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APRESENTAÇÃO 17

Comunicação: visibilidade 
e captação de recursos
Marcio Zeppelini

O mundo está focado na atuação social. A mídia, as empresas, os 
governos e as pessoas, de modo geral, estão dispostos a ajudar. Nos bas-
tidores, ONGs, voluntários e empresas socialmente responsáveis, enfi m, 
os atores do Terceiro Setor, que geram e administram as ações sociais 
civis, devem aproveitar o momento.

Está na moda ajudar entidades sociais, tanto fi nanceira como vo-
luntariamente. Por isso, a comunicação social de uma organização deve 
mostrar que “é bonito e saudável” contribuir com o próximo e, com isso, 
incentivar a adesão ao seu projeto.

A comunicação é uma das principais ferramentas do marketing. O 
mundo corporativo utiliza-se da comunicação para angariar novos clien-
tes e incrementar suas vendas. Por terem fi ns lucrativos, as empresas ne-
cessitam reforçar sua marca junto aos grupos de infl uência ou de interesse 
(stakeholders), motivando consumidores, vendedores e funcionários.

Igualmente acontece no setor social: as organizações devem criar 
uma identidade junto à comunidade onde atuam por meio de material 
impresso, campanhas publicitárias e demais ferramentas disponíveis. 
Uma organização que já foi notícia em algum jornal ou revista tem mais 
apoio da sociedade. Quem não comenta ao ver a foto de um amigo no 
jornal: “Fulano está fi cando importante, hein?”. O mesmo acontece com 
empresas e ONGs.
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COMUNICAÇÃO  VISIBILIDADE E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS SOCIAIS18

No Terceiro Setor, a comunicação deve se apropriar das técnicas 
utilizadas na administração moderna para compor seu planejamento e 
executar seu “marketing”. A palavra não combina muito com o cenário 
social em que as organizações atuam, mas é, de fato, um ponto funda-
mental no qual dirigentes e voluntários das ONGs devem se apoiar.

Com planejamento e integração, as ferramentas de comunicação po-
dem ser usadas para diversas fi nalidades. Além da própria divulgação 
institucional, podem-se buscar novos doadores, parceiros e voluntários. 
É por meio da comunicação que a entidade prestará contas a seus par-
ceiros, doadores, corpo diretivo, conselheiros e à própria comunidade 
sobre o andamento de suas atividades.

A comunicação foi, é e sempre será o melhor meio de dar visibilida-
de e credibilidade a um projeto social e, consequentemente, isso contri-
bui para a captação de recursos.

É por essa razão que esta publicação traz matérias que já foram vei-
culadas na Revista Filantropia, ao longo de sua existência, sobre o valor 
e a atuação da comunicação no Terceiro Setor. Afi nal, como nosso Cha-
crinha eternizou: “Quem não se comunica, se trumbica”.

Boa leitura!
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Capítulo 1
A relevância da comunicação 
para o Terceiro Setor
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CAPÍTULO 1 23

Comunicar para crescer
Cada vez mais necessária, a comunicação 
ajuda organizações sociais a desenvolverem 
melhor suas atividades

Thaís Iannarelli
Colaboradores: Felipe Mello, Fernando Credidio e Marcio Zeppelini

Parte intrínseca da natureza humana, a comunicação sempre esteve 
presente na história. Com ela, o homem conseguiu descobrir o mundo 
e os outros ao seu redor, levando à sua evolução. No Terceiro Setor, o 
papel da comunicação tem também grande importância. Sem ela, as or-
ganizações sociais fi cam no escuro e não mostram seu potencial, o que 
acarreta diversas consequências negativas.

Quando a organização tem visibilidade, ou seja, mostra de maneira 
positiva suas ações, consegue conquistar credibilidade na área em que 
atua. “Há muitas entidades disputando a atenção e os recursos de quem 
pode ajudar. Um dos quesitos mais importantes para conquistar apoia-
dores é defi nir um plano de comunicação que alcance o público-alvo 
da campanha, expressando com clareza e objetividade a importância 
do trabalho em questão”, diz o jornalista André Trigueiro, autor do li-
vro Mundo Sustentável – Abrindo espaço na mídia para um planeta em 
transformação.

Comunicação, profi ssionalização e captação de recursos
Para alcançar a desejada visibilidade, é preciso que a comunicação 

seja estruturada de maneira estratégica. Para isso, faz-se necessário um 

Livro Comunicaça ̃o.indb   23Livro Comunicac ̧a ̃o.indb   23 06.07.11   14:47:1406.07.11   14:47:14



COMUNICAÇÃO  VISIBILIDADE E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS SOCIAIS24

planejamento periódico que inclua gastos com recursos humanos e fi -
nanceiros. A comunicação é o principal trampolim para a captação de 
recursos. Quanto mais bem organizada ela for, melhores serão os resul-
tados trazidos para a captação.

A profi ssionalização da área de comunicação se torna cada vez mais 
importante para a credibilidade das informações transmitidas, seja à 
mídia ou aos parceiros das organizações. De acordo com Trigueiro, o 
amadorismo custa caro ao Terceiro Setor. “É grande o número de or-
ganizações que procuram ajustar seus procedimentos na divulgação de 
maneira cada vez mais profi ssional, prestando mais atenção em detalhes 
que antes passavam despercebidos”, diz.

O Projeto Axé, de Salvador (BA), que tem por objetivo ser um espa-
ço educativo para crianças em situação de exclusão, sempre procurou 
comunicar suas ações, mesmo sem sentir necessidade de montar um es-
quema de comunicação propriamente dito. A única estratégia elaborada 
foi a de comunicar as atividades, resultados e problemas vivenciados 
pelo projeto em seu dia-a-dia, sobretudo à cidade de Salvador e, depois, 
nacional e internacionalmente.

Quando não existe planejamento do que será divulgado, para quem 
ou por que, o tipo de material que chega à mídia é frágil, sem consis-
tência ou coerência com a história do trabalho. E isso pode até mesmo 
comprometer a imagem da iniciativa, tanto junto ao veículo de comuni-
cação quanto aos ouvintes ou telespectadores, na hipótese de uma ma-
téria ruim ser divulgada.

A organização deve falar a quem ela se dirige. Tem de ser “agressiva”, 
no sentido de incentivar e emocionar as pessoas, mas sem cair no lugar-
comum. Também é bom sensibilizar os jornalistas com a parte boa das 
ações, sem omitir as defi ciências da entidade. As difi culdades sentidas 
pelas instituições para conseguir espaços de divulgação muitas vezes 
atrapalham o trabalho realizado, ou até mesmo diminuem o âmbito que 
poderiam alcançar.
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CAPÍTULO 1 25

As entidades precisam construir uma 
comunicação voltada para o interesse público, e 
não apenas para suas próprias necessidades

Na hora de divulgar peças publicitárias, sempre aparecem proble-
mas. Muitas vezes, o parceiro que criou a campanha sente difi culda-
de em produzi-la. Em outros momentos, há a criação e a produção, 
mas não se encontra espaço para a veiculação. A difi culdade também 
está no fato de os materiais serem caros, difi cultando o volume de 
distribuição.

Prestação de contas
A transparência de uma organização é essencial para fi delizar os do-

adores. Para ajudar nesse processo, a prestação de contas é essencial, 
pois mostra os resultados aos contribuintes e à comunidade atingida. 
Comunicar para inspirar, reforçar a marca, ganhar respeito, abrir portas 
e prestar contas. De dentro para fora, esses objetivos devem estar intrin-
secamente associados ao processo de comunicação, e são fatores decisi-
vos para a manutenção e o crescimento dos projetos. 

Atingir o público-alvo com histórias tocantes é comum na rotina das 
entidades sociais. Porém, tudo o que é divulgado deve ser verdadeiro, sem 
apelo sentimental exagerado. “É forçoso dizer que não se deve, em hipótese 
alguma, maquiar a realidade para se obter a visibilidade almejada. Qual-
quer pequeno arranhão na credibilidade de uma organização voluntária 
pode determinar seu desaparecimento por inanição”, ressalta Trigueiro. 
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COMUNICAÇÃO  VISIBILIDADE E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS SOCIAIS26

Apelo social
O objetivo social da organização deve ser o foco da comunicação. Ou 

seja, a causa defendida é o caminho para mostrar aos receptores a men-
sagem que será transmitida. É muito mais fácil conseguir espaço quando 
se fala da causa, e não da instituição em si. Por exemplo, se sua entidade 
trata de câncer de mama, fale sobre a doença, diagnósticos, tratamentos 
e autoexames. E, no fi nal, assine com o nome da instituição. 

A preocupação em não fazer papel de “coitadinha” também deve 
existir. A mídia gosta de histórias que mexem com o imaginário coleti-
vo. De maneira simplifi cada, porém direta e empolgante, a organização 
precisa contar uma história interessante para o veículo de comunicação. 
Em termos práticos, se a organização fi zer papel de “vítima”, o resultado 
pode não ser positivo, pois fi cará associada a ela a imagem de problema 
– e não de solução. 

Outro enfoque importante para a comunicação é fazer com que os 
receptores se sintam parte do problema, isto é, se encaixem na causa de 
sua entidade. Novamente no exemplo da organização que trata de cân-
cer de mama, é importante não somente comunicar o alvo principal do 
problema, que são as mulheres, mas também os fi lhos e os maridos, que 
vão precisar lidar com o problema na família. 

As entidades precisam construir uma comunicação voltada ao inte-
resse público, e não apenas às suas próprias necessidades. Muitas vezes, 
elas só pensam na comunicação como um meio para conseguir algo 
que estejam precisando no momento; é preciso ir mais adiante. Além de 
atrair atenção da imprensa, as organizações têm grande oportunidade 
de resgatar maneiras alternativas de comunicação e promover o desen-
volvimento de sua causa, não importa qual seja. 

O que acontece na entidade, os objetivos que ela atinge e as realiza-
ções conquistadas são informações que nem sempre chegam aos ou-
vidos dos funcionários e voluntários que se esforçam para conseguir 
esses resultados. Por isso, a rede de comunicação interna da organização 
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também faz parte do sucesso das ações desenvolvidas. A comunicação 
interna deve envolver toda a equipe, porque o papel da organização é 
fazer com que eles sejam também agentes mobilizadores. É importan-
te mostrar como são aplicados os recursos captados e quais foram as 
conquistas obtidas. Às vezes, o funcionário ou voluntário batalha e não 
conhece os resultados porque não tem acesso aos dados. Em outras pa-
lavras, você pode ter um número extremamente positivo e, ao mesmo 
tempo, um funcionário ou voluntário desmotivado. 

No caso do Projeto Axé, houve uma boa comunicação externa por 
meio dos veículos de comunicação, pois, depois de muitas difi culdades 
e tentativas, foi possível identifi car, elaborar e implementar bons canais 
de comunicação interna. Mesmo com esse esforço permanente, às vezes 
ocorrem falhas, fato que mostra como é difícil fazer com que as notícias 
sobre sua entidade cheguem à mídia se a comunicação interna não estiver 
organizada. Para comunicar seus funcionários, voluntários, colaborado-
res e parceiros, existem diversas opções, como envio de e-mails, faxes, in-
formativos, boletins internos, reuniões, relatórios e até pelo uso do site.

O desempenho individual e, consequentemente, do time, está inti-
mamente ligado à fl uência e à democratização interna das informações. 
Por isso, é preciso deixar claro o que está sendo feito e quais ações estão 
por vir. 

Internet
Ferramenta fundamental para garantir visibilidade e credibilidade 

à organização, a internet é, atualmente, um dos meios de comunicação 
mais comuns. A rapidez de acesso e o preço mais baixo são dois atrati-
vos para quem quer divulgar sua entidade, além das muitas vantagens 
oferecidas pela rede. 

Possuir um site com informações sobre as ações desenvolvidas faz com 
que elas ganhem maior repercussão e sejam vistas por pessoas de todo 
o mundo, permitindo que qualquer pessoa interessada no projeto possa 
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acessar a página e encontrar tudo o que deseja saber, incluindo informa-
ções sobre como se tornar um doador ou parceiro. As fotos e textos inseri-
dos no site devem mostrar clara e objetivamente o que a entidade faz. Esse 
tipo de divulgação transmite uma imagem mais confi ável, se comparada à 
de uma instituição cujo trabalho é divulgado somente por telefone. 

Além do site, há também outros meios de se comunicar pela inter-
net, como o e-mail e a newsletter on-line – desde que enviados a quem 
se interessa pelo conteúdo, evidentemente, para não gerar problemas. 
Uma dica é não enviar e-mails pesados para a redação dos veículos  de 
comunicação sem que sejam solicitados. Isto somente gerará antipa-
tia em relação ao modo de agir da organização. O caminho para man-
ter uma boa relação com a mídia é fornecer elementos interessantes 
para que ela componha seus espaços. 

Outra oportunidade de colocar material à disposição da mídia é 
a sala de imprensa do site, que oferece fotos em alta resolução e notí-
cias sobre a entidade. Com isso, os jornalistas têm acesso ao material 
de divulgação da organização sem precisar esperar pela ajuda de um 
funcionário. Além disso, é importante manter os dados sempre atuali-
zados para fortalecer a credibilidade da organização.

A organização deve falar a quem ela se dirige. 
Tem de ser “agressiva”, no sentido de incentivar 

e emocionar as pessoas,
mas sem cair no lugar-comum
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Vale a pena investir em telemarketing?
O uso do telemarketing para conquistar doadores divide opiniões, e 

nem sempre é uma boa maneira para se aproximar de novos parceiros. 
O ato de ligar para a residência das pessoas escolhidas, muitas vezes sem 
nenhum critério, além de ser um tanto invasivo, pode ser até mal re-
cebido por quem recebe a ligação. Além da possibilidade de não surgir 
interesse pelo assunto, às vezes a pessoa não pode falar naquele instan-
te. Mas se a ONG realiza um cadastro de pessoas interessadas, ou ainda 
aparece em matérias e diversas pessoas enviam e-mails querendo saber 
mais, o telemarketing pode funcionar como um reforço na transmissão 
da mensagem. 

Sob outro ponto de vista, muitas vezes, as organizações fazem parce-
ria com empresas de telemarketing que fi cam com até 70% do volume 
arrecadado. Se a pessoa recebesse um telefonema para doar R$ 10, por 
exemplo, e soubesse que R$ 7 vão para a empresa prestadora do serviço, 
talvez ela desistisse de fazer a doação. 

Essa ferramenta só é efi caz se não andar sozinha. É preciso executar 
ações antes, durante e depois do telemarketing. Primeiramente deve ser 
feita a captação dos nomes de quem já conhece ou ouviu falar da enti-
dade. Durante a conversa telefônica, a indicação do site para mais in-
formações, e depois o envio de um e-mail de agradecimento ou convite 
para um evento. Esse conjunto todo, se bem elaborado, pode ser uma 
boa estratégia.

