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As campanhas gratuitas para o terceiro setor sempre foram uma válvula de escape para os 
publicitários: em meio à criação de filmes para vender sabão em pó e margarina, que precisam 
passar pelo crivo dos clientes, a realização de campanhas associadas a uma causa seduz os 
profissionais da comunicação. Em alguns momentos, até de forma oportunista. "Há cerca de 15 
anos era comum no Festival de Cannes assistir a filmes apelativos, feitos sob medida para ganhar 
prêmio", diz o vice-presidente de criação da Leo Burnett, referindo-se ao principal evento da 
propaganda mundial. Divulgação  
   
Há alguns anos o festival impediu que filmes para ONGs concorressem ao Grand Prix, prêmio 
máximo de Cannes. Mesmo assim, o anúncio "Favela", da Leo para o Instituto Akatu pelo 
Consumo Consciente, levou o Leão de Ouro em 2004 na categoria Press & Outdoor. A peça mostra 
a foto de uma favela, colocada de ponta-cabeça, com a mensagem: "A falta de consciência não 
deixa você perceber que o mundo está de cabeça para baixo. Como esta foto aqui."  
 
Vencedora de outros 15 prêmios, a peça foi criada por acaso. "O auxiliar colou acidentalmente a 
foto invertida e o resultado ficou na mesa do diretor de arte, sem que ninguém percebesse a 
falha", lembra Lindenberg. Ano passado, o Departamento de Informações Públicas da Organização 
das Nações Unidas (ONU) escolheu o anúncio como o mais eficiente para os programas mundiais 
de comunicação social. O criativo da Leo Burnett garante que a agência não decidiu atender o 
Akatu para ganhar prêmio. "Estamos trabalhando para eles há três anos e gastamos pelo menos 
seis meses só para entender com profundidade o conceito de consumo consciente, que para mim 
era novidade", diz ele, que também trabalha para aproximar clientes privados das atividades 
promovidas pelo Akatu.  
 
Na opinião de João Francisco de Carvalho Pinto Santos, sócio-diretor da The Key, consultoria 
especializada em cidadania empresarial, a linguagem das campanhas para o terceiro setor mudou 
radicalmente. "Antes, buscava apelar para o sentimento de culpa da sociedade, ressaltando a 
demonstração de pena", diz ele. "Agora, o foco está na defesa da causa que move as instituições 
e no convite ao público para participar".  
 
Um exemplo é a campanha "Bem Querer Mulher", criada pela The Key para o Fundo de 
Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (Unifem), com as atrizes Patrícia Pilar e 
Helena Ranaldi. No filme, elas divulgam os números da violência contra a mulher no Brasil e no 
mundo, mas a crueza das estatísticas é quebrada pelo domínio da cor lilás - símbolo do 
movimento feminista - e pelos gestos suaves das atrizes, que convidavam o público a aderir à 
causa da não-violência.  
 
Percival Caropreso, fundador da 2 ½, assessoria em responsabilidade social, atesta que a postura 
dos criativos perante os clientes do terceiro setor mudou muito. "As agências costumavam ver a 
entidade como um cliente que iria aceitar qualquer coisa que ela fizesse e ainda por cima iria 
agradecer chorando", diz Caropreso, que durante 30 anos foi diretor de mídia da McCann. "Agora 
a agência enxerga isso como business, por conta dos seus próprios clientes que atuam ou 
desejam atuar na área de responsabilidade social", afirma.  
 
Ângelo Franzão, vice-presidente executivo e diretor de mídia da McCann, é exemplo disso. 
"Durante anos, ficava incomodado com o fato de encontrar na minha mesa pedidos de entidades 
do terceiro setor para a veiculação de campanhas pro bono, porque sabia que não poderia atender 
a todas", diz ele. "Com o tempo, percebi que o trabalho delas poderia interessar os veículos, que 
teriam a chance de desenvolver uma comunicação diferenciada, focada no social, capas de 
agradar o público", diz Franzão, que atualmente é vice-presidente voluntário da AACD e diretor 
geral do Teleton. O publicitário descobriu que o mesmo raciocínio servia para os clientes: o 
marketing social ajuda na percepção positiva da imagem da empresa.  



 
Foi essa constatação que motivou a criação de departamentos exclusivos nas agências para tratar 
da comunicação pautada no social, e também o surgimento de consultorias especializadas em 
ajudar o setor privado a incorporar o conceito de "empresa-cidadã". Esta é, em linhas gerais, a 
proposta de consultorias como a Atitude & Pensamento Estratégico, a The Key e a 2 ½ (que, 
segundo Caropreso, tem justamente a missão de fazer uma ponte entre o segundo setor, formado 
por empresas, e o terceiro, no qual estão reunidas as iniciativas da sociedade civil organizada). "A 
idéia é unir o interesse dos dois setores, para que cada um deles se beneficie a partir de ações 
que promovam impactos sociais sérios, e não simplesmente uma ´coceguinha´ social", diz 
Caropreso, que atualmente atende Unilever, Grendene, Pão de Açúcar e Hewlett Foundation. Em 
2004, ainda na McCann, o publicitário foi responsável pela campanha "8 Jeitos de Mudar o 
Mundo", iniciativa para promover no Brasil as oito metas do milênio fixadas pela ONU para 2015. 
O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (Pnud) tomou o trabalho da McCann como 
referência e o recomendou a outros países, para ser replicado ou adaptado.  
 
