
Os riscos das celebridades solidárias 
Javier Ansorena/Expansión 
   
Analista diz que uso de pessoas famosas afeta negativamente as organizações humanitárias.  
 
A filantropia já nasceu ligada a rostos famosos. Desde sempre, as damas da alta sociedade 
participam assiduamente de ações benemerentes. E há duas décadas, as grandes protagonistas 
dos gestos de solidariedade são as celebridades.  
 
É difícil encontrar uma ONG de relevância que não conte com a participação de uma celebridade, 
sem falar das agências humanitárias e de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas. O 
próprio secretário geral da ONU, Kofi Annan, incitou a organização no recente fórum de Davos, a 
manter a colaboração com "novos atores internacionais", não apenas do setor privado, dos meios 
de comunicação, mas também "as celebridades do mundo dos esportes e do entretenimento."  
 
Sem dúvida a atenção da mídia, tão importante para essas pessoas célebres, é um benefício que 
ninguém quer perder. O resultado é um cenário maciço de gente famosa e os especialistas em 
cooperação internacional e ONGs repetem as mesmas perguntas: Isso é benéfico para os 
objetivos das organizações beneficentes? Robbie Williams é um bom exemplo para as crianças 
amparadas pela Unicef, ou Giorgio Armani para a Acnur, a agência da ONU para os refugiados? É 
positivo para a ONU que Michael Douglas se converta em mensageiro da paz e fale contra a 
proliferação de armas, após tê-las utilizado (mesmo de mentira) em dezenas de filmes?  
 
Michael Fullilove, do Instituto Lowy de Política Internacional, em Sydney (Austrália), expôs 
recentemente ao Financial Times quatro razões para a utilização de pessoas famosas estar 
afetando negativamente as organizações humanitárias: com exceções, a falta de experiência 
dessas celebridades ridiculariza as causas representadas por esses grupos; as diferenças entre os 
tipos de vida que levam as celebridades e os beneficiados são tão grandes que nos fazem 
questionar a seriedade moral de sua colaboração; o comportamento dos famosos é muitas vezes 
imprevisível, e pode afetar a imagem das organizações (como aconteceu à Chanel e Burberry com 
os escândalos da supermodel Kate Moss); e, finalmente, as instituições perdem ao entregar sua 
imagem aos famosos, pois as verdadeiras estrelas são os que trabalham para essas entidades de 
ajuda.  
 
Segundo David Álvarez, presidente da Coordenadoria de ONGs para Desenvolvimento da Espanha, 
"trata-se de uma estratégia de marketing, mas que causa problemas. A dificuldade e o risco estão 
em encontrar pessoas que sejam de fato um exemplo moral." Por outro lado, Álvarez advertiu que 
a massificação de famosos ligados às obras sociais "começa a se tornar lugar comum, e já não 
causa tanto impacto." Essa fórmula "já não nos diferencia como marca," corroborou Hildegart 
González, professora de Comunicação para o Desenvolvimento, da Universidade de Navarra. "No 
longo prazo, causa mais danos que benefícios", acrescentou.  
 
"Os riscos são reais", enfatizou Javier Martín Cavanna, diretor geral da ONG de cooperação para o 
desenvolvimento, Fundação Codespa. "O mais perigoso é o instrumentalismo das ações sociais e 
solidárias, que são especialmente sensíveis", afirmou. Além disso, Cavanna exige de quem 
representa a imagem de uma organização humanitária, não só notoriedade, mas também 
"seriedade, coerência, e um estilo de vida razoavelmente sóbrio."  
 
Segue um exemplo recente da influência das celebridades sobre a imagem das organizações 
humanitárias. Nas últimas semanas, a Acnur tem sido a agência da ONU com maior presença nos 
meios de comunicação. A razão para isso repousa no relacionamento da atriz Angelina Jolie, 
embaixadora da boa vontade da agência, com o ator Brad Pitt.  
 
 



Shannon Boyd, diretora do programa de embaixadores da boa vontade da Acnur, assegura que 
para uma celebridade receber esse cargo, é preciso um longo processo de participação na 
agência. Para Boyd, os famosos oferecem uma "ajuda real" nas ações humanitárias. Para outros, 
seu papel é dispensável na luta contra o sofrimento no mundo. "Não deveríamos precisar de 
falsos ídolos", disse Fullilove.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 fev. 2006, Plano Pessoal. 