Contato com a imprensa
Antes de começar a enviar sugestões de pauta, é preciso defi nir qual 

veículo de comunicação será utilizado, e para cada um deles, o material 
deve ser diferenciado. Fazer o release e distribuí-lo para todos os veícu-
los está errado. É preciso observar as características de cada meio de co-
municação e enviar matérias específi cas. Não adianta preparar um texto 
enorme e enviar a mesma pauta para uma editoria do Terceiro Setor e 
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para uma de economia, por exemplo. Falta informação para vender a 
causa adequadamente. 

Para chegar até a mídia, é preciso saber quem é ela e qual linguagem 
ela fala. Recomenda- se a criação e a constante atualização de um banco 
de dados com contatos regionais e nacionais nos principais veículos de 
televisão, rádio, jornal, revista, internet e qualquer outra forma de mídia 
existente em sua localidade. 

O ato de chamar a atenção da mídia para que sua pauta seja esco-
lhida no meio de tantas outras não é tarefa fácil. A relevância do tema 
para o público-alvo da publicação é fator imprescindível na escolha, 
assim como a ética e a transparência, itens obrigatórios. A televisão, 
especifi camente, é o veículo mais difícil para se conseguir espaço. “No-
venta por cento dos brasileiros têm na televisão a principal fonte de 
informação. A boa visibilidade neste veículo assegura, muitas vezes, 
o empurrão necessário para que uma determinada organização seja 
reconhecida com mais facilidade e, por conta disso, enfrente menos 
difi culdades no dia-a-dia. Pautar um canal de televisão requer plane-
jamento estratégico, que identifi que os caminhos para a construção de 
uma pauta, amadurecimento de um bom contato, e o mais importante 
de tudo, ter o que mostrar”, ressalta André Trigueiro. A televisão ne-
cessita de boas imagens, e se a organização não as possui, fi ca ainda 
mais difícil conseguir algum espaço. 

Além disso, a televisão tende a ser mais seletiva que os outros veícu-
los. “Como a abrangência da televisão é muito maior, em âmbito nacio-
nal, a concorrência também pode ser mais acirrada. Porém, Trigueiro 
alerta para a característica instantânea do meio de comunicação. “Na-
quela semana, todo mundo se lembra da reportagem. Depois, o tempo 
vai ajudando a esquecer – e o esquecimento será tão mais rápido quanto 
for o desleixo da organização em não prestar atenção a outros caminhos 
para a divulgação”. 
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Após o contato com a imprensa, é preciso defi nir quem vai dar a 
entrevista para fornecer informações corretas sobre a organização. Esse 
pode ser um fator que complica a comunicação, porque não existe essa 
preocupação em selecionar as pessoas que melhor se expressem em en-
trevistas. Normalmente, vai o diretor ou o presidente da organização.

No caso do Projeto Axé, todos são treinados para saber responder à 
demanda da comunicação. Qualquer adulto do Axé está apto a dialogar 
com os profi ssionais da imprensa. Ressalvados os limites legais do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente (ECA), da conveniência, da defesa e 
da proteção da infância e da juventude, também os educandos têm aces-
so ao diálogo com a imprensa nacional e de outros países. 

Fator essencial para o crescimento
Conseguir fi delizar parceiros e doadores que possam ajudar a cau-

sa e mostrar profi ssionalismo na área da comunicação é fato que dá 
maior visibilidade à entidade. Não adianta conseguir um sócio que es-
teja apoiando por dó. Além de investir dinheiro, tempo e dedicação, ele 
precisa vestir a camisa mesmo! É necessário convencê-lo de que se hoje 
a organização atende cem pessoas, com a ajuda dele poderia ampliar o 
atendimento para 200. 

Além disso, fazer com que a comunicação integre o planejamento es-
tratégico da organização e que haja um orçamento específi co para ela é 
igualmente essencial para o sucesso. A comunicação faz parte da gestão, 
não dá para separá-la da administração de uma entidade. 

Para não fazer parte da máxima “quem pede esmola, recebe trocado”, 
o ideal é mostrar o lado positivo da entidade, torná-la referência na área 
em que atua. Boa comunicação demanda sinceridade e empolgação. 
Deve-se deixar claro qual a missão da organização e porque ela merece 
respeito. Quem comunica de maneira entusiasmada coleciona mais in-
teressados, pois a ideia é ‘vendida’ de modo especial.
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Dez dicas de comunicação para sua organização
• Crie um diferencial ao seu projeto e identifi que o melhor apelo 

social. 
• Tenha concisão e clareza. Diga tudo, mas somente o necessário.
• Tenha ética, acima de tudo. 
• Muito cuidado para não se tornar piegas. Uma frase pode surtir um 

ótimo efeito, mas também pode dar a conotação de “coitadinha”.
• Fotos! Utilize-as sempre que puder e prefi ra as imagens de sua pró-

pria entidade ou da comunidade onde ela atua, evitando banco de 
imagens. 

• Use e abuse da assessoria de imprensa. Cobre-a de veiculações es-
pontâneas. Faça com que ela “crie” notícias. 

• Deixe os detalhes no site. Lá tem espaço de sobra para colocar infor-
mações minuciosas. 

• Dados estatísticos dão credibilidade. Faça pesquisas.
• Promova eventos. 
• Cupons de adesão agregam valor à entidade. Ter em mãos os dados 

do potencial doador é muito valioso.
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O pecado do anonimato
Missão, comunicação, divulgação, visão

Marcio Zeppelini
Colaborador: Fernando Credidio

Todo mundo sabe que a propaganda é a alma do negócio. E com o 
“negócio” social não é diferente. Sem um plano de comunicação bem 
feito, a entidade pode enfrentar difi culdades para apresentar seus pro-
jetos e captar mais aliados e parceiros. A divulgação adequada e nos 
veículos corretos pode proporcionar maior visibilidade para a organiza-
ção social, ao passo que, com sua ausência, a entidade fi ca despercebida 
entre as centenas de milhares em atividade existentes no Brasil.

Manter boas relações com os meios de divulgação, fornecendo dados 
e informações precisas e verdadeiras para ganhar confi ança e credibili-
dade, é componente fundamental no combate ao anonimato. 

Seguindo essa linha de raciocínio, o ideal é que a organização pri-
meiramente desenvolva seu plano de marketing e comunicação e, de-
pois, estabeleça as parcerias, porque visibilidade ajuda, mas não é sufi -
ciente para sustentar nada.

A estrutura de comunicação da entidade funciona da seguinte ma-
neira: as ferramentas utilizadas são as mesmas disponíveis para as em-
presas, ou seja, assessoria de imprensa, publicidade e propaganda, rela-
ções públicas, marketing de relacionamento, entre outras. O que se deve 
fazer é integrá-las, estrategicamente, em um plano de comunicação bem 
elaborado.
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Nem sempre é necessário muito dinheiro para a elaboração de proje-
tos de comunicação de sucesso. É possível fi rmar parcerias com agências 
de comunicação que prestam serviços gratuitamente para o Terceiro Se-
tor, contar com o apoio de profi ssionais voluntários ou, ainda, estagiá-
rios. São necessários apenas dois ingredientes para a boa divulgação de 
uma entidade: seriedade e uma marca forte.
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Comunicação e 
sustentabilidade
A comunicação é fundamental para as organizações 
sociais criarem canais com seus diferentes públicos, 
ganharem espaço em suas mentes e garantirem 
sua sustentabilidade

Fernando Credidio

Atualmente, vivencia-se a era da informação. Organizações viverão 
ou perecerão, dependendo da habilidade que tiverem para processar 
dados, transformá-los em informações, distribuí-las adequadamente e 
usá-las com rapidez para tomar decisões hoje e modifi cá-las amanhã, 
quando chegarem novas informações. Para ser vitoriosa, uma organiza-
ção, seja do Primeiro, Segundo ou Terceiro Setor, precisa levar a comu-
nicação – que é basicamente o processo de troca de informações – para 
o centro das atenções – interna ou externamente.

Destinar recursos para a área de comunicação 
não é gasto nem desperdício; é investimento
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Comunicando para atingir metas
A comunicação entre as pessoas sempre foi um assunto complexo. Nas 

empresas e, sobretudo, nas organizações sociais, a situação não é diferen-
te. Hoje em dia, não basta uma entidade do Terceiro Setor ser séria e re-
conhecida pela causa nobre que mantém, possuir voluntários comprome-
tidos ou implementar uma gestão administrativa competente. Cada vez 
mais, é necessário que as organizações não permaneçam à sombra, que 
adotem uma postura proativa, comunicando-se efi cientemente com di-
versos públicos com os quais interagem: doadores, fi nanciadores, parcei-
ros, benefi ciários, corpo de voluntariado e veículos de comunicação.

Essa conduta, se adotada, contribuirá muito para sua sobrevivência, 
uma vez que a maioria dos problemas enfrentados por uma organização 
da sociedade civil – notadamente aqueles afetos à sua sustentabilidade 
– reside exatamente na maneira como elas se comunicam (ou não) com 
todos os atores inseridos em seu contexto de atuação. Não é demais lem-
brar que nenhuma entidade consegue mobilizar recursos de pessoas ou 
empresas que não conhecem ou que não são sensibilizadas pelas causas 
com as quais a organização trabalhe.

É preciso que os gestores do Terceiro Setor tenham em mente que 
toda e qualquer organização social assume o papel de comunicadora 

“A maneira de conseguir uma boa reputação 
é lutar para ser o que você deseja aparentar” 

(Sócrates)
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na sociedade, mesmo que não tenha consciência disso, porque, dentre 
outros fatores, a comunicação é uma poderosa ferramenta para educar 
e incluir o cidadão na convivência social. Por essa razão, destinar recur-
sos para a área de comunicação não é gasto nem desperdício; é investi-
mento. As pesquisas mostram que quanto mais conhecido for um pro-
duto ou serviço, melhor eles tendem a serem considerados. Do mesmo 
modo, a simples menção do nome de uma organização, por meio de um 
ativo processo de comunicação, poderá contribuir sobremaneira para o 
sucesso dos programas por ela mantidos.

Assim, além de contribuírem para a construção de uma sociedade 
mais justa e igualitária, as entidades do Terceiro Setor devem assumir o 
compromisso de expandirem o relacionamento com o mundo em que 
se movimentam, porque esse é o verdadeiro canal para o crescimento, 
transformando a comunicação no elo forte de suas estratégias.
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Responsabilidade social – 
comunicar com ética
Um dos grandes dilemas enfrentados pelas empresas, 
atualmente, é como comunicar seu apoio a projetos e 
programas de responsabilidade social

Fernando Credidio

Ninguém discute que a responsabilidade social tornou-se poderosa 
ferramenta de comunicação para as empresas, entre outras razões, por 
criar diferenciais para marcas, produtos e serviços em relação a seus 
concorrentes. Até pouco tempo, ao encontrar um diferencial competiti-
vo, as companhias se apropriavam desse atributo despendendo poucos 
recursos em sua manutenção. Assim, bastava a elas planejar campanhas 
de comunicação apoiadas apenas nesses valores para garantir o market 
share (medida de aferição do grau de participação de uma marca ou 
produto no mercado, em dado momento) e altos índices de recall (teste 
por meio do qual se verifi ca a intensidade com que é lembrado determi-
nado anúncio, marca ou produto).

Em passado recente, as corporações limitavam-se a trabalhar qua-
se no anonimato, sem fazer muito alarde. Atualmente, devido aos ge-
nerosos espaços que a mídia tem concedido às empresas “socialmen-
te responsáveis”, elas estão fazendo da comunicação peça-chave para o 
sucesso dos programas e projetos que apoiam ou fi nanciam. Contudo, 
a globalização, a velocidade de troca de informações e a padronização 
de sistemas e processos provocaram uma série de consequências para 
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as companhias. A principal talvez seja a de que no momento em que 
encontram um diferencial, rapidamente o perdem. Ou porque a concor-
rência foi capaz de copiá-lo ou porque ele próprio se obsoletou, em fun-
ção de um diferencial mais avançado de um concorrente direto. A partir 
daí, os executivos, publicitários e profi ssionais de marketing passaram a 
travar uma luta incessante para encontrar novos diferenciais. Termina-
da uma etapa do processo, inicia-se a próxima e assim por diante. É um 
círculo vicioso.

É nesse ponto, especialmente, que as empresas têm se utilizado da 
responsabilidade social. Para as companhias, está claro que as causas e 
projetos socioambientais patrocinados trazem retorno expressivo em se 
tratando de mercado, melhoria efetiva de imagem, exposição em mídia 
espontânea e recrutamento de bons colaboradores, apenas para citar al-
guns benefícios, pois, ao divulgar seu compromisso social, a empresa 
fi ca mais conhecida e respeitada na comunidade. Por essa razão, é na-
tural que eles sejam objeto de preocupação, ganhando uma comunica-
ção mais especializada, planejada, efi caz e dirigida. Mas, até que ponto 
a postura cidadã das companhias não fi ca comprometida quando elas 

Não é pecado uma companhia se valer de 
estratégias de comunicação para dar visibilidade 

às ações sociais que promove, desde que tais 
estratégias não camufl em artifícios com fi ns 

estritamente mercadológicos
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destinam recursos que poderiam ser aplicados em projetos e progra-
mas sociais para a divulgação de sua participação nessas ações? Esta 
questão adquire contornos dramáticos, principalmente nas empresas 
que mais investem em políticas de responsabilidade social, interferindo 
nas estratégias de comunicação dessas organizações, transformando-se 
em uma das mais difíceis escolhas enfrentadas pelos executivos no seu 
dia-a-dia.

Por conta dos generosos espaços que a mídia tem concedido ao 
marketing social – expressão que, é importante destacar, vem sendo 
empregada equivocadamente pela maioria das companhias –, muitas 
empresas têm abandonado gradativamente a postura de neutralidade 
e fazem da comunicação peça-chave para o sucesso dos programas e 
projetos que apoiam ou fi nanciam.

Não é pecado uma companhia se valer de estratégias de comunica-
ção para dar visibilidade às ações sociais que promove, desde que tais es-
tratégias não camufl em artifícios com fi ns estritamente mercadológicos, 
levando em conta apenas os resultados advindos desse procedimento, 
comprovadamente vantajoso.

Patrocinar uma ação social visando tão somente à divulgação da 
marca, de um produto ou serviço é estratégia que jamais deve ser adota-
da, porque, aos poucos, a sociedade passa a distinguir se a conduta é ou 
não autêntica. É bom que se diga que, gradualmente, os consumidores já 
conseguem diferenciar a publicidade vazia de uma atitude séria, por es-
tarem mais esclarecidos, atentos e vigilantes em relação a alguns recur-
sos empregados pelas empresas com o fi m explícito de tornar sua marca 
e imagem mais simpáticas e bem aceitas. Ao descobrirem que estão sen-
do ludibriados, fatalmente acabarão punindo a marca infratora da ética, 
migrando para uma concorrente. É o chamado efeito “bumerangue”.