Outro publicitário brasileiro que teve sua criação reconhecida internacionalmente foi Celso Grecco, 
sócio da Atitude, que idealizou a Bolsa de Valores Sociais (BVS) - projeto social da Bolsa de 
Valores de São Paulo (Bovespa), que tem como objetivo levantar recursos para 30 projetos 
educacionais de pequenas ONGs em todo o país. As "ações" dessas entidades são oferecidas no 
site da BVS para investidores, que podem injetar recursos em um único projeto ou montar um 
portfólio. O programa já foi apresentado duas vezes na sede da ONU - para o secretário geral Kofi 
Annan e para o grupo das maiores empresas mundiais comprometidas com o desenvolvimento 
social, participantes do Global Compact. Na opinião de Grecco, a internet serviu para democratizar 
também a divulgação do trabalho das ONGs mais pobres, que não precisam gastar R$ 18 mil, por 
exemplo, para imprimir 10 mil folhetos. "Agora elas podem conseguir a mesma visibilidade 
investindo R$ 500 em um bom website", diz. 
 
Leia mais 
 
ONGs ganham visibilidade na mídia  
 
Toda a criatividade da propaganda brasileira de pouco adiantaria sem a boa vontade dos veículos 
de comunicação em ceder espaço para as campanhas do terceiro setor. Conforme apontou o 
levantamento do Ibope Monitor para o Valor Econômico, as entidades sem fins lucrativos 
conquistaram em 2005 uma visibilidade em rádio, TV aberta, TV por assinatura, jornais, revistas e 
outdoors que demandaria investimentos da ordem de R$ 240 milhões, mais do que alguns setores 
da economia costumam aplicar em propaganda. Só a Rede Globo, por exemplo, divulgou no ano 
passado 120 campanhas de entidades sociais, o que somou mais de 244 mil inserções, 
correspondendo a um investimento publicitário de R$ 169,5 milhões, segundo a emissora.  
 
Mas encaixar a campanha social em alguma folga na programação de intervalos comerciais ou de 
páginas reservadas à publicidade - espaço chamado de " calhau " pelos veículos - já parece pouco 
para os principais meios de comunicação. Especialmente a TV aberta, mídia de maior abrangência 
nacional segundo o Ibope (presente em 97% dos lares), vem se mostrando cada vez mais 
engajada.  
 
O fato de as redes de TV aberta serem concessões públicas, estando algumas vezes na mira de 
diferentes grupos da sociedade civil que criticam parte do seu conteúdo, serviu de incentivo para 
uma postura mais atuante por parte das emissoras. Depois do Criança Esperança, produzido 
desde 1986 pela Rede Globo, e do Teleton, que começou a ser transmitido pelo SBT em 1998 para 
apoiar a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), chegou a vez da Bandeirantes 
abrir espaço para o Apae em Ação, campanha que pela primeira vez reúne as unidades da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em todo o país. A ação começou em 30 de 
abril e encerrou em 29 de maio.  
 



Em comum, tanto o Apae em Ação, quanto o Criança Esperança e o Teleton procuram reunir 
artistas das respectivas emissoras para pedir aos telespectadores, durante um evento recheado 
por shows de música e reportagens relacionadas ao tema da campanha, que façam a sua doação 
por telefone. Nos 20 anos em que é realizado, o Criança Esperança já arrecadou R$ 159 milhões. 
Os recursos, de acordo com a Central Globo de Comunicação, são gerenciados pela Unesco - 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e foram dirigidos a 4,85 
mil projetos em toda a sua história, que já beneficiaram mais de 3 milhões de crianças e 
adolescentes.  
 
Já no caso do Teleton, a maratona televisiva de 27 horas, foram arrecadados até hoje R$ 110,8 
milhões. Só no ano passado, a cifra foi de R$ 16,1 milhões. " Esse total poderia ser maior, mas a 
doação por telefone tem o inconveniente de o telespectador desistir ou não poder concretizar o 
ato, que será cobrado na conta telefônica " , diz Ângelo Franzão, diretor geral do Teleton.  
 
Já a Record prefere enveredar por outras frentes. " Estamos negociando com a emissora para 
levar ao ar boletins de consumo consciente, com duração de 12 segundos cada um " , diz Hélio 
Mattar, diretor presidente do Instituto Akatu. (D.N.M.) 
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Milionário quer um mundo mais gentil  
 
"Passe adiante" é o bordão da Fundação para uma Vida Melhor, entidade sem fins lucrativos 
criada em 2000, cujo objetivo é incentivar campanhas de serviço público em torno de valores 
como honestidade, otimismo, trabalho e bondade. Por trás de tudo estaria o milionário Philip F. 
Anschutz, magnata de Denver, Texas (EUA), de 66 anos, com negócios nas áreas de mídia, 
entretenimento e petróleo. Segundo a revista norte-americana Business Week, sua fortuna 
pessoal está estimada em US$ 5 bilhões. Reza a lenda que ele destina parte dos seus ganhos ao 
Partido Republicano, responsável pela eleição do presidente George W. Bush. Mais informações no 
site inglês www.forbetterlife.org . (D.N.M.)  
 



 
 
Fonte : Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2006, Empresa & Comunidade, p. G2 
 

 
 
 


