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s últimos 20 anos foram decisivos 
para o terceiro setor brasi leiro. 
Segundo levantamento do Instituto 
de Pesquisa Econômica Apl icada 
(Ipea) e do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o país registrava o 
número de 276 m i l fundações e associações em 
2002, um crescimento de 1.155% se comparado com 
1990, quando havia 22 m i l instituições assim. O 
incremento também foi estratégico. Diversas enti
dades perceberam a importância de uma presença 
mais objetiva e muitas criaram eficientes projetos 
de comunicação. Desse modo surgiram agências de 
notícias dentro dessas organizações. Além de gerar 
informações sobre determinados assuntos, contri
buem como referência e interface entre jornalistas 
e atores responsáveis pelos diferentes setores. 

Michelle Prazeres, assistente de comunicação 
da Ação Educativa, ressalta que "as organizações 
perceberam que a boa visibilidade passava por 
uma comunicação qualificada. Aplicada não só em 
presença espontânea na mídia, mas na produção 
de notícias, contribuindo para informar a socieda
de e melhorar o debate nos meios de comunica
ção". O caso do portal Setor3, criado pelo Senac 
São Paulo em 2002, é bem ilustrativo. Quando foi 
ao ar, sua proposta era tratar de assuntos relacio
nados ao terceiro setor visando colaborar com a 
formação de gestores sociais e outros tipos de 
atores interessados. A pauta se tornou, porém, 
mais abrangente, envolvendo setores paralelos. 
Passou a fornecer notícias e informações para 
entidades sociais, órgãos governamentais e priva
dos, imprensa e população. Susana Sarmiento, 
editora do Setor3, destaca que passou a ser neces
sário auxiliar a definir como "as empresas, o 
governo, as O N G s e outros segmentos poderiam 
ter atitudes sustentáveis, identificando essas 
ações e divulgando-as, já que na mídia esses 
assuntos demandam ganchos específicos". 

A Agência Nacional dos Direitos da Infância 
(Andi), criada em 1993, partiu do interesse de 
seus criadores, os jornalistas Gilberto Dimenstein 
e Âmbar de Barros, em ampliar e melhorar a 
abordagem e o debate sobre o direito da infância 
na imprensa, que até então vivia comprimido no 
noticiário diário. Daniel Oliveira, gerente de 
mobilização da A n d i , conta que três anos depois 
da promulgação do Estatuto da Criança e 
Adolescente (ECA), em 1990, a mídia e a socieda
de ainda não sabiam tratar do tema. "Existia um 
preconceito mútuo, porque as O N G s acreditavam 
que a mídia era sensacionalista, e os veículos 

tinham certo receio das O N G s , porque estavam 
em fase de profissionalização e não possuíam um 
plano para fornecer informações", lembra. 

Susana destaca que "o papel de um veículo 
mais direcionado é dar luz às questões que 
podem parecer complexas e muitas vezes não 
são encontradas na mídia diária, como leis de 
incentivo e processos para montar uma O N G " . 
As redações têm percebido aos poucos a impor
tância desse canal. "Os jornalistas nos procuram 
muitas vezes para ter uma indicação de fontes 
ou esclarecer determinado assunto. Esse contato 
ainda é pequeno, mas pode melhorar", relata a 
editora. Mauric io Hashizume, editor da agência 
de notícias Repórter Brasil — especializada em 
pautas sobre trabalho escravo, afirma que as 
agências podem facilitar a aproximação espe
cialmente em casos de temas delicados. "Temos 
uma ligação próxima com organizações de base e 
agentes que convivem com os problemas direta
mente. Temos muitas notícias que saem pr imei 
ro na agência e pautam a mídia". 

Além de ser uma iniciativa de entidades, jor
nalistas atuantes também se mostraram sensíveis 
a alguns temas e conceberam suas próprias agên
cias. "É uma demanda industrial, e quando se pensa 
em tecnologia, existe uma tendência de pensar 
demais em questão on-line, em rapidez, mas você 
esquece que às vezes a profundidade também é 
necessária", destaca Hashizume. Outra motivação 
encontra eco na idealização que muitos profissio
nais tinham do jornalismo, não raro frustrada após 
passar por redações da grande mídia. 