O que fazer, então? A publicação de relatórios e balanços sociais é 
importante, pois esses documentos transformam a frieza dos núme-
ros em exemplos de cidadania e responsabilidade social. A política de 
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se publicar anúncios institucionais de caráter socioambiental também 
pode e deve ser bem explorada pelas empresas, desde que não sejam os-
tensivas, não somente por envolverem custos excessivos – cujos valores, 
não raramente, consomem mais recursos do que os destinados às cau-
sas ou projetos apoiados – como, também, por nem sempre causarem o 
efeito desejado junto aos stakeholders. 

Outro erro muito comum cometido pelas companhias é divulgar 
sua atuação social deixando transparecer, de alguma maneira, que essas 
ações não fazem parte de seus verdadeiros valores corporativos. Em ou-
tras palavras, que essa vocação não está presente no DNA da empresa, 
em sua fi losofi a de gestão. Não havendo verdadeiro engajamento da alta 
administração e dos colaboradores, a comunicação se assemelhará à in-
consistência de uma espuma d’água, convertendo-se em mero discurso.

Existem, porém, outros aspectos que devem ser enfocados quando 
são analisadas  as razões que inibem a comunicação das ações sociais 
pelas empresas. Para algumas dessas corporações, há dúvidas se é me-
lhor investir na divulgação dessas ações, destinar os recursos para os 
projetos da companhia, ou mesmo doá-los para uso de terceiros. Para 
outras, o custo elevado da comunicação não compensa o investimento 
e, fi nalmente, para um terceiro grupo, existe o nítido receio de ampliar 
demandas.

Ainda que se concorde, em parte, com a tese de algumas empresas 
que defendem a posição de que não devem ganhar em função da ação 
social que realizam, porque a divulgação comprometeria a intenção, não 
dá para negar que comunicação possui um papel fundamental para des-
pertar consciências e mobilizar outras organizações, tornando público 
o compromisso com o social. Ao analisar o problema de maneira mais 
racional, descobre-se que ele não se concentra exatamente no fato de 
uma corporação comunicar ou não sua participação nas ações. O em-
baraço está, muitas vezes, na maneira como isso é feito e apresentado à 
sociedade.
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A verdade é que a maioria das corporações não sabe como divul-
gar suas ações de responsabilidade social. As causas são várias, entre as 
quais a diminuta quantidade de executivos e agências de comunicação e 
propaganda com expertise comprovada na área. A carência de profi ssio-
nais de comunicação especializados nesse setor é, sem dúvida, um fator 
limitador para o crescimento do número de empresas cidadãs, haja vista 
que muitas não se sentem seguras em ingressar nesse campo sem uma 
assessoria profi ssional.

Deve fi car claro que a comunicação das ações sociais exige asses-
soria profi ssional, porque deve ser planejada de maneira diferenciada, 
analisando-se criteriosamente os valores e o core business da empresa. 
Não se pode – nem se deve – considerar tais ações como um produ-
to qualquer, porque esse tipo de comunicação fornece transparência ao 
processo, uma vez que, ao esconder o que fazem, as companhias permi-
tirão conjecturas por parte da sociedade.

Portanto, a comunicação das ações sociais deve ser estimulada, des-
de que com responsabilidade e ética, porque, mais do que “fazer marke-
ting”, essa é uma maneira inteligente de se utilizar uma ferramenta para 
incentivar e replicar novas ações. E isso é diferente de oportunismo.

Comunicação possui um papel fundamental no 
aspecto de despertar consciências e de mobilizar 
outras organizações, tornando público 
o compromisso com o social
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Desenvolvimento institucional 
e reconhecimento da marca
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Marketing a serviço 
do Terceiro Setor
Fernando Credidio

No mundo, existem dois tipos de organizações: as que fazem uso do 
marketing e aquelas que já morreram. Esse pensamento, bastante difun-
dido pelos profi ssionais da área, ganha contornos ainda mais dramáti-
cos ao se tratar de organizações do Terceiro Setor, visto que muitas que 
realizavam trabalhos relevantes não existem mais, a par da seriedade e 
da abnegação com que eram dirigidas.

Primeiro, porque se preocuparam apenas em fazer caridade e, segun-
do, porque seus dirigentes e mantenedores se esqueceram que somente 
vocação, expertise e perseverança não são condições sufi cientes para a 
perenidade de um trabalho social consistente. É necessário algo mais. É 
preciso que as organizações estabeleçam uma efetiva política de marke-
ting no sentido de, entre outros objetivos, darem visibilidade às causas 
que escolheram defender e, em especial, à construção e solidifi cação de 
marcas sociais conhecidas e respeitadas, para despertarem o interesse 
de governos, empresas e, também, da própria sociedade em apoiá-las. 
Afi nal, quem não é visto não é lembrado.

Desse modo, os gestores das entidades sociais não podem se dar ao 
luxo de não ter conhecimento sobre marketing, da mesma maneira que 
devem conhecer fi nanças, tecnologia da informação, administração e 
outras áreas relevantes à sobrevivência de sua organização, pois vive-
mos na era da globalização. A instituição da esquina concorre com as 
demais, independentemente de porte, não apenas em âmbito local, mas 
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também mundial. A partir desse ponto, pode-se depreender que o mun-
do competitivo e globalizado trouxe novos desafi os para os profi ssionais 
de todos os campos, principalmente para os do Terceiro Setor: a neces-
sidade de ser versátil para prover, com soluções criativas, a sustentabili-
dade das organizações que dirigem.

Existem diversos fatores que levam uma organização da sociedade 
civil ao sucesso. O marketing é um dos mais importantes atualmente, 
sobretudo porque a época do romantismo do Terceiro Setor não faz 
mais parte do cotidiano das instituições. O mercado social exige, cada 
vez mais, resultados que não precisam necessariamente ser fi nanceiros, 
mas decorrentes da razão da existência da própria organização. Sem 
isso, a sociedade a ignorará.

O primeiro passo para se chegar a resultados é defi nir um plane-
jamento estratégico exequível, no qual deverá estar muito bem defi ni-
do o estágio em que a entidade se encontra e aonde deseja chegar. Um 
dos caminhos para se obter essas respostas é a refl exão sobre perguntas 
como:
• Quem somos?
• Qual é a nossa missão?
• Para que existimos?
• Quem iremos atender e/ou benefi ciar?
• Quem pretendemos ser daqui a alguns anos?
• Com quais valores desejamos atuar?
• Em que ambiente atuaremos?
• Quais realidades queremos modifi car?
• Que posicionamento desejamos assumir?
• Quais resultados nos propomos a obter?
• De quais recursos precisamos?
• Onde e como iremos buscá-los?
• Qual o capital de giro necessário para a manutenção da 

organização?
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• Quais são os nossos diferenciais em relação a outras entidades 
coirmãs?

• Quais parcerias estabeleceremos para dar suporte à nossa causa?

Ao responder essas questões, a organização está “fazendo marke-
ting”, pois se encontra a um passo de atender aos anseios dos diferen-
tes públicos aos quais se dirige. Não existe outra maneira de participar 
de qualquer setor, de modo efetivo, e sobreviver em mercados cada vez 
mais competitivos. No Terceiro Setor não é diferente. Logo, o marketing 
permite entender as forças e o comportamento do mercado, vislumbrar 
oportunidades de negócios (parcerias e patrocínios), e estudar produtos 
e serviços que atendam às novas demandas. Além disso, ajuda a estreitar 
relacionamentos entre parceiros, público benefi ciado, pessoal interno e 
a própria sociedade.

Para aqueles que preferem defi nições pontuais, existem centenas de-
las. Em suma, marketing é a atividade de fazer, criar, descobrir, ofer-
tar ou trabalhar com mercados na tentativa de satisfazer necessidades 

É preciso que as organizações estabeleçam uma 
efetiva política de marketing no sentido de, 
entre outros objetivos, darem visibilidade às 
causas que escolheram defender e, em especial, 
à construção e solidifi cação de marcas sociais 
conhecidas e respeitadas
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e desejos de pessoas, grupos de pessoas, empresas, governos e orga-
nizações não-governamentais, pela venda ou troca de bens e serviços. 
Segundo Philip Kotler, considerado o principal autor sobre o tema, o 
marketing consiste na análise, organização, planejamento e controle dos 
recursos da empresa ou entidade, gerados a partir do consumidor, com 
o objetivo de satisfazê-lo de modo lucrativo. Por sua vez, a Fundação 
Getúlio Vargas, em seu glossário de marketing, defi ne o termo como a 
execução das atividades de negócios que encaminham o fl uxo de ser-
viços e mercadorias do produtor aos consumidores fi nais, industriais e 
comerciais.

Outro autor bastante renomado, Eugene Kelly, afi rma que marketing 
deve ser entendido como o estudo sistemático das forças de formação 
da procura e da motivação dos consumidores, das considerações tem-
porárias e especiais que infl uenciam as transações econômicas e dos es-
forços integrados e reações dos consumidores e compradores em um 
mercado. Entretanto, ninguém defi niu marketing de maneira tão conci-
sa quanto Roberto Leduc, professor da Universidade de Sorbonne e da 
Escola Superior de Comércio de Paris, na França. Para ele, marketing 

A verdade é que não dá mais para ser romântico. 
Atuação profi ssional é incompatível com o 

“apenas fazer caridade”. Esta sim deve fazer 
parte de cada um de nós, mas não pode ser a 

razão da existência de uma entidade
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signifi ca conquistar e manter cliente. “É uma fi losofi a da empresa, cha-
mada de ‘conceito de marketing’, pois mostra como a empresa é e como 
funciona. Comprovadamente, não é só uma ciência, mas também uma 
função, um estado de espírito”.

O que é marketing então? Nada mais que o uso da venda, propagan-
da e promoção para criar ou manter a demanda. É a habilidade de pla-
nejar e administrar as relações de troca de uma organização com seus 
vários públicos. No caso das instituições do Terceiro Setor, envolve o 
estudo das necessidades do mercado em que atuam – socioambiental; 
planejamento de programas, projetos e serviços adequados; uso de for-
mulação de preço (doações e recursos oriundos de parcerias e alian-
ças intersetoriais estabelecidas); e comunicação e execução efi cazes de 
informação, além de motivação e atendimento aos diferentes públicos 
(parceiros, doadores, voluntários, governos etc.).

Obviamente não é nada fácil modifi car culturas. Prova disso é a ideia 
que muitos têm de que o marketing é incompatível com a missão social 
das entidades e que ele não é necessário às organizações que dirigem. 
Tais opiniões representam fatores que têm levado muitas instituições 
ao fi m das próprias atividades. Afi nal, marketing não é uma ferramenta 
que deve ser utilizada apenas por empresas, até porque, ironicamente, 
a maior parte das organizações sociais já a utiliza de maneira intuitiva, 
sem perceber. Então, por que não adotá-la de modo profi ssional?

A verdade é que não dá mais para ser romântico. Atuação profi ssio-
nal é incompatível com o “apenas fazer caridade”. Esta sim deve fazer 
parte de cada um de nós, mas não pode ser a razão da existência de uma 
entidade. Caridade não é passaporte para o futuro e, amor, infelizmente, 
não enche barriga.

Portanto, é fundamental que os conceitos e ferramentas de marke-
ting sejam utilizados por toda organização do Terceiro Setor, indepen-
dentemente de seu tamanho, atividade, fi nalidade ou dos princípios da 
instituição. Somente assim elas terão como sobreviver.
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Comunicando 
para conscientizar
Ações estratégicas aliadas a uma boa 
comunicação facilitam o poder de persuasão 
em campanhas de mobilização e conscientização

Marcio Zeppelini

Todo mundo diz e repete aquele velho jargão: “É mais fácil prevenir 
do que remediar”. Mas pouco se faz em tal sentido. Com a estrutura 
da entidade quase sempre comprometida por falta de recursos fi nan-
ceiros, falta de vontade política e trabalho voluntário escasso, dirigen-
tes das mais de 350 mil ONGs do Brasil pouco ou nada se preocupam 
com campanhas elucidativas de prevenção e controle do objetivo de sua 
entidade.

Normalmente, os trabalhos de conscientização são rapidamente 
abandonados em razão da desmotivação dos organizadores. Isso ocorre 
devido aos resultados de campanhas quase sempre inexpressivos, em 
um primeiro momento, mas que refl etem quantitativa e qualitativamen-
te em médio e longo prazo.

Trabalhos de prevenção de doenças, que conscientizam a comuni-
dade para a importância do saneamento básico, por exemplo, trarão re-
sultados na área da saúde local em longo prazo, minimizando casos de 
doenças e diminuindo a necessidade de atuação de centros de saúde 
dentro de alguns anos.
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Programa A Programa B
Tipo de entidade Assistencial Ambiental
Área de atuação Programas voltados para 

infância e juventude de 
uma favela de São Paulo

Programa de preservação 
e proteção ambiental de uma 
região, incluindo fauna, fl ora 
e recursos hídricos

Exemplo de 
programa de 
conscientização

A importância da leitura como 
alicerce para a educação e 
integração na sociedade

O cuidado com as nascentes e 
a importância da recuperação 
das margens dos rios

Pontos fundamentais
Histórico do 
problema e 
situação atual

Explicar de forma clara números 
colhidos naquela comunidade, 
comparando-os com de 
outras comunidades de poder 
sociocultural mais elevado. Mostrar 
a situação atual do 
objeto do estudo

Exemplifi car com imagens e 
estatísticas os problemas que 
têm prejudicado o meio 
ambiente e os recursos hídricos

Soluções 
vindas de fora

Exemplos do que foi feito em 
uma comunidade vizinha ou 
mesmo em um núcleo menor 
no próprio bairro, como uma escola 
ou centro comunitário

Exemplos de entidades de 
outra região do país e do mundo 
que realizaram trabalho de 
prevenção e controle parecido 
e obtiveram êxito

O que fazer 
para contribuir

Como aderir ao programa, 
praticar ou incentivar a leitura

Soluções caseiras que a 
comunidade envolvida possa 
incorporar no cotidiano a fi m 
de preservar rios e nascentes

Como fazer 
para proliferar 
aquela ideia

Como se tornar agente propagador 
da ideia, nem que seja de dentro 
de sua própria casa

Como se tornar agente propagador 
da ideia, nem que seja de dentro 
de sua própria casa

Onde buscar mais 
informações

Indicar sites, endereços e 
telefones de locais que, direta ou 
indiretamente, contribuem com a 
proliferação da campanha, como 
bibliotecas, escolas e demais locais 
em que o participante 
possa ter acesso à leitura

Indicar sites, endereços e 
telefones de locais que, direta ou 
indiretamente, contribuem com 
a proliferação da campanha, 
como ONGs que atuam com 
trabalho parecido

Nesse ínterim, as entidades sociais – sejam elas assistenciais, de saú-
de pública, ambientais etc. – devem incluir em seus programas de atua-
ção social, pelo objetivo proposto no estatuto e na fi losofi a da entidade, 
projetos de comunicação com o simples propósito de informar sobre 
determinado problema social.

