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Profissionalização do terceiro setor chega ao marketing e entidades procuram se fixar como 
marcas sociais. Cenas de campanhas publicitárias desenvolvidas recentemente pelo terceiro 
setor: Ibope avalia que a presença na mídia equivale a um investimento anual de R$ 239 
milhões  
 
Há quem diga que, por conta de suas belas curvas, pouca gente prestou atenção ao protesto 
da argentina Evangelina Carrozzo, ativista do Greenpeace que interrompeu no último dia 12 a 
foto oficial dos chefes de Estado durante a 4ª Cúpula União Européia-América Latina e Caribe, 
em Viena, Áustria, vestindo um minúsculo biquíni e botas de cano alto.  
 
Mas a mensagem de Angelina contra a instalação de fábricas de celulose poluidoras na divisa 
entre a Argentina e o Uruguai, exibida em um cartaz com a assinatura do Greenpeace, ganhou 
repercussão internacional e destaque nos principais veículos de comunicação do mundo, 
servindo plenamente aos interesses da entidade sem fins lucrativos que atua na defesa do 
meio ambiente: o número de pessoas que sabia do problema ganhou dimensão muito maior do 
que se ficasse restrito ao noticiário local.  
 
Embora não tenham a mesma audácia e poder de articulação que o Greenpeace - que conta 
com escritórios em 41 países e 2,8 milhões de associados -, outras instituições do terceiro 
setor estão empenhadas em garantir espaço na mídia para que seu trabalho conquiste 
visibilidade e possa se manter.   
   
As maiores associações, entidades e organizações não-governamentais (ONGs) começam a se 
posicionar como marcas sociais, buscando a imediata identificação do público com suas 
respectivas causas, na tentativa de atrair tanto simpatizantes quanto patrocinadores. Com 
isso, procuram exibir um diferencial perante outras instituições que disputam os mesmos 
recursos ou adeptos. De quebra, geram uma demanda no mercado publicitário que passa a ser 
atendida profissionalmente, e não apenas com serviços gratuitos (pro bono), como era comum 
há pouco tempo.  
 
O movimento nesta direção já é bastante significativo: levantamento feito pelo Ibope Monitor a 
pedido do Valor Econômico aponta que a presença do terceiro setor na mídia equivale a um 
investimento anual de R$ 239 milhões - isso representa mais do que os R$ 190,7 milhões 
aplicados, por exemplo, pelo setor de eletroeletrônicos em 2004, de acordo com a publicação 
especializada Agência & Anunciantes, da editora Meio & Mensagem. Só o grupo das 20 maiores 
instituições sem fins lucrativos somou R$ 132,3 milhões na mídia em 2005, segundo o Ibope 
(que considera o preço de tabela dos veículos para calcular o somatório das inserções em 
rádio, TV aberta, jornais, revistas e TV paga). Mas só uma pequena parte deste valor foi 
realmente investido em mídia, já que a maioria das campanhas do terceiro setor tem 
veiculação gratuita.   
   
"Enquanto as empresas brigam pelo ´share of mind´ (lembrança de marca) do consumidor, as 
organizações sociais estão disputando o ´share of pocket´, ou seja, o pedaço do bolso do 
cidadão comum disponível para fazer doações", diz Celso Grecco, sócio da Atitude & 
Pensamento Estratégico, voltada à criação e coordenação de projetos de responsabilidade 
social. Grecco afirma que durante os quatro primeiros anos dos cinco de vida da Atitude, a 
consultoria só atendeu empresas. "Mas no último ano estamos recebendo demanda de 
entidades sem fins lucrativos bastante organizadas, que estão dispostas a pagar para serem 
tratadas com a mesma prioridade de um cliente", diz Grecco. Isso porque ao aceitar os 
serviços "pro bono" das agências, as ONGs costumam conseguir isenção total de custos: da 
criação à veiculação, passando pela produção e fotografia, todo o trabalho é voluntário e tem 
espaço comercial cedido. Mas nem todas estão satisfeitas com isso.  
 
"O problema nestes casos é que a instituição precisa entrar na fila de espera para conseguir 
um espaço livre para a veiculação", afirma Ruy Lindenberg, vice-presidente de criação da 
agência Leo Burnett, que atende de maneira voluntária o Instituto Akatu pelo Consumo 



Consciente. Como as agências compram muito espaço para veicular campanhas de seus 
clientes que pagam, a negociação do espaço gratuito entra no pacote, prática que se repete na 
negociação com fornecedores. "Há também boa vontade das emissoras de TV em ajudar", diz 
Lindenberg, afirmando que, no entanto, seria ótimo se as instituições do terceiro setor 
pudessem pagar. "Como qualquer empresa, elas escolheriam o horário da inserção."   
 
