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Petrobras, Natura, BNDES, Oi, Correios, Voto-
rantim, Banco do Nordeste, Claro, Eletrobras, 

Cultura Inglesa, Vivo, Comgás, Banco do Brasil, 
Porto Seguro, Caixa... A relação de empresas que, 
nos últimos anos, fizeram uso de seleções públi-
cas de projetos culturais, sociais, ambientais ou 
esportivos mostra que a prática dos editais tem 
se popularizado no Brasil.

São vários os aspectos positivos dessa moda-
lidade de seleção. Mas, antes de optar pelo seu 
uso, o patrocinador deve estar atento a algumas 
condições, sem as quais corre o risco de colocar 
em prática um edital sujeito a críticas e descon-
fianças, contaminando não apenas a sua própria 
imagem como a dos editais em geral.

Em primeiro lugar, o edital precisa fazer senti-
do para a empresa. Ele não é sinônimo, mas sim 
resultado, de uma política de patrocínio. 

Se ilustrarmos o patrocínio empresarial como 
uma matrioshka, o conjunto de bonecas russas, a 
melhor forma de seleção de projetos é a última e 
menor boneca. Para chegar a ela, a empresa ne-
cessita começar pela maior, que é o alinhamen-
to do patrocínio à sua estratégia corporativa ou 

De julho até o começo de setembro, o Fantás-
tico transmitiu o quadro Vai Fazer o Quê?. 

Trata-se da adaptação de um programa ame-
ricano exibido pela rede ABC. Nele, pesso-
as comuns eram pegas em meio a situações 
“saia justa”, enquanto suas reações eram fil-
madas. Só para citar algumas, foram registra-
das simulações de preconceito de origem, de 
flagrantes de pequenos furtos, de motoristas 
embriagados e de mau-trato a idosos e crian-
ças em público. 

O quadro seria apenas mais um novo forma-
to para distrair e entreter não fosse um fato: sua 
capacidade de trazer à tona o comportamen-
to mais espontâneo e sem bloqueios do brasi-
leiro. Foram mostradas reações passionais, in-
tensas, emocionalmente comprometidas. Na-
da demasiadamente analíticas, distantes, ar-
tificiais. Verdades em seu estado puro, em vez 
de simulacros. 

Ora, não é justamente esse grau de honesti-
dade que tanto buscam extrair as empresas e as 
agências com suas pesquisas? Como é sabido, é 
do envolvimento franco e integral do público vi-
sado com o objeto pesquisado que vem o apren-
dizado mais rico; simplesmente porque as atitu-
des e opiniões não estão filtradas pelas necessi-
dades naturais de ser aceito, bem visto e admi-

de marca. Em seguida, deve elaborar uma polí-
tica de patrocínio, a boneca seguinte que, final-
mente, moldará a última: a alternativa de sele-
ção que melhor se conecta às bonecas anteriores. 

Se esse exercício sinalizar o edital como mo-
delo a ser adotado, o patrocinador vai deparar-se 
com a segunda condição: só deve seguir em fren-
te se disposto a respeitar sete princípios.

1)  Dimensão. Ciente de que o edital deve refletir 
sua importância como ferramenta de comunica-
ção que expõe o patrocinador publicamente, pa-
ra o bem ou para o mal, a empresa deve planejar 
cuidadosamente todos os aspectos da seleção.

2)  Foco. O edital deve ser específico, com a 
 definição clara e precisa de modalidades em  áreas, 
causas ou temas. O patrocinador não deve ter me-
do de assumir uma posição. Isso será útil tanto pa-
ra o proponente que vai inscrever uma proposta 
quanto para aqueles que irão avaliá-la.

3)  Qualidade. É o compromisso com a me-
ritocracia. O patrocinador tem de dar especial 
atenção aos critérios de seleção e à formação e 
às condições de trabalho da comissão externa 
que fará a avaliação das propostas.

rado. Necessidades das quais as pessoas não se 
despem quando estão em um grupo de discus-
são ou respondem a uma pergunta.

Nos diversos laboratórios criados semanal-
mente pelo Fantástico, não foi notada a presença 
dos perfis que estão em toda sessão de pesqui-
sa. Nenhum cidadão agiu se sentindo obrigado 
a posar de inteligente para impressionar. Nin-
guém opinou para concordar com a maioria só 
para não parecer esquisito. Ou, ainda, não exis-
tiu aquele que tomou para si o papel de líder da 
turma, sempre se colocando primeiro a respei-
to de qualquer questão. 