Tomando como exemplo dois objetivos bem distintos, o quadro a 
seguir apresenta algumas prerrogativas que devem ser priorizadas em 
um programa de conscientização:
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Formatos efi cientes de uma campanha de conscientização

Formação de educadores
É comum e bastante funcional o trabalho com disseminadores do 

projeto. A formação de monitores e educadores que propaguem a cam-
panha pela comunidade faz com que a mensagem chegue mais rapida-
mente à população, sem contar que a presença de um agente não tem a 
mesma frieza da informação escrita.

Comunicação de massa
Auxilia e dá credibilidade ao que o agente levou pessoalmente. A 

comunicação de massa, seja em jornais, revistas, rádio, TV ou internet, 
dá um tom maior de mobilização, causando no indivíduo uma sensação 
de que todos já aderiram ao programa, menos ele. Nesse caso, a ajuda 
de uma assessoria de imprensa muitas vezes é fundamental, já que pode 
conseguir espaço espontâneo na mídia e agregar valor à campanha, uma 
vez que estará endossado pelo veículo de comunicação.

Comunicação direcionada
É preciso um apoio técnico e político para a campanha. Assim, a 

comunicação direcionada deve ter aspectos técnicos e fi nanceiros, in-
cluindo também riscos e possibilidades de sucesso da campanha. Nor-
malmente, essa comunicação atinge parte da população que não necessa-
riamente faz parte da comunidade, como políticos, investidores sociais, 
profi ssionais ligados à área de atuação da campanha, entre outros.

Elaboração de material didático
Diferentemente da comunicação dirigida, esse trabalho deve ser 

elaborado com o intuito de atingir a população diretamente envolvi-
da no projeto. Para tanto, é necessário ser redigido com a maior clare-
za possível, se possível com fotos, ilustrações, gráfi cos e tabelas. Usar a 
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criatividade e criar personagens, trabalhar com check-lists e boxes nu-
merados, ensinando o passo a passo da ação etc.

Criação de programas de incentivo
Os participantes de campanhas de conscientização ou mobilização 

– tanto os agentes como a comunidade em si – devem ter seu trabalho 
recompensado e se sentir responsáveis pelo sucesso do programa. As-
sim, muitas vezes, faz-se necessário criar programas de incentivo que 
podem ir além do simples benefício obtido pelo resultado da campanha. 
É interessante, por exemplo, a distribuição de brindes e premiações, ou 
até uma espécie de gincana social, mesmo que o prêmio seja apenas 
simbólico.

A realização de festas em apoio ao programa, em geral, faz com que a 
mobilização ganhe força, uma vez que, no evento, o maior assunto a ser 
comentado é justamente o andamento desse trabalho.

Mostra de resultados
A prestação de contas para a comunidade, investidores e demais en-

volvidos na campanha é de suma importância. Além de trazer transpa-
rência nos aspectos fi nanceiros, pode ser o pivô de uma continuação ou 
mesmo do fi m da campanha. É nela que serão mostrados os resultados, 
positivos ou negativos, que fortifi carão ou dispersarão a mobilização.

Também é uma fonte de avaliação para elaboração ou adequação de 
um planejamento estratégico, pois, nessa demonstração de resultados, 
é possível encontrar erros ou desvios de rota do que foi anteriormente 
planejado.
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Ética como regra
A virtude de uma organização não deve ser 
medida por ações excepcionais, mas pelos 
próprios hábitos cotidianos

Fernando Credidio

A ética e a excelência das virtudes são questões discutidas desde a 
Grécia Antiga. Aristóteles, o mais ilustre dos discípulos de Platão, preo-
cupou-se, acima de tudo, com o bem humano, determinado basicamen-
te por dois fatores: pela natureza humana, constituída de elementos cor-
porais ligados a uma forma dinâmica por ele chamada de alma (psyché), 
e por um fator variável, denominado pelos gregos de ocasião.

Aristóteles distinguiu dois tipos de virtude: as intelectuais e as morais 
– estas que consistem no controle das paixões e são características dos 
movimentos espontâneos do caráter humano. A virtude é uma maneira 
habitual de ser e não pode ser adquirida da noite para o dia, porque de-
pende de prática. Com atos repetitivos, o homem acaba por transformá-
los em uma segunda natureza, em uma disposição para agir sempre da 
mesma maneira. O processo é sempre o mesmo, sejam os atos bons ou 
maus. Quando bons, temos a virtude. Quando maus, o vício.

A atividade daquele que age de acordo com os bons hábitos é o que 
chamamos de felicidade. É a felicidade mais autossufi ciente, pois não 
precisa de bens materiais para se efetivar. Dessa maneira, como a condi-
ção fundamental para a conquista da felicidade é a virtude, que só pode 
ser adquirida mediante exercício e esforço, o homem deve desenvolver 
mecanismos de ação que garantam a sua aquisição. Tais mecanismos 
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são, em especial, os valores (educação) e as leis. Os valores criam no 
indivíduo os hábitos virtuosos; as leis organizam e protegem o exercício 
da virtude pelos membros da sociedade.

Já a ética, felizmente, tem sido discutida com mais frequência e ên-
fase pela sociedade contemporânea, que, mais informada, crítica e vigi-
lante, passa a cobrar, principalmente das empresas, posturas socialmen-
te responsáveis.

Ponto para aqueles que vêm alertando as organizações sobre o pe-
rigo de se anunciarem empresas-cidadãs, sem cumprirem, porém, os 
princípios básicos da ética, da cidadania e da responsabilidade social.

É incontestável que a maior parte das corporações tem se deixado 
levar pela persuasão e verve criativa dos publicitários, que, frequente-
mente, se desviam da busca por atributos, como respeito, admiração, 
credibilidade e reputação para as marcas, parecendo mais preocupados 
com o próprio ego.

Boa parte dos consumidores atuais não está interessada em pactu-
ar com pantomimas publicitárias ou atributos físicos e funcionais das 
marcas. Como bem defi niu Percival Caropreso, ex-diretor de criação da 

Ponto para aqueles que vêm alertando as 
organizações sobre o perigo de se anunciarem 
empresas-cidadãs, sem cumprirem, porém, os 
princípios básicos da ética, da cidadania e da 

responsabilidade social
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McCann Erickson Brasil “a nova geração de consumidores exige com-
promissos sociais de uma marca, praticados de fato e comprovados na 
vida real”.

Os últimos dez anos mostraram-se pródigos em “pérolas” desenvol-
vidas pelas agências de propaganda com a tendência a confundir bom 
humor e mau gosto. Virou moda publicitária fazer chacota de valores 
preservados pela sociedade. 

Parafraseando o professor e historiador Flávio Trovão, aqueles que 
militam no Terceiro Setor, principalmente na área de comunicação, pos-
suem um enorme desafi o pela frente: alertar e conscientizar a sociedade 
de que ética não se retoma ou se reconquista – apenas se vive e se aplica, 
com a missão de conduzir os ideais e desejos do homem contemporâ-
neo para projetos que priorizem a dignidade e a melhoria das condições 
de vida de uma nação.
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Afi nal, o que é stakeholder?
Conhecer detalhadamente os públicos-alvo para quem se 
desenvolve a atividade social é essencial para o sucesso 
da entidade

Marcio Zeppelini

É cada vez mais comum ouvirmos falar de uma palavra em in-
glês nos textos e aulas de gestão do Terceiro Setor, marketing ou 
administração de empresas: stakeholder. Mas, afinal, você sabe o 
que é isso?

Também chamados de “grupos de infl uência” ou “grupos de interes-
se”, é possível encontrar explicação mais transparente ao responder as 
seguintes questões:
• A quem você atinge com a comunicação de sua instituição?
• A quem se consegue infl uenciar?
• Quem tem interesse direto ou indireto nas ações de sua 

organização?
O significado de stakeholder será conhecido se o universo abor-

dado pelo projeto social for tomado em sua amplitude, e não fo-
rem consideradas somente as pessoas que o trabalho social beneficia 
diretamente.

Todo plano de negócio e, consequentemente, de captação de recur-
sos deve começar pela compreensão da base territorial e comunitária 
em que a organização atua: conhecer em detalhes o mercado no qual 
se desenvolve a atividade social é fundamental para que seja possível 
tomar as decisões mais acertadas.
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Assim, saber quem são as pessoas a quem se infl uencia com o traba-
lho é de vital importância para pensar estrategicamente não só a comu-
nicação da entidade, mas também todo o planejamento de atividades 
da instituição, a fi m de promover programas sociais condizentes com a 
realidade do universo em que se atua, além de poder ofertar produtos e 
serviços de acordo com a demanda requerida.

As partes que integram o grupo de infl uência (stakeholders) são:
• Benefi ciários diretos e seus familiares;
• Benefi ciários indiretos, colegas de benefi ciários e de seus familiares, 

população da região em que a instituição atua;
• Colaboradores e doadores;
• Funcionários, diretoria, voluntários e conselheiros;
• Governo (municipal, estadual e federal) e órgãos públicos;
• Outras organizações civis.
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É possível imaginar que integrantes de um desses grupos pos-
sam perfeitamente fazer parte do outro. Um fornecedor, por exem-
plo, pode ser um doador, e seus funcionários podem ser voluntários. 
Estes, por sua vez, podem integrar o conselho ou a diretoria da orga-
nização, que também pode ser formada por empresários da região, 
cuja empresa é fornecedora. É o chamado “ninho social”, um emara-
nhado de relacionamentos que se cruzam e fomentam atividades.

Entende-se, então, que todos os grupos relacionados fazem parte 
do público-alvo do Terceiro Setor, diferentemente do Segundo Se-
tor, ou seja, do mundo corporativo, em que o público-alvo, ou target 
group, é formado basicamente pelos consumidores dos produtos ou 
serviços oferecidos pela empresa.

Esse é um grande desafio, pois a arte de comunicar bem e, conse-
quentemente, conquistar todo o grupo de interesse passa a ser bem 
maior. Isso porque o trabalho é realizado com grupos de pessoas 
dos mais distintos tipos, atingindo diversas classes econômicas, sexo, 
religiões, faixas etárias e, mais que isso, sonhos e desejos completa-
mente diferentes uns dos outros.

Por se tratarem de grupos muito díspares, com perfis socioeconô-
micos bastante diferenciados, as necessidades ou atribuições consi-
deradas por eles em relação aos serviços prestados pela organização 
são absolutamente diferentes entre si. Enquanto um voluntário tem 
o objetivo, por exemplo, de realização pessoal, um empresário vê a 
ajuda ao seu trabalho como responsabilidade social. Em toda a co-
municação da organização será preciso conciliar essas diferenças de 
interesses.

Torna-se fundamental, assim, não apenas identificar cada públi-
co-alvo, mas também suas necessidades e seus desejos perante o tra-
balho social, além de verificar como atendê-los da melhor maneira 
possível.
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Segundo Andrea Goldschmidt, especialista em marketing e con-
sultora em captação de recursos, existem, no geral, três modos de 
descobrir quais são as necessidades e os desejos dos stakeholders:
• Pensar como ele: coloque-se no lugar da pessoa ou empresa e 

tente entender como é o seu comportamento e processo de de-
cisão. Se você fosse um beneficiário, que atividades gostaria que 
fossem desenvolvidas? Em que horário? Com qual finalidade? Se 
você fosse um líder comunitário, o que esperaria da parceria com 
uma ONG? Se você fosse uma empresa financiadora, que tipo de 
projetos gostaria de apoiar? Que contrapartidas esperaria em tro-
ca? Como gostaria de receber a prestação de contas?

• Observá-lo: que atributos o serviço deve transmitir para atender 
às necessidades de cada grupo de influência? O que eles pare-
cem observar quando estão diante de uma situação de decisão? 
Que fatores ajudam ou dificultam para conseguir seu apoio ou 
participação?

• Pergunte a ele: após ter se colocado no lugar do outro e observado 
seu processo de decisão, você ainda pode procurar pelas pessoas e 
perguntar a elas o que precisa saber. Isso pode ajudar a confirmar 
as conclusões a que você chegou anteriormente ou complementar 
as informações necessárias para a definição de qual serviço me-
lhor irá satisfazer aos desejos e às necessidades do seu público-
alvo.

Portanto, antes de elaborar um plano de comunicação ou de marketing, 
é necessário traçar o perfil de cada um dos integrantes do grupo de 
influência, ou seja, do seu stakeholder.

Faça uma estatística juntamente com os membros da diretoria so-
bre o perfil (sexo, raça, posição socioeconômica, idade, dados pes-
soas, anseios e necessidades, bem como a maior sorte possível de 
informações individuais) de seus beneficiários diretos, indiretos, 
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colaboradores e voluntários, doadores e patrocinadores, funcioná-
rios, diretores e conselheiros, fornecedores, consumidores e outros 
grupos que, de algum modo, influenciam ou são influenciados por 
seu trabalho. Certamente a comunicação da entidade será muito 
mais efetiva e eficiente ao saber para quem está sendo direcionada.
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Defi nindo a personalidade por 
meio de uma identidade visual 
no Terceiro Setor
Instituições sociais podem – e devem – trabalhar com a 
personalidade, defi nindo cores e formas em materiais de 
comunicação impressos e digitais

Marcio Zeppelini

Assim como no mundo corporativo, as organizações sem fi ns lucra-
tivos também devem ter a preocupação de criar uma identidade visual 
de sucesso e de fácil absorção do público em geral. Uma marca simples, 
moderna e chamativa se fi xará melhor na mente dos “consumidores” e 
trará resultados positivos para a organização - sejam resultados de visi-
bilidade, credibilidade e, posteriormente, de captação de recursos.

Uma marca de sucesso deve compilar a síntese da organização em 
poucas palavras e em um desenho com poucos elementos (logotipo). 
Por meio de cores e formas, deve-se apresentar o conceito, a missão e a 
personalidade da instituição.

No momento da elaboração ou redesenho do logotipo, deve-se ter 
em mente que ele precisa ser de fácil aplicação para qualquer mídia (re-
vista, jornal, site, um cartaz ou em um simples cartão de visitas). Colo-
rido ou preto e branco.

Em todo o contexto da identidade visual de uma marca, destacam-se 
alguns elementos fundamentais:
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Marca fantasia: como a maioria das organizações sociais possui um 
nome em estatuto demasiadamente extenso, é importante que seja de-
terminado um nome curto, de fácil memorização, para uso na identi-
dade. A sigla formada pela abreviação do nome ou um apelido mais 
“simpático” que denote a ONG em questão pode ser ofi cializada como 
marca fantasia da instituição, sem modifi car o nome originalmente ado-
tado pelos idealizadores.