Na opinião de Philippe et D´Audenhove, diretor executivo do Teleton - maratona televisiva 
anual para arrecadação de recursos organizada pela Associação de Assistência à Criança 
Deficiente (AACD) -, dentro de algum tempo, será natural que parte das entidades esteja não 
só pagando para ter uma agência comprometida com o seu trabalho, como também os 
próprios veículos tenham uma tabela de preço para as ONGs. "A demanda está aumentando 
cada vez mais e tanto as agências quanto os meios de comunicação não terão condições de 
atender a todos."  
 
Até o momento, a AACD, que conta com um orçamento anual de R$ 100 milhões e em 2005 
promoveu 1,1 milhão de internações e atendimentos de reabilitação (em comparação a 350 
mil em 1997, ano anterior à realização do primeiro Teleton), é atendida de maneira "pro bono" 
pelas agências McCann-Erickson, Agnelo Pacheco, Lumina, Sight Momentum e Sun. "Com a 
maior disputa entre as instituições em torno dos recursos e da atenção da sociedade, as 
instituições vão precisar de uma consultoria que trace com elas uma estratégia de 
comunicação", diz D´Audenhove.  
 
É isso o que deseja a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo (Apae-SP). 
Com um laboratório que realiza ao ano 500 mil "testes do pezinho" (para prevenir a deficiência 
mental grave), um ambulatório que atende 16 mil pessoas, além de serviços, como a 
preparação de deficientes para o mercado de trabalho, que somam 1,7 mil atendimentos 
diários, a Apae-SP acredita que a abrangência do seu trabalho é pouco conhecida. "Alguns 
pensam que é uma creche e outros que se trata de uma escola: a identidade está muito diluída 
e precisamos posicionar a marca Apae perante a sociedade", diz Fábio Bechara, presidente da 
Apae-SP, que tem a Lew, Lara como prestadora de serviços "pro bono". "A agência é 
excepcional mas, para eu gerar uma demanda, preciso saber antes exatamente o que quero 
comunicar, e ainda não tenho essa definição", afirma. Para isso, a Apae-SP, que tem 
orçamento de R$ 15 milhões ao ano, dos quais apenas 12% dependem de doação, acaba de 
contratar os serviços da Atitude. "Minha meta é que o percentual de doações represente 3% 
do orçamento este ano", diz Bechara.  
 
Já o Akatu está mais interessado em usar o poder da mídia para aprofundar a discussão em 
torno do consumo responsável. O diretor-presidente, Hélio Mattar, afirma que todo o apoio 
recebido pelas empresas parceiras supera muito o orçamento anual da ONG, de R$ 2,4 
milhões. Ainda assim, não é o suficiente para convencer a maioria dos consumidores a fazer da 
compra um ato político, baseado no respeito das empresas com a sustentabilidade do planeta. 
"É claro que eu gostaria de estar todos os dias na mídia para promover uma mudança mais 
rápida de comportamento da sociedade, mas é preciso lembrar que há cinco anos, quando o 
instituto foi criado, a expressão consumo consciente não existia no Brasil", diz Mattar. Como 
ponto positivo da estratégia de comunicação utilizada pelo instituto é apontado o número de 
empresas associadas, que passou de sete em 2001 para as atuais 64.  
 
Incrementar a sua rede de 88 empresas também foi um dos objetivos da primeira campanha 
da história do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), lançada este ano. Criada pela 
DM9DDB, a ação tem a assinatura "Gife 10 anos, ações sociais de resultado". "Nos últimos 10 
anos, o terceiro setor verificou uma rápida expansão no Brasil, mas ainda falta ampliar a 
conscientização sobre a diferença entre assistencialismo e modelos planejados de 
transformação social", diz Fernando Rossetti, secretário-geral do Gife.  
 
Institutos e fundações empresariais não foram considerados na pesquisa feita pelo Ibope para 
o Valor. Mas é crescente o número de empresas que estão utilizando a mídia pela primeira vez 
para divulgar a sua atuação social, dando mostras que o tabu em torno do assunto foi 
quebrado. Um exemplo é o Bradesco, que este ano levou para a propaganda o trabalho 
realizado pela Fundação Bradesco.  



"Procuramos associar o conceito de ´banco completo´ à responsabilidade empresarial com o 
meio ambiente e o desenvolvimento da sociedade", diz Luca Cavalcanti, diretor de marketing 
do banco, ressaltando que a decisão não comprometeu os investimentos da Fundação, cujo 
orçamento anual de R$ 167 milhões atende 108 mil alunos em 40 escolas distribuídas em 
todos os estados do País. "A campanha está dentro da verba de marketing do banco", 
esclarece. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2006, Empresa & Comunidade, p. C1. 
 