Parte desse comportamento também é  comum 
nas entrevistas individuais, sejam feitas pela 
 internet ou pessoalmente. Porém, nesse tipo de 
abordagem, a tendência é que as pessoas esco-
lham alternativas politicamente corretas. Que 
suas respostas se balizem pelo que não agride 
o sistema cultural vigente. Até no anonimato, 
o sentimento de culpa atua para inibir os reais 
impulsos e as visões que vão contra as normas 
e condutas dominantes. 

  Muito das questões levantadas pode ser re-
solvido por um excelente moderador e analista. 
Também por um extraordinário entrevistador e 
questionário. Além disso, grupos e entrevistas, e 
outras técnicas mais comuns, são maneiras rápi-

4)  Diversidade. A empresa pode aproveitar 
as diferenças das propostas apresentadas. Sem 
abrir mão dos dois princípios anteriores, o pa-
trocinador tem aqui a oportunidade de selecio-
nar uma mistura de projetos — fazendo algumas 
“apostas” e até tomando certos riscos — capaz 
de enriquecer a cesta final.

5)  Transparência. O edital precisa ser claro, 
confiável, incontestável. Devem ser definidas e 
divulgadas todas as características e as informa-
ções relevantes para o proponente: regras, con-
dições, critérios de seleção, prazos, instâncias de 
decisão etc.

6)  Acesso. O edital é uma via de mão dupla 
que, no sentido patrocinador-proponente, deve 
contar com um plano de comunicação bem es-
truturado para atingir o maior número possível 
de potenciais participantes. No sentido inver-
so, o patrocinador precisa facilitar e qualificar 
as inscrições, oferecendo um regulamento cla-
ro, simples e completo, e um formulário de ins-
crição sucinto e amigável, além de outras ferra-
mentas de apoio.

7)  Isonomia. Diz respeito à condição de igual-
dade que o edital tem de promover. Informações, 
assistência e ferramentas devem estar disponí-
veis a todos, sem deixar em vantagem aqueles 
que tenham conhecimento privilegiado sobre a 
empresa ou seu programa de patrocínio.

Em outras palavras, a primeira condição pa-
ra empresas que queiram adotar editais de pa-
trocínio pode ser resumida em: só fazer quando 
fizer sentido. Para a segunda condição, os sete 
princípios remetem ao ensinamento de Jorge 
Furtado em Saneamento Básico, O Filme, lon-
ga, aliás, selecionado por edital do Programa 
Petrobras Cultural: “Se é para fazer, melhor fa-
zer benfeito”.

das e fáceis de obter insumos para se construir 
um ponto de vista ou auxiliar numa decisão. As 
agências e empresas se valem bastante desses 
recursos e têm motivos para continuar assim. 

No entanto, um bom insumo não significa que 
seja o mais autêntico, original e instigante. Ar-
risco afirmar que, você que lê este artigo, pode 
contar nos dedos de uma mão as ocasiões em 
que se deparou com uma pesquisa que trouxe 
uma perspectiva realmente fresca sobre um as-
sunto. Um resultado que, ao ser aplicado, tirou 
as pessoas do conforto, mexeu com a socieda-
de, virou assunto. 

 Pois eis que chega o Fantástico e nos mostra 
que existe um caminho do meio. Uma via que 
está entre os grupos e questionários de um la-
do, e os longos estudos etnográficos do outro. 
Algo que poderíamos chamar de “experimen-
tos sociais”. 

Esses experimentos produzidos pela Globo 
não são complicados de se executar e, potencial-
mente, podem trazer provocações fortes o sufi-
ciente para levantar debates e incendiar reações, 
tirando as pessoas da inércia. A própria discus-
são e os diálogo gerados a partir do experimento 
são por si outra preciosa fonte de aprendizado.

Diferentemente das “pegadinhas”, eles não 
buscam colocar ninguém no ridículo. Pelo con-
trário, são elaborados com a intenção de explo-
rar importantes questões éticas e morais. Miram 
as contradições e dissonâncias de uma socieda-
de que sediará a próxima Olimpíada e ainda es-
tá longe de ser olímpica.

Não é o caso de convocar o mercado para par-
ticipar de um levante a favor dos experimentos 
sociais e contra os grupos e os questionários. Tu-
do tem o seu momento e utilidade. Tudo tem seu 
valor e propósito. Porém, para mim, está claro 
que, na hora de buscar insights capazes de im-
pactar nossa sociedade e sua cultura popular, é 
ao jeito “Fantástico” de pesquisar que devería-
mos recorrer.  

patrocínio

Editais: se é para fazer, 
melhor fazer benfeito
Se o patrocinador decidir-se pelo modelo que seleciona projetos, 
ele deve seguir sete princípios, entre eles a transparência 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1580, p. 8, 7 out. 2013.