Nomes muito extensos difi cultam a criação de logomarcas fortes e 
incisivas, além de difi cultar a memorização por parte do público. Procu-
re singularizar e diminuir o nome adotando um apelido ou sigla. Nor-
malmente, as organizações já são chamadas por um nome mais amigá-
vel e prático pela própria comunidade, possibilitando adotá-lo como a 
marca fantasia.

Veja três exemplos fi ctícios de como simplifi car o nome de uma 
organização:
1. Programa Mais Vida de Educação Infantil e Profi ssionalizante de Ita-

nhaém – sugestões: Programa Mais Vida ou simplesmente +Vida!
2. Associação Benefi cente Lar de Apoio ao Velho Amigo Nossa Senho-

ra de Fátima – sugestões: Lar Velho Amigo ou Lar Nossa Sra. de Fáti-
ma (mais formal)

3. Instituto de Educação, Instrução e Formação Infantil de São Carlos 
– sugestão: Instituto Edifi Car

Logomarca: é o logotipo associado ao nome, à marca. Deve ser um 
desenho simplifi cado e de fácil memorização. Utilizando a técnica de 
repetição, parte do logotipo poderá ser usada na criação de peças insti-
tucionais e promocionais, como folders, site, entre outros materiais im-
pressos e digitais.

Domínio: já é cada vez maior a associação feita entre a marca e o en-
dereço eletrônico do site da organização. Obter um domínio de endereço 
eletrônico simples e que seja fácil de memorizar ajudará na identidade 
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da marca, evitando nomes extensos. O uso do “.com.br” para institui-
ções é desaconselhável, uma vez que a associação do “.org.br” a organi-
zações sociais já é bastante difundida entre os usuários da internet.

Além desses, há outros elementos responsáveis pela associação de 
identidade de uma instituição, utilizando recursos advindos do marke-
ting corporativo. Dentre eles, alguns dos mais utilizados são:

Slogan: frase que sintetiza a atuação ou o diferencial da institui-
ção, complementando a logomarca e preenchendo a criação de peças 
de comunicação. Pode ser usado separadamente da logomarca, mas 
recomenda-se que esteja sempre intimamente ligado à identidade da 
organização.

Mascote: um desenho caricaturado, um boneco ou um “bichinho” 
que possa amenizar o impacto mercadológico de uma marca e que soli-
difi que a identidade. Exemplifi cando, o uso da personagem animada Zé 
Gotinha remete rapidamente à campanha de vacinação.

Jingle: no marketing, existe ainda o jingle, peça musical especialmen-
te feita ou associada à marca para utilização em fi lmes institucionais, 
comerciais de rádio e TV ou outra mídia que utilize áudio.

Para todos os itens citados, de nada adianta criar a marca e não ter 
a posse dela. É imprescindível assegurar a propriedade da logomarca, 
do slogan e do mascote junto ao Instituto Nacional de Propriedade In-
dustrial (Inpi) e registrar o domínio do site no registro.br – o órgão é 
responsável por todos os domínios brasileiros (“.br”).

Marcas parentes
No desenvolvimento dos trabalhos de projetos sociais, é comum 

que se criem subprojetos dentro de todo o contexto da organiza-
ção. Pode ser uma campanha, um novo projeto, um curso, um pro-
duto. Para tanto, deve-se trabalhar com o aspecto de “parentesco” 
da marca principal. Serão extensões do projeto-eixo que, somadas, 
formarão um grupo de subprojetos. É bastante interessante adaptar 
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a marca principal ao novo projeto, pegando “carona” no sucesso já 
enraizado.

O uso de cores, tipologia e elementos gráfi cos adaptados à nova mar-
ca demonstrará que o subprojeto faz parte e é de responsabilidade da 
mesma organização, transpondo a credibilidade ao projeto novo, pois 
atrai os mesmos valores já relacionados na primeira marca. Deve-se to-
mar cuidado para não deixá-la totalmente submissa, dando sua liberda-
de e características próprias.
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A logomarca em programas de 
voluntariado empresarial
Símbolo representa a idoneidade de um programa e 
agrega novos valores compartilhados pelos funcionários

Centro de Ação Voluntária de Curitiba (CAV)

Uma cena se repete em várias empresas que realizam programas de 
incentivo ao voluntariado: a utilização, para o voluntariado entre fun-
cionários, da logomarca da empresa ou do braço social da mesma. Com 
o passar do tempo, constatam-se alguns problemas, e uma logomarca 
específi ca para o programa de voluntariado empresarial é criada. Esse 
processo, além de não ser saudável para o programa, também costuma 
ser um fator complicador para o entendimento dos funcionários e enga-
jamento às iniciativas sociais. 

O valor das marcas não está na quantifi cação do 
que foi gasto com sua confecção, mas é percebido 
pela relação que o público mantém com a mesma. 
Quanto mais positiva e cheia de signifi cados, 
mais contribui para que tenha valor agregado
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Inicialmente, a utilização da mesma logomarca da empresa no pro-
grama de incentivo ao voluntariado dos funcionários pode trazer um 
entendimento equivocado da proposta de trabalho. Uma vez que os ob-
jetivos e formas de atuação são diferentes, é preciso saber distingui-los, 
promovendo uma identifi cação projetiva.

Ao utilizar a logomarca da empresa, o funcionário inevitavelmente 
associará aquela imagem à companhia, o que pode provocar no cola-
borador o mesmo tipo de relação que mantém com seu trabalho - nem 
sempre saudável - e pode dar a entender que a pessoa está sendo “volun-
tária da empresa”. Além disso, pode estender o entendimento das rela-
ções de trabalho, como hierarquia e subordinação, às relações de volun-
tariado, e isso não é uma postura positiva para um programa que busca 
engajar e promover iniciativas cidadãs entre colaboradores.

Por exemplo, um dos comportamentos esperados de determinada 
empresa para com seus colaboradores é que eles tenham posturas com-
petitivas. No ambiente de negócios, isso é saudável e esperado. Porém, 
no ambiente voluntário, a postura deve ser colaborativa. A utilização da 
mesma logotipia pode promover a identifi cação de maneira errônea e 
equivocada, forçando que sejam feitas atividades para esclarecimentos, 
que nem sempre são efi cazes.

Utilizar a logomarca do braço social da empresa não é recomendável, 
porque, muito embora esse setor promova efetivamente as ações de re-
lacionamento com a comunidade, não signifi ca que o programa empre-
sarial de voluntariado compartilhe dos mesmos valores. Por exemplo, o 
braço social de uma determinada empresa trabalha com investimento 
social privado e tem suas orientações estratégicas, seus valores e con-
ceitos orientados para a atuação com educação. A utilização da mesma 
logotipia desse braço social no programa de incentivo ao voluntariado 
promove a identifi cação com aqueles valores e área de atuação, que nem 
sempre correspondem aos ideais de atuação voluntária dos colaborado-
res. Como trabalhar com desejos e buscas tão diversas?
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Equívocos dessa natureza, que confundem a atuação dos voluntários 
e não permitem que sejam “donos” das ações realizadas, independen-
tes e que compartilhem valores entre eles, podem ser um grave erro na 
continuidade das ações. Isso porque, uma vez afastados das iniciativas 
de incentivo ao voluntariado por um entendimento errado dos valores 
e ações, apenas com um trabalho extenuante de sensibilização e escla-
recimento será possível promover novamente o engajamento voluntário 
dos colaboradores.

A solução que não gera problemas de entendimento logo no início 
do programa de voluntariado na empresa é buscar uma logotipia nova, 
que seja de “posse” dos colaboradores, com a qual eles se identifi quem 
e tenham a clareza de que fazem parte daquela iniciativa. Daquela e tão 
somente daquela, porque, dessa maneira, interagem e contribuem efe-
tivamente para o crescimento daquele programa ou projeto, indepen-
dentemente de sua relação com a empresa ou com o braço social da 
mesma. 

As marcas tornaram-se garantia e indicadoras de qualidade, va-
lor, credibilidade e origem. São comunicadores silenciosos por meio 
dos quais os consumidores identifi cam produtos, serviços e orga-
nizações. Identifi cam visualmente e fazem a interface com os valo-
res histórico-pessoais, que podem ser compartilhados com outras 

As ideias de dinamismo, fl exibilidade, movimento 
e simultaneidade devem ser transmitidas por 
uma nova marca, gerando um movimento de 
grande repercussão e otimismo com relação 
à organização, para os stakeholders e toda a 
comunidade

Livro Comunicaça ̃o.indb   75Livro Comunicac ̧a ̃o.indb   75 06.07.11   14:47:2206.07.11   14:47:22



COMUNICAÇÃO  VISIBILIDADE E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS SOCIAIS76

pessoas. O valor das marcas não está na quantifi cação do que foi gasto 
com sua confecção, mas é percebido pela relação que o público man-
tém com a mesma. Quanto mais positiva e cheia de signifi cados for, 
mais contribui para que tenha valor agregado. Por isso, é importan-
te que os colaboradores entendam e compartilhem os princípios da-
quela proposta, representada visualmente pela logomarca do projeto
ou programa.

Marcas e logotipos
As marcas e logotipos são mais do que palavras e imagens. Eles de-

sempenham papéis de vital importância, como:
• Identifi car um produto, serviço ou organização;
•  Reforçar o nome do projeto junto ao público;
•  Diferenciar um produto, serviço ou organização da concorrência;
•  Dar informações sobre origem, valor e qualidade;
•  Agregar valor aos produtos;
•  Fidelizar o público;
•  Conquistar novas adesões à proposta;
• Criar vínculos emocionais novos.
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Reposicionar a marca é 
essencial para o Terceiro Setor
Organizações sociais seguem a mesma tendência das 
empresas para atingir seus públicos-alvo com mais 
objetividade

Marcio Zeppelini

Os anos 1990 fi caram conhecidos como um dos períodos mais férteis 
para o surgimento de manifestações culturais de gosto duvidoso. Apesar 
desse aspecto negativo, a década fi cou marcada pelo início de um movi-
mento, principalmente das empresas, de ordem mercadológica. Propu-
nha-se, à época, um reposicionamento de marcas e identidade corporativa 
para atingir um público cada vez maior ou, dependendo do caso, de maior
poder aquisitivo.

Em pouco mais de dez anos, os conceitos acerca dessa estratégia evo-
luíram. O mercado fez uma releitura dessa nova ferramenta e redefi niu 
rapidamente o foco que queria dar a tais mudanças - levando em con-
sideração, é claro, os desejos inconscientes dos consumidores. Só para 
citar alguns exemplos de empresas bem sucedidas, podem ser mencio-
nados o Bradesco e a Alpargatas, dona da marca Havaianas.

A primeira mudou radicalmente sua imagem institucional, aban-
donando uma identidade visual de cunho cartorial, quadrada e buro-
crática para uma aura de modernidade, sofi sticação e agilidade. A se-
gunda investiu pesado e conseguiu reverter a imagem de um produto 
considerado de terceira categoria, popular e sem graça, para um objeto 
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da moda, com visual clean, preço elevado e desejado por pessoas mais 
abastadas. Hoje, as sandálias Havaianas são exportadas para vários paí-
ses e vendidas a preços nada populares.

Seguindo os passos
Com um pouco de atraso, o Terceiro Setor pegou carona nesse movi-

mento que, ainda bem, não foi apenas mais um modismo. A onda fi cou 
mais forte ainda no fi nal dos anos 1990 e agora já se mostra como uma 
tendência que veio para fi car.

Tradicionais instituições se viram obrigadas a acompanhar as mu-
danças e não se arrependeram de ações para o reposicionamento de sua 
identidade visual - novos logotipos e peças de papelaria, sites mais di-
nâmicos e atraentes, alteração em uniformes, entre outras ações para o 
desenvolvimento institucional da marca.

Um dos motivos, em geral, para que uma organização decline de uma 
ação de reposicionamento de marca e identidade visual é o impacto que 
pode ter entre seus stakeholders. O temor é por não conseguir transmitir 
o novo conceito de maneira clara. E isso vai depender das pessoas que 
estão por trás do desenvolvimento da campanha, da criação da marca, 
do uso de cores e tipologia.

A maioria das obras criativas é composta por 
uma ou mais ideias misturadas. Então, trabalhar 

a criatividade necessariamente pressupõe que 
haja um histórico cognitivo
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Nada é absolutamente novo que jamais tenha 
sido usado por alguém, assim como nenhuma 
comunicação é perfeitamente igual à outra. A 
miscigenação de diversas formas de se comunicar 
do passado trará subsídios para você criar o hoje

As ideias de dinamismo, fl exibilidade, movimento e simultaneidade 
devem ser transmitidas por uma nova marca, gerando um movimento 
de grande repercussão e otimismo com relação à organização, para os 
stakeholders e toda a comunidade.

Coragem
Se o reposicionamento de marca já traz todo um estresse para os envol-

vidos, imagine então quando há a criação de um novo nome para uma en-
tidade: surgem sentimentos diversos, como medo, angústia, desconfi ança, 
receio e dúvidas, muitas dúvidas acerca dos resultados. Foi o caso do Centro 
de Apoio à Criança Carente com Câncer (CACCC), que, em dezembro de 
2007, passou a se chamar Casa Ninho. A agência de publicidade Y&R foi 
quem desenvolveu as ações de reposicionamento da marca.

“A mudança no nome e no logo da instituição aconteceu para pro-
porcionar maior identidade para a organização e de uma maneira que 
representa todo o trabalho de carinho e acolhimento que a Casa Ninho 
oferece para as crianças e adolescentes que necessitam dessa assistência” 
explica Jaime Gianizella Filho, então diretor da entidade. 
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Outras organizações do Terceiro Setor também promoveram mu-
danças e obtiveram sucesso, como a Associação Brasileira de Organiza-
ções Não-Governamentais (Abong). Em 2000, a Abong passou por um 
processo de renovação de sua identidade visual, a partir da reorganiza-
ção gráfi ca de informes e do site. Deu certo, e hoje está colhendo frutos, 
com a consolidação de sua imagem como agregadora de valores para o 
Terceiro Setor.

A Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora, coordenada por religiosos 
salesianos, foi outra entidade que decidiu, em 2003, adotar uma iden-
tidade visual que viesse ao encontro de suas necessidades, uma vez que 
precisava unifi car diversas representações espalhadas pelo país, como as 
103 comunidades educativo-pastorais - entre escolas, instituições uni-
versitárias, obras sociais, oratórios e paróquias.

A verdade é que no século 21, conhecido como a Era da Informação, 
a adequação a novos padrões estéticos de imagem e de comunicação 
terá vital importância para a sobrevivência das entidades do Terceiro 
Setor. “O meio é a mensagem”, expressão cunhada no século 20 pelo 
fi lósofo e educador canadense Marshall McLuhan, fi cou ultrapassada. 
Nos dias atuais, com a imensa quantidade de informação a que estamos 
expostos, é certo dizer que a mensagem é o meio. E as ONGs precisam 
entender isso, pois terão de aprender como, quando e por que se comu-
nicar com seus diversos públicos. Não adianta ter os canais certos se não 
houver sabedoria sobre como usá-los.
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O processo da criação
A criatividade é um dom que todo ser humano tem, mas 
precisa de incentivo com ingredientes de fácil aplicação

Marcio Zeppelini

Estamos nos comunicando a todo o momento. Seja falando, escre-
vendo ou gesticulando, ao telefone, escrevendo um e-mail ou criando 
alguma peça publicitária, o processo de comunicação é realizado a todo 
instante. Entretanto, para que a informação chegue da melhor maneira 
possível e para que a comunicação tenha efeito e seja efi ciente, são ne-
cessários alguns ingredientes básicos: clareza, transparência, concisão, 
objetividade e criatividade.

Talvez todos esses elementos sejam de fácil compreensão. Porém, 
especificamente a criatividade é um fator determinante para que a 
comunicação seja mais ou menos efetiva. Assim como em qualquer 
atitude ou decisão que se tome no dia-a-dia da administração de 
uma organização do Terceiro Setor, fazer o que sempre foi feito atin-
girá os resultados que sempre foram obtidos – sejam eles bons ou 
ruins. Se quiser algo diferente, desejar que o efeito dessa comunica-
ção seja mais eficiente que outras informações transmitidas por sua 
entidade ou por outra organização, aja de maneira criativa: elabore o 
texto, o layout, o e-mail ou seja qual for a comunicação desejada de 
modo inovador.

Como para a criatividade não existe fórmula ou segredo, pois é 
uma atividade abstrata, não há como ensinar a ser criativo ou aplicar 
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exercícios sobre isso na comunicação para que seja possível executar ou 
produzir peças mais ou menos criativas.

Mas há como estabelecer fundamentos que propiciem o início do 
processo de criação e, para isso, devemos, antes de qualquer coisa, con-
ceituar que a maioria das obras criativas é composta por uma ou mais 
ideias misturadas. Então, trabalhar a criatividade necessariamente pres-
supõe que haja um histórico cognitivo em nossa mente para que nossa 
imaginação fl ua e consigamos trazer algo novo, realmente criativo.

No processo de criação de uma peça de comunicação - desde um 
simples folheto a um complexo portal de internet - três fatores são de-
terminantes para o êxito do trabalho.

Regras
Existem regras estéticas evidenciadas por tendências de mercado e 

estas devem ser seguidas para que o mercado absorva tal comunicação. 
Até para ser out of the box, ou seja, para obstruir as regras, é necessário 
conhecer de antemão quais são elas e onde e porquê elas estão sendo 
infringidas.

As regras estéticas, as linhas e cores mais utilizadas são mudadas 
conforme o desenvolvimento humano. São tendências seguidas na pu-
blicidade, no design de carros e móveis, cores do mundo da moda e até 
traços das artes plásticas e da arquitetura. Assim, seguem as tendências 
artísticas, musicais, culturais, paisagísticas e em toda atividade na qual 
seja necessária a criatividade.

Aliam-se a essas regras códigos de ética que normatizam a comuni-
cação e o marketing de diversas categorias profi ssionais, como é o caso 
da saúde, direito e contabilidade, entre outras.

Também é necessário saber o que se pode fazer para não infringir 
alguma lei e ser sancionado a alguma pena mais dura. É o caso da cons-
ciência com valores éticos e morais, respeito aos direitos autorais e co-
nhecimento do limite para utilização de algum texto ou imagem.
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Para utilizar a imagem de assistidos, por exemplo, deve-se munir de 
uma autorização de uso de imagem e, mais que isso, verifi car junto aos 
órgãos públicos o que pode ou não ser usado. Crianças em situação de 
abrigo temporário, por exemplo, não podem ter sua identidade revela-
da, mas é permitido que se faça uma foto de perfi l ou de costas, desde 
que não seja possível sua identifi cação. 

Histórico
Sempre que é necessário criar algo - seja uma peça publicitária ou até 

mesmo encontrar a solução para algum problema cotidiano -, é impor-
tante termos um compêndio de tudo que já foi feito a respeito:
• Como foram as demais peças de comunicação elaboradas para aque-

le fi m?
• Quais eram as respostas geradas às mesmas perguntas?
• O que foi feito e deu certo? E o que foi feito que não tenha surtido 

efeito?
• Quais as ações realizadas por organizações similares à sua?

Com esse acervo histórico na memória, é possível criar novas defi ni-
ções utilizando recursos que deram certo no passado e não repetir erros 
que já foram experimentados.

Lavoisier, em 1979, ao explicar a Lei da Conservação da Massa, disse 
sabiamente: “Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transfor-
ma”. Assim como no ciclo natural da vida, a frase se encaixa perfeita-
mente à criatividade na comunicação. Nada é absolutamente novo que 
jamais tenha sido usado por alguém, assim como nenhuma comunica-
ção é perfeitamente igual à outra. A miscigenação de diversas formas de 
se comunicar do passado trará subsídios para você criar o hoje.

Uma sugestão é elaborar e fomentar constantemente um banco de 
ideias, uma pasta, gaveta ou arquivo (físicos ou digitais) em que sejam 
guardados anúncios, folders, cartazes, recortes de jornais, revistas, tex-
tos, sites e outras peças separadas em duas categorias: “vi e gostei”, isto 
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é, peças que agradam (mostrando o que pode ser copiado); e “vi e odiei”, 
para peças que não agradam (mostrando o que jamais deve ser feito). 
Assim, quando se surpreender precisando criar algo e lhe faltar inspi-
ração, recorra ao banco de ideias. Vasculhe primeiramente o que não se 
deseja e depois parta para as boas peças arquivadas. Certamente alguma 
luz aparecerá ao fi nal do seu túnel. 

Personalidade
Este quesito é, sem dúvida, o mais difícil para se criar regras, po-

rém, o mais fácil de identifi car em um processo criativo. Pessoas que 
não gostam da cor preta, por exemplo, difi cilmente aprovariam um 
anúncio que tenha todo seu fundo escuro. Outras adorariam pela sim-
ples preferência por aquela tonalidade. Alguém que esteja em seu pro-
cesso criativo pode executar uma obra que, aos seus olhos, esteja per-
feita. Para outrem, o desagrado se deu somente pelo uso de uma cor, 
uma fonte ou estilo de escrita que não esteja em conformidade com 
seu léxico coercitivo.

No entanto, a personalidade não deve ser de uma pessoa física, mas 
da organização em si. Desde que haja uma identidade visual já estudada, 
aprovada e implantada, as peças de comunicação devem sempre seguir 
essa personalidade, utilizar cores, traços e formas que defi nem o logoti-
po e demais apoios da comunicação. Assim, é possível que seja imposta 
a identidade visual da organização e não se deixe levar por gosto de uma 
ou outra pessoa que também esteja apta a aprovar aquela obra criativa.

Com esses três ingredientes em mãos, a criatividade se dará no mo-
mento de misturá-los, como se mistura uma massa de bolo. Algumas 
receitas fi carão prontas em cinco minutos. Outras levarão horas ou dias 
para amadurecer. Quem irá misturar a massa – seja o jornalista criando 
um press release, o webdesigner desenvolvendo o site, o diagramador 
elaborando um anúncio –, deve utilizar os três ingredientes descritos 
para que a criatividade apareça. 
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Dica de literatura
Design para quem não é designer, Robin Williams. O livro introduz 

ao design e à diagramação por meio dos quatro princípios básicos do 
design: proximidade, alinhamento, repetição e contraste. Usando exem-
plos de antes e depois, estimula o leitor a fazer suas próprias experiên-
cias. Traz também noções básicas sobre tipologia, serifa, estilo, peso e 
tamanho.
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Campanhas de comunicação
É necessário identifi car a campanha mais adequada a 
ser desenvolvida para melhor atingir o público-alvo a 
quem se deseja comunicar

Marcio Zeppelini

Defi nir o tipo da campanha, diferenciá-la e saber quais os outros 
tipos existentes facilita a elaboração de um planejamento de comunica-
ção, em que é preciso elencar as mídias que poderão ser utilizadas para 
cada necessidade de comunicação. Para isso, é essencial ter em mente a 
seguinte equação: 

O QUE desejamos comunicar
+

QUEM desejamos que receba a mensagem
=

COMO devemos comunicar 

Nas diversas formas de comunicação com os grupos de infl uência, 
ou stakeholders, pode-se elaborar ações coordenadas, conjuntas ou não, 
desde que alinhadas por um planejamento estratégico de comunicação. 
É preciso que se tenha uma razão para aquela ação de marketing ou 
de comunicação. 

Dois grandes grupos diferenciam as campanhas: 
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1. Processos de comunicação prospectivos: dos quais se espera algum 
resultado ou retorno. Geralmente, visam captar colaboradores, valo-
res ou algum tipo de apoio, material ou não. 

Campanha para captação de recursos
Como o próprio nome sugere, esse mecanismo tem o objetivo prin-

cipal de angariar fundos em dinheiro; materiais básicos e de expedientes 
necessários; peças para a realização de alguma atividade ou obra; matéria-
prima para confecção de produtos; alimentos; roupas; enfi m, toda e qual-
quer doação necessária à instituição. Nesse caso, inclui-se como captação 
de recursos a venda de convites ou produtos em que o viés desse valor 
esteja intrinsecamente voltado à captação de recursos (diferentemente de 
campanhas promocionais, abordadas adiante). Para atingir o objetivo, é 
necessário ter criatividade, e as possibilidades são inúmeras.

Campanha de envolvimento humano/voluntariado
Visa buscar e/ou motivar a força individual ou coletiva para captar ou 

manter voluntários para a organização. Campanhas motivacionais rara-
mente são realizadas nas instituições, mas devem fazer parte de um plane-
jamento que englobe a coordenação de comunicação e a de voluntários.

Eventos, entrega de prêmios e diplomas são boas práticas para se 
captar e motivar colaboradores. O simples contato direto com a institui-
ção cria mais vontade no indivíduo de participar do que a aparição em 
uma mídia impressa ou eletrônica. 

Campanhas de envolvimento humano segmentadas também são uti-
lizadas, nesse caso, na busca por voluntários específi cos, como dentistas, 
médicos, professores e demais profi ssionais tecnicamente capacitados.

Campanha promocional 
Entende-se por mecanismos de comunicação promocionais aqueles 

em que o objetivo é vender ou promover algo com valor mercantil. É a 
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campanha de venda de um produto ou serviço que tenha valores e bene-
fícios de mercado e que possui concorrentes no Segundo Setor.

Entenda a diferença entre campanha promocional e de captação de 
recursos: uma universidade, por exemplo, pode fazer uma campanha 
do agasalho, para arrecadar roupas e cobertores (campanha de capta-
ção de recursos), e uma campanha de vestibular para atrair potenciais 
alunos a realizarem o teste para ingresso na universidade (campanha 
promocional). Já uma entidade de organização de eventos pode tanto 
vender ingressos para um chá benefi cente e reverter toda a renda para a 
instituição X (campanha de captação de recursos), como contratar uma 
dupla sertaneja de renome, vender ingressos para o show, pagar todos os 
royalties a que ela tem direito e estipular que uma porcentagem vá para 
a instituição Y (campanha promocional).

É fundamental perceber que, no segundo evento, os valores de in-
gresso estão intimamente ligados à relação custo versus benefício do 
show e da dupla sertaneja em si, e não exatamente à doação que será 
feita à instituição Y. Já no chá benefi cente, como o próprio nome diz, 
o participante comprará o convite para benefi ciar a instituição X e é
possível que ele nem compareça ao evento.

Portanto, o apelo emocional, a carga que deve ser dada na comu-
nicação, muda de um para outro. Na captação de recursos, vale o peso 
da ajuda em si; na campanha promocional, vale o peso do produto ou 
serviço oferecido.

Campanha de fi liação
Os mecanismos que englobam uma campanha de fi liação se asseme-

lham aos da captação de recursos ou promocional, dependendo do que 
se oferecer como contrapartida. Visa especifi camente à fi delização de 
colaboradores e/ou clientes, à agregação de associados (pessoas físicas 
ou jurídicas) à instituição, fazendo com que possam contribuir periódi-
ca e constantemente com o projeto.
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O diferencial desse tipo de campanha é que a instituição assumirá um 
compromisso muito maior com o colaborador do que com aquele doador 
voluntário. E, exatamente por isso, é necessário deixar bem claro qual a 
contrapartida oferecida, pois isso interferirá na motivação do público-alvo 
em aderir à fi liação e, mais que isso, permanecer por longos anos nela.

Uma campanha do tipo “Adote uma criança”, por exemplo, deverá 
esclarecer o que exatamente aquele doador custeará: se é parte ou todo 
o sustento da criança, se inclui educação ou não, material escolar, vestu-
ário ou brinquedos. Caso contrário, será difícil fazer com que o mesmo 
contribuinte que adotou aquela criança faça outro tipo de doação.

É necessário ainda redobrar a atenção com a prestação de contas, em 
especial se essa “adoção” for personalizada. Se, por exemplo, eu adotei o 
Pedrinho (uma criança específi ca), eu vou querer ter constantes notícias 
sobre ele. Posso até querer saber de toda a instituição, mas sempre na 
carona de uma pergunta específi ca sobre aquela criança.

Outra maneira de se fazer campanhas de fi liação é distribuir pla-
cas ou troféus de homenagens (Empresa Amiga da instituição X), selos 
indicativos (“Esta empresa contribui com o Lar Y”) ou formas de mer-
chandising com sua marca, colocando um anúncio em seu informativo 
impresso ou um banner do colaborador em seu site.

Em alguns casos, é possível enredar um pacote de benefícios para 
quem apoia constantemente o projeto, com participações gratuitas em 
eventos, envio de revistas, quantidade específi ca de brindes etc.

2. Processos de comunicação assertivos: são as campanhas de afi rma-
ção, ou seja, processos de comunicação que visam argumentar ou 
marcar presença de alguma forma.

Campanha institucional
Visa fi xar a marca, fi rmar uma identidade junto ao público-al-

vo, tanto visual como conceitual. São trabalhadas a logotipia e toda a 
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identidade visual criada sobre ela. Imagens, conceitos e depoimentos 
ajudam a comprovar a mensagem que se quer transmitir. 