A jornalista Rosel i Tardel l i teve numa expe
riência familiar a alavanca para se mobilizar. Ela 
ganhou um processo judicial contra um seguro de 
saúde particular que se recusou a atender seu irmão 
soropositivo, que faleceu. "Naquela época a gestão 
pública tinha uma resposta para a Aids, quem não 
tinha era a iniciativa privada. Depois de um perío
do de luto comecei a atuar nessa área. Em 1998 
promovi com parceiros o 1° Fórum de Aids e em 
2003 fundei a Agência de Notícias." Roseli res
salta que existem preconceitos e problemas na 
cobertura do tema, falta de sensibilidade e infor
mação, mas que é evidente a disposição da mídia 
em ouvir e dialogar. "É preciso destacar que os 
jornalistas sempre foram parceiros. T e m muito 
ativista que critica, mas temos de reconhecer que 
deve existir um meio-termo. E existe s im uma 
parceria por parte dos veículos". Ela lembra que 



a imprensa percebe que a agência é refém de uma 
causa, isso lhe confere credibilidade. 

Silvana Andrade, fundadora da Agência de Direito 
dos Animais (Anda), também tomou iniciativa após 
ganhar de presente uma cadela que havia sido aban
donada. "Sempre desenvolvi trabalhos voluntários, 
mas depois que ganhei a Nina percebi que poderia 
contribuir para a causa animal de uma forma dife
rente", relata. Meses antes de criar a agência, leu 
uma reportagem de jornal que abordava sem viés 
crítico a utilização de animais em experimentações. 
Ela ligou para a redação a fim de saber se só repro
duziriam a fala dos cientistas, se não publicariam 
a do outro lado. "Ele me perguntou: 'Existe o outro 
lado?' A partir deste episódio percebi que os jor
nalistas estavam desinformados em relação ao 
tema. Existe uma legislação, existem pessoas que 
podem falar em favor dos animais." Ass im nasceu 
a Anda, que hoje possui 12 voluntários e 35 colu
nistas. Não conta com redação física, somente 
on-line, mas a ideia de Silvana é profissionalizar 
e aumentar a capilaridade da agência. "A Anda tem 
o caráter de falar com os jornalistas e também com 
a sociedade em geral. Visamos ser fonte direta e 
também contribuir para a imprensa, inclusive pro
movendo oficinas, cursos e debates." 

Tânia Elias Magno, doutora em ciências sociais 
pela P U C , reconhece que as agências têm muita 
importância ao difundirem para jornalistas conhe
cimento e notícias fundamentados, teórica e empi

ricamente, sobre temas m u i t o específ icos. "A 
imprensa terá mais possibilidade de veicular com 
segurança sua informação, b e m como divulgar 
fatos relevantes e est imular os leitores a uma 
tomada de consciência", afirma. A A n d i tem dados 
para atestar a informação: segundo uma pesquisa 
realizada pela própria agência, em 2004 os pr inc i 
pais jornais e revistas brasileiras produziram cerca 
de 140 mi l matérias sobre questões da infância; em 
1996, o número total de inserções foi 10,7 mi l . 

Um dos pr incipais problemas a atravessar o 
caminho das agências é a criminalização de certas 
organizações. Ana Maria Straube, do departamen
to de comunicação da Associação Brasileira de 
Organizações Não-Governamentais (Abong), res
salta que nem todas as instituições possuem con
dições para ter uma estrutura de comunicação, 
mas que a associação incentiva e orienta para que 
isso ocorra evitando desconfiança sobre a entida
de. "O tema da criminalização é muito polêmico, 
mas pode ser solucionado pela comunicação e cla
reza das informações emitidas pelas organizações. 
Nós, por exemplo, emitimos nossos posic iona
mentos por meio do editorial e dos veículos que 
mantemos. É a forma que temos de nos posicionar, 
tanto para o nosso campo como para a opinião 
pública", alerta. Apesar disso, ainda cabe ao jor
nalista e ao consumidor de informações da área 
saber separar as entidades realmente sérias e repre
sentativas das meramente promocionais. 
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