades e cidadãos comuns,
convidados a pintar um quadro usando os kits
idealizados pela Design Inverso.

Na etapa seguinte do projeto, as obras serão
leiloadas ocultando o nome do autor. Só depois de
batido o martelo, o comprador saberá quem pintou
o quadro. "A idéia é promover uma ação solidária ern
que as pessoas sejam reconhecidas por suas obras",!
explica Karlos Gabriel Lemos, Diretor de Negócios
da Design Inverso e Gestor governamental da ONG.
Ainda, segundo ele, os recursos amealhados serão
distribuídos pelo Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD) entre organizações
beneficentes de todo o país.

Artistas plásticos, desportistas, empresários,
políticos, chefes de Estado, atores, cantores,
empresários, escritores, personalidades, ganhadores
do Prêmio Nobel, meninos de rua, deficientes físicos
e cidadãos comuns formam o amplo leque
de 2.200 pessoas convidadas a engajar-se no
projeto, pintando telas de 40 X 30 cm, com tema
livre, a partir dos kits que foram lançados.

O kit é composto por urna embalagem em papelão, que
se transforma em cavalete para dar suporte à tela na
qual o "artista voluntário" encontra tubos de tinta acrílica
em oito cores, lápis de cor, giz pastel, pincéis, paleta
para as tintas e tela. Gabriel Lemos afirma que
o interesse da Design Inverso foi motivado pela ousadia
e seriedade do projeto, com desdobramentos de longo
prazo. "É urna ação social perene", conceitua o Diretor
de Negócios, Escritório oficial do projeto, a Design
Inverso será responsável pelo desenvolvimento de
todos os materiais com a marca "Arte Solidária" que
vierem a ser lançados, k
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