É normalmente usada em folheteria promocional (folder, catálo-
go, cartões), anúncios institucionais, merchandising em eventos com a 
exposição do logotipo ou da temática da organização. Adesão a outras 
campanhas de organizações congêneres que defendem a mesma causa 
também, em geral, são campanhas institucionais.

Campanha de marketing social e de conscientização
É aquela que objetiva institucionalizar uma ideia ou um conceito 

na comunidade que se quer atingir. Pode ser por meio de publicidade, 
eventos, treinamentos ou com textos jornalísticos em que, geralmente, 
tenta-se transmitir alguma mensagem de conscientização ou de adesão 
a uma cultura que se queira enraizar. 

Campanhas como “Leia um livro”, “Se beber, não dirija”, “Proteja as 
nascentes dos rios” são ações comunicativas de cunho consciencial e 
que podem ou não vir regradas com alguma efeméride comemorativa 
(dia do livro, dia mundial da prevenção de acidentes, semana do meio 
ambiente etc.).

Campanha de prestação de contas
Esse tipo de comunicação - um dos mais importantes de uma orga-

nização social - visa mostrar resultados aos colaboradores relacionados 
àquele programa (sejam doadores ou voluntários) e à comunidade atin-
gida. Deve conter dados quantitativos e qualitativos do projeto social 
em questão. É imprescindível ter transparência, clareza e concisão, ten-
tando resumir as informações sem omitir nenhuma delas. 

Enormes tabelas de valores devem ser evitadas, deixando esse mon-
tante às prestações de contas acessórias que devem ser entregues ao go-
verno ou a fi nanciadores. Nesse caso, resumos de receitas e despesas 
devem se confi gurar de maneira clara e objetiva, apontando para algum 
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local (o ideal é o site) no qual as informações estejam detalhadas para 
quem quiser conferir. 

Uma prestação de contas bem feita gera credibilidade. Além de os 
doadores fi carem gratifi cados com seu investimento, certamente volta-
rão a investir em sua entidade. Também atrai novos colaboradores, em 
razão da transparência ofertada.

Campanha interna
A campanha de comunicação interna visa, entre outros aspectos, or-

ganizar toda a comunicação da entidade. O objetivo é universalizar as 
informações geradas internamente e não gerar confl itos quando forem 
para fora da instituição. Também serve para dinamizar processos orga-
nizacionais e minimizar confl itos. Diversos meios de comunicação po-
dem ser utilizados nesse tipo de campanha: e-mail, mural, intranet, cir-
culares, reuniões, entre outras modalidades a serem apresentadas mais 
adiante.

Campanha de infl uência/Advocacy
Associa interesses comuns com o intuito de formar um canal media-

dor, de maneira que a organização passe a representar a opinião de um 
grupo de pessoas. Muitas vezes, ela se dá politicamente e face a face com 
o receptor. Sendo bem embasada e não tendo conotação paternalista, 
tem grandes chances de conquistar adeptos do poder público e privado 
à causa da instituição. 

Pode também servir como ponte de interesse entre a comunidade e o 
poder público ou os dirigentes de uma empresa. Para exemplifi car, ima-
ginemos um bairro que fi que entre uma estrada e uma fábrica. Fazendo 
uma campanha de infl uência, uma ONG poderá usar sua força institu-
cional para representar os moradores daquele bairro junto à diretoria da 
empresa e à prefeitura, para que seja construída uma passarela sobre a 
estrada em questão. 
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Marketing de relacionamento 
e captação de recursos
Os principais passos para criar e manter um trabalho 
sólido na área de captação de recursos

Rodrigo Alvarez e Ieda Alcântara

O texto a seguir não pretende ser um arremedo de curso, mas des-
pertar o interesse dos leitores para continuarem a jornada de aprendiza-
do a partir de alguns questionamentos e pontuações. 

Uma boa opção inicial para criar um banco de dados é utilizando 
o programa Access. Mais investimentos em tecnologia só deverão ser 
considerados após resultados concretos e permanentes.

Por onde começar?
O melhor é sempre fazer um mapeamento da situação atual da ope-

ração. Avaliar e revisar seus processos, o que se faz e como faz. Liste o 
passo a passo de sua operação a partir do primeiro contato com o indi-
víduo ou empresa potencial. Descreva as ações previstas para cada situ-
ação que envolva o relacionamento com o doador (por exemplo, o envio 
de comunicação, cobrança, atrasos na doação, cancelamentos etc.).

Faça um levantamento de onde estão as informações sobre o doador 
ou pessoas que se relacionam à organização e a qualidade desses dados. 
Analise o layout, formato, volume e conteúdo dos campos. 

Avalie seu processo atual de captura e armazenamento de 
informações:
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• Quais dados estão sendo capturados, quem captura e em que 
situação? 

• Onde eles estão sendo guardados e qual o nível de atualização? 
É preciso se perguntar ainda: a entidade tem aproveitado as oportu-

nidades com públicos diversos para capturar dados? Ainda não? 
Com esse diagnóstico concluído, será mais fácil identifi car e corrigir 

erros da operação e propor alternativas para a melhoria do processo.

Dados a capturar e como armazená-los
Toda organização tem públicos interessados em sua existência. Isso 

é a base de sua sustentabilidade fi nanceira. Entender quem são esses 
públicos e quais são seus interesses é fundamental. Mas, lembre-se: nin-
guém doa se não for solicitado.

A palavra de ordem, então, é aprender mais sobre os doadores e 
aqueles potenciais. Para tanto, é preciso capturar e armazenar dados so-
bre eles. 

Que dados? Aqueles que fazem diferença e que são relevantes no seu 
relacionamento com o doador. Procure ser objetivo e padronize o máxi-
mo possível a entrada do dado por meio de perguntas fechadas. Revise 
sua fi cha de cadastro ou fi liação, aquela impressa em seu material de 
divulgação, e não se esqueça de treinar todas as pessoas responsáveis 
pela captura da informação, tendo sempre em mente que se “entra lixo, 
sai lixo”. 

Outro ponto importante e que vale ser ressaltado: nós falamos com 
pessoas, não com empresas. Tenha sempre o cuidado de capturar o 
nome das pessoas que decidem a doação e aquelas que infl uenciam, no 
caso de doadores pessoa jurídica.

Além dos dados cadastrais do doador, considere a necessidade de 
armazenamento do histórico de contatos e participações em campanhas 
de marketing e, principalmente, o histórico de doações, os chamados 
dados transacionais (valor, periodicidade, forma de pagamento etc.).

Livro Comunicaça ̃o.indb   94Livro Comunicac ̧a ̃o.indb   94 06.07.11   14:47:2306.07.11   14:47:23



CAPÍTULO 3 95

Guarde as transações, doação por doação, com a data, valor e doador 
devidamente identifi cados, além da data de fi liação (doador desde...) e 
de cancelamento, se for o caso.

A qualidade e a integridade da informação são fundamentais nesse 
processo; programe rotinas e ações para tratamento, atualização e enri-
quecimento dos dados. 

Marketing de relacionamento pressupõe o suporte de um “marke-
ting database”, um banco de dados que possibilita o armazenamento e 
acesso mais fl exível ao dado. 

Comece pequeno: um soft ware de banco de dados como o Access, 
por exemplo, será sempre uma boa opção inicial. Mais investimentos 
em tecnologia somente deverão ser considerados após resultados con-
cretos e permanentes.

Se não tiver familiaridade com o computador, peça ajuda a um vo-
luntário. Montar um banco de dados não é tarefa difícil para um progra-
mador, mas lembre-se antes de defi nir os dados a serem incluídos.

Dado capturado. O que é que faço agora?
É hora de transformar dado em informação, conhecimento e inteli-

gência a serem utilizados em benefício da organização. Aqui se inicia o 
processo de conhecimento da carteira de doadores - a análise do banco 
de dados.

Os doadores não são todos iguais e, portanto, merecem trata-
mentos diferentes. Utilize o banco de dados para reconhecer as di-
ferenças e estabelecer relacionamentos personalizados, rentáveis e 
de longo prazo. Por outro lado, doadores costumam compartilhar 
características semelhantes. Segmente a carteira considerando essas 
semelhanças. 

É preciso identifi car na organização problemas e oportunidades e 
propor ações de marketing que resultem na conquista de novos doado-
res e na fi delização dos atuais. Para isso, é possível recrutar voluntários 
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ou, se for o caso, contratar um profi ssional com capacidade para anali-
sar dados.

A análise das doações é fundamental para a classifi cação de sua base 
de doadores por meio do cálculo de alguns indicadores de desempenho. 
Nunca se esqueça de que o melhor doador será sempre aquele que doou 
mais recentemente, que doa com frequência e com valores mais altos.

Analise sua operação. Calcule a taxa de retenção por segmento, ou 
seja, o percentual de doadores que permaneceram doando um, dois, três 
ou mais anos após a fi liação. Esse índice é fundamental para medir a 
efetividade do seu relacionamento e da sua capacidade de ampliação e 
manutenção de carteira.

Doadores geram retornos diferentes, certo? Calcule então o LTV 
(Life Time Value), isto é, o valor do doador ao longo de sua vida na 
instituição. Esse valor é fundamental para defi nir o quanto investir na 
aquisição de prospects (potenciais doadores) com o mesmo perfi l dos 
melhores doadores, na retenção e ativação dos atuais e recuperação dos 
inativos.

Gere relatório analítico periódico que permita detectar alterações de 
perfi l ou de comportamento da carteira de doadores. A variação dos 
indicadores mercadológicos (valor médio da doação, frequência média 
das doações, número total de doadores ativos etc.) ao longo do tempo 
indicará acertos e erros em sua política de relacionamento e conquista 
de novos doadores. 

Criando um programa de relacionamento
Certamente a entidade já está se relacionando com seu doador, mes-

mo que esteja simplesmente enviando um boleto bancário ao fi nal de 
cada mês. Mas, com um banco de dados implantado e uma carteira de-
vidamente analisada e segmentada, não poderia haver melhor momento 
para se rever e implantar uma estratégia de relacionamento nova, contí-
nua e efi ciente em relação à sua base de doadores.
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Defi na a frequência e o tipo de comunicação por categoria de doado-
res. Faça um planejamento e elabore um cronograma de atividades que 
assegure o controle e o envio da comunicação nos prazos previstos. Isso 
é tarefa do cotidiano que exige uma equipe bem treinada e compromis-
sada com o resultado fi nal.

Escolha o canal com melhor custo/benefício para se relacionar com 
cada segmento e em cada situação:

Mala direta: ferramenta muito usada na aquisição de novos doa-
dores. A escolha da lista de contatos é o fator principal do sucesso da 
campanha. Faça cálculos antes de tomar a decisão de enviar uma mala 
direta, considerando principalmente o custo da campanha e sua expec-
tativa de retorno;

Telemarketing: permite o relacionamento com diálogo e é um ex-
celente reforço para a mala direta. Mas cuidado com o custo, invasão, 
mensagem, timing e objetividade. Equilibre cortesia e assertividade. Pla-
neje a campanha, treine bem os operadores, monitore os resultados e 
prepare-se para correções de rumo no decorrer da operação; 

Internet: é uma ótima opção para se relacionar com seus doadores. 
Possui baixo custo, é um meio ágil, capaz de disponibilizar a informação 
em tempo real e com rápido retorno.

A internet tem revolucionado a maneira de captar e se relacionar 
com doadores. Reformule seu site. Inclua informações sobre sua orga-
nização e não se esqueça da fi cha de fi liação ou de cadastro para aqueles 
que desejam receber mais informações. O site será uma excelente fonte 
de divulgação do seu trabalho e de captação. 

Explore os diversos modos de se relacionar com o doador ou pros-
pect: por meio do contato pessoal, programando visitas à sua sede, 
criando eventos ou aproveitando oportunidades em que esteja presente 
pessoalmente, falando em público de sua causa. 

Outro ponto importantíssimo: o doador que entra em contato com 
a instituição, de uma maneira ou de outra, está dizendo que valoriza e 
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se importa com seu trabalho. Dê atenção à sua solicitação ou reclama-
ção, não o deixe nunca sem um retorno e agradeça sempre a oportuni-
dade que ele está lhe dando para aprimorar a sua operação e atendê-lo 
melhor.

O que dizer ao doador?
Primeiramente, aproveite todas as oportunidades de contato para 

mostrar o quanto a entidade é grata por tê-lo participando e apoiando 
seu projeto. E preste contas. Mostre como a contribuição dele é utilizada 
e sua importância na manutenção e expansão dos serviços oferecidos 
pela instituição.

No mais, todos os esforços deverão ser dirigidos para ampliar e re-
forçar os vínculos com os doadores. É necessário aumentar o valor da 
carteira de clientes e isso pode ser feito de três maneiras:
• Aquisição: aumento do volume de doações por meio da conquista 

de novos doadores. Para isso, é necessário realizar pilotos de teste 
de campanhas de prospecção para identifi car no mercado doadores 
potenciais parecidos com seus doadores mais rentáveis; 

• Retenção: aumento da duração do relacionamento com o doador. 
Tente identifi car os sinais que o doador dá ao longo do tempo antes 
de cancelar ou parar de doar. Nem sempre essa é tarefa fácil, mas será 
de suma importância para direcionar ações que reduzam o índice de 
cancelamento ou inativação. 

• Ativação: aumento dos valores das doações. Realize campanhas para 
buscar um upgrade no valor da doação ou para gerar receitas por 
meio da venda de produtos comercializados pela instituição, caso 
existam.

Mesmo depois de tudo isso, alguns doadores vão cancelar ou sim-
plesmente parar de doar. Procure sempre saber o motivo do cancela-
mento, capture essa informação e guarde-a de modo padronizado para 
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que se possa tabular e analisar o resultado. E lembre-se: ele já foi sensi-
bilizado um dia pela sua missão. Portanto, programe um contato futuro, 
considerando a situação atual do doador.

Será que estou no caminho certo?
Os recursos geralmente são escassos, principalmente em se tratando 

de organizações do Terceiro Setor. O desafi o é aumentar as taxas de res-
postas das campanhas de marketing e reduzir custos. Mas como fazer 
isso? Identifi cando com o maior grau possível de precisão o problema/
oportunidade e o público que se deseja atingir. 

Crie o histórico de campanhas. Será assim, testando e analisando o 
resultado das suas ações e o perfi l dos respondedores, aprimorando a 
operação e focando no público com maior probabilidade de retorno que 
será possível maximizar os recursos. À medida que os resultados apare-
cerem, a organização se sentirá mais à vontade para destinar um percen-
tual da receita incremental obtida para suportar e ampliar a atuação.

E, mais uma vez, não descuide dos seus dados. Eles são seu patrimô-
nio e fator preponderante do sucesso da sua operação. 
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Merchandising social. 
O que é isso?
A televisão brasileira tornou-se a principal vitrine desse 
novo conceito de marketing, usado, na maioria das vezes, 
de maneira equivocada

Fernando Credidio

A cada dia, produtos e serviços ocupam mais espaço na televisão 
brasileira fora dos intervalos comerciais. É uma profusão de depoimen-
tos, testemunhos e exposição de marcas que vêm contaminando os pro-
gramas e as telenovelas, driblando a restrição dos intervalos e a atenção 
do telespectador. Chamam a isso, equivocadamente, de merchandising.

Ainda que as publicações técnicas não legitimem nenhuma expressão, 
apenas as registrem, o termo merchandising merece elucidação. Segun-
do Marcos Cobra, autor do livro “Marketing básico - uma perspectiva 
brasileira”, merchandising compreende um conjunto de operações táticas 
efetuadas no ponto de venda para se colocar no mercado o produto ou o 
serviço certo, com o impacto visual adequado e na exposição correta.

Em corroboração a essa defi nição, Eneus Trindade, mestre em Ciên-
cias da Comunicação, afi rma, no artigo “Merchandising em telenovela: 
a estrutura de um discurso para o consumo”, que as diversas aplicações 
que o termo vem recebendo não passam de uma designação para técni-
cas promocionais que, necessariamente, não possuem nenhuma seme-
lhança com o verdadeiro procedimento de merchandising, no que diz 
respeito ao seu conceito mercadológico, o qual está fortemente atrelado 
à ação promocional para um produto ou serviço no ponto de venda.
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Compreende-se também que a expressão merchandising, em teleno-
vela, não se aplica nem pode ser entendida em seu sentido conceitual. 
Na verdade, a expressão correta para esse tipo de exposição deveria ser 
tie in, que signifi ca amarrar dentro, ou seja, amarrar dentro de um de-
terminado contexto. 

Logo, se não existe merchandising televisivo, a expressão merchandi-
sing social também inexiste. Assim sendo, o que estamos assistindo são 
tie in sociais.

A estratégia de se amarrar produtos a contextos é antiga. A primeira 
experiência desse tipo, em telenovela, aconteceu em Beto Rockfeller, de 
1969, cujo protagonista, personagem do ator Luís Gustavo, amanhecia 
quase todos os dias de ressaca por conta das noites de farra e tomava o 
antiácido efervescente Alka Seltzer, produzido pela Bayer. Contudo, a 
estratégia se consolidou a partir da novela Dancing Days, de 1979, com 
a exposição das calças jeans Staroup pela personagem Júlia Matos, inter-
pretada por Sônia Braga.

E o lado social?
Mais importante que discutir conceitos ou relembrar estratégias co-

merciais das emissoras de televisão é abordar o que vem sendo pro-
duzido a título do chamado merchandising social e, principalmente, as 
verdadeiras intenções das emissoras que o veiculam.

O fato é que existem outros interesses além daquele de difundir cam-
panhas institucionais, de utilidade pública e de marketing social por trás 
das inserções nas telenovelas ou naquelas veiculadas nos intervalos da 
programação. Tais iniciativas fazem parte de uma estratégia ampla e or-
ganizada de conferir ao canal uma imagem de cidadão e socialmente 
responsável. Entretanto, como afi rmou o jornalista Joelmir Beting em 
entrevista à Revista Imprensa de março de 2004, “quando a mídia divul-
ga e cobra responsabilidade social de todo mundo, ela mesma se esque-
ce de que não está zelando muito pela sua própria”.
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Mas, voltando ao dito merchandising social, a Agência de Notícias 
dos Direitos da Infância (Andi) defi ne o termo como inserção intencio-
nal, sistemática e com propósitos defi nidos de questões sociais e men-
sagens educativas nas tramas das telenovelas e outros programas de TV. 
As questões sociais abordadas mostram-se, aos telespectadores, como 
parte integrante do enredo das telenovelas e minisséries. Aparecem as-
sociadas, de maneira positiva e educativa, aos diversos personagens que, 
deste modo, atuam como porta-vozes dos conceitos, atitudes e compor-
tamentos que estão sendo promovidos.

A Rede Globo começou a veicular esse tipo de campanha em 1995, 
na novela História de Amor, em que o personagem Edgar, interpretado 
pelo ator Nuno Leal Maia, fi cava paraplégico e, mesmo assim, pratica-
va esportes. O assunto foi tão debatido na época que o autor convidou 
Pelé, à época ministro do Esporte e Turismo, a fazer uma participação 
na trama. A experiência se repetiu no ano seguinte, na novela Explode 
Coração, de 1996, em que foi abordado o problema das crianças desapa-
recidas, o mesmo tema retomado pela novela Prova de Amor, de 2006, 
exibida pela TV Record.

Os exageros
Daquela época em diante, a maioria dos autores concedeu generosos 

espaços a esse tipo de sensibilização. Os casos mais lembrados são aque-
les que abordaram a doação de órgãos (Laços de Família - TV Globo, 
2000); o consumo de drogas (O Clone - TV Globo, 2002, e Passione, 
2010); a questão dos idosos (Mulheres Apaixonadas - TV Globo, 2003); 
o mal de Alzheimer (Senhora do Destino - TV Globo, 2004); os defi -
cientes visuais (América - TV Globo, 2005), que originou o programa 
fi ctício É Preciso Saber Viver, apresentado por Dudu Braga, fi lho do 
cantor Roberto Carlos; a síndrome de Down (Páginas da Vida - TV Glo-
bo, 2006); a violência doméstica (A Favorita - TV Globo, 2008); a esqui-
zofrenia (Caminho das Índias - TV Globo, 2009), entre outros.
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Não há dúvida de que esse tipo de iniciativa por parte dos autores é 
extremamente válida. Como estratégia de mudança de atitudes e adoção 
de novos comportamentos, é um instrumento dos mais efi cazes, tanto 
pela grande audiência que atinge quanto pela maneira lúdica como dis-
semina novas condutas e práticas.

Entretanto, o merchandising social excessivo nas novelas está levan-
do ao desgaste da fórmula e até atraindo a antipatia do público, em al-
guns casos. Afi nal, tudo que é em exagero cansa e enjoa, principalmen-
te quando as mensagens são transmitidas em tom professoral. É o que 
aconteceu na novela Prova de Amor, em que os personagens Alexandre 
e Janice, vivenciados pelos atores Déo Garcez e Fernanda Nobre, trans-
formam o roteiro didático em demasia, recitando suas falas em uma 
monotonia enfadonha que não raras vezes beirava o intolerável.

Como bem analisou a jornalista Mariana Trigo em crítica distribuída 
pela agência TV Press, atualmente não basta a uma novela ter boa his-
tória, satisfatórios índices de audiência e virar assunto de discussão. O 
fato é que grande parte dos autores não costura suas tramas sem desta-
car algum tipo de abordagem social. Afi nal, além da trama ser vista com 
outros olhos pela direção das emissoras, todo mundo quer fi car “bem na 
foto”. Contudo, não bastam apenas boas intenções; dosar a quantidade 
de abordagens e ter talento continuam sendo condições fundamentais.
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Ferramentas e canais 
de comunicação
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Desmitifi cando a mala direta
Desde que bem programadas, as cartas podem 
identifi car e proporcionar doadores leais, crescimento 
rápido e uma fonte consistente de recursos para a 
organização

Ader Alves de Assis Jr.

Todos os anos, pessoas doam bilhões para organizações do Terceiro 
Setor. Alguns doam valores pequenos como R$ 10 ou R$ 15; outros fa-
zem contribuições milionárias, como vimos nos Estados Unidos, quan-
do Warren Buff et transferiu praticamente toda sua fortuna em vida para 
a Fundação Bill and Melinda Gates.

O ponto é que tanto os doadores de pequenas contribuições quanto 
os de milhões de reais têm algo surpreendentemente em comum: fi ze-
ram a primeira doação quando receberam uma carta que pedia apoio 
fi nanceiro. Se forem analisadas as organizações que trabalham com do-
ações mensais, tudo começa também com a correspondência. A carta 
estabelece um ponto comum entre o indivíduo em situação de risco e o 
doador.

Para as organizações do Terceiro Setor, a carta representa a oportu-
nidade de começar a desenvolver uma fonte segura de fi nanciamento. 
Já para os doadores, oferece um modo de participar e ajudar os me-
nos afortunados. Seja como for, para a grande maioria dos doadores, 
até mesmo aqueles que eventualmente se tornam doadores de grandes 
quantias, a primeira carta provavelmente era mala direta, como essas 
que você encontra diariamente em sua caixa postal.
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Importância da ação
Existem muitos tabus em nossa sociedade, como o de que mala di-

reta não funciona, que é só para os países desenvolvidos e que ninguém 
doa por esse meio. Entretanto, se corretamente executada, a mala direta 
pode identifi car e trazer para a organização doadores leais, crescimento 
rápido e uma fonte consistente de recursos. Igualmente importante, a 
estratégia de utilização da mala direta pode também identifi car as pes-
soas com perfi l adequado para fazer grandes doações e legados (do in-
glês legacies: doações de capitais e herança), dos quais o sucesso futuro 
da organização também depende.

Além de gerar recursos para a organização, a mala direta pode criar 
e sustentar as relações com doadores, que são o núcleo principal do pro-
cesso de desenvolvimento, idealmente, quando integrado a outros meios 
de mobilização de recursos e às atividades de comunicação.

Quase toda organização internacional de desenvolvimento que conta 
com doadores individuais ou associados para a sustentabilidade de seus 
programas sociais pratica alguma forma de mobilização de recursos por 
meio da mala direta. Afi nal de contas, ainda há um limite de informação 
que você pode passar aos doadores em uma abordagem de comunicação 
de massa, no telefone, ou até mesmo na abordagem pessoal.

Também é raramente possível almoçar com cada um dos doadores 
de sua organização. Isso exigiria tempo, que muitas vezes precisa ser di-
recionado para outras atividades da organização. É nesse momento que 
as cartas entram em ação.

Por que usar?
A abordagem para mobilizar recursos pela mala direta é baseada na 

convicção de que os doadores são inteligentes, sofi sticados e perspica-
zes. Ao longo do tempo, a experiência mostra que mudanças sutis no 
texto, no design ou no público-alvo de uma ação podem afetar drama-
ticamente o resultado.
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Doadores entendem muito mais sobre o processo de mobilização de 
capitais do que normalmente se pensa. Na verdade, mobilizar recursos 
por meio da mala direta é uma ferramenta importante para a educação 
da sociedade sobre as questões sociais do nosso país. Para muitos indiví-
duos, esse tipo de correspondência também é fonte vital de informação. 
Assim, doadores inteligentes e compassivos respondem a cartas que são 
acessíveis aos leitores, que revelem os programas e a missão de uma or-
ganização com precisão, e que sejam atraentes e notáveis em design.

Pergunte a qualquer pessoa que trabalha com mala direta e você ou-
virá histórias de taxas de retorno que aumentaram ou caíram quando a 
arte externa no envelope foi mudada ligeiramente, ou uma lista nova foi 
usada, ou ainda um prêmio foi oferecido aos que primeiro responderam 
à carta. Na verdade, é assim que surgem as inovações em mobilização 
de recursos. São saltos que trazem uma nova visão ao profi ssional de 
marketing e captação.

No entanto, inovações não ocorrem facilmente ou com frequência. 
Como mudanças qualitativas em outros campos, esses saltos enormes 
no desenvolvimento da mobilização de recursos acontecem raramente. 
Além disso, eles só ocorrem quando são procurados. Sem um compro-
misso organizacional contínuo de testar várias abordagens, explorando 
novas listas, ofertas e pacotes, como também variações signifi cantes nas 
listas e pacotes existentes, inovações são improváveis de acontecer.

Benefícios
Mala direta pode ser complicada, cara, demorada, além de exigir 

atenção dedicada ao detalhe. Mas, mundialmente, é um dos melhores 
modos de recrutar novos doadores para sua organização. A razão é que, 
na maioria das vezes, é efi ciente em custo, principalmente quando se 
fala em construir uma base estável para a organização.

Constantemente, pesquisas revelam que cartas provêm os meios 
para a maioria dos indivíduos doar pela primeira vez ou se tornar um 
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doador mensal de uma organização. Além disso, a mala direta permite 
o desenvolvimento de doadores por meio de técnicas muito utilizadas 
e conhecidas pelos profi ssionais de marketing direto, como crosselling, 
upselling e upgrading. Portanto, provê um fl uxo constante de renda ir-
restrita às organizações.

Muito frequentemente, organizações têm expectativas irreais quan-
do o primeiro esforço de mala direta é empreendido. Esse deve ser um 
processo contínuo de longo prazo para construir uma estratégia sólida 
de mobilização de recursos. Quanto mais tempo uma organização per-
manecer com a estratégia de mala direta, como regra geral, mais efi cien-
te o processo se torna.

A quantia crescente de recursos mobilizados por apelos ou campanhas 
regulares, com o foco no longo prazo e que atrai quantidades crescentes de 
doadores, justifi ca um investimento razoável para adquirir uma nova base 
de doadores. Na maioria dos casos, conquistar doadores novos ou sócios 
pelo correio parece signifi car perda de dinheiro no esforço inicial. Tipica-
mente, se a aquisição ou programas de prospecção é só um “tiro no escuro”, 
ou envio ocasional inicial, o retorno é de apenas 50 a 75% do investimento.

Em todo caso, mudanças sutis ou dramáticas são o “café com lei-
te” dos profi ssionais que utilizam a mala direta para mobilizar recursos. 

Mudanças sutis no texto, design ou no 
público-alvo de uma ação podem afetar 

dramaticamente o resultado
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Mas como saber se as mudanças serão para melhor? A única maneira de 
confi rmar as suposições é testando.

O teste de resposta direta é de longe a maneira mais fácil para de-
fi nir uma estratégia de mobilização de recursos. Entretanto, a maioria 
dos profi ssionais ignora completamente a necessidade de testes. Há ain-
da aqueles poucos que testam constantemente, ou analisam resultados 
de testes completamente, e que sempre melhoram os resultados de suas 
ações a partir das lições aprendidas.

O desafi o é a tentativa de lançar luz em algumas das realidades mais 
importantes de testar e utilizar a mala direta: seu verdadeiro valor, e não 
só o que nós poderíamos imaginar ser; seu caráter na prática, e não ape-
nas na teoria; e suas limitações que, na realidade, são muitas.
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Como fazer um 
anúncio funcionar
Fernando Credidio

Há algum tempo, no Viaduto do Chá, na região central de São Paulo 
(SP), um defi ciente visual costumava pedir esmolas. Todos os dias, um 
publicitário passava por ele, pela manhã e à noite, e deixava sempre al-
guns centavos no chapéu do pedinte, que trazia pendurado no pescoço 
um cartaz com a frase: “Cego de nascimento. Uma esmola, por favor”. 
Certa manhã, o publicitário teve uma ideia: virou aquele letreiro ao con-
trário e escreveu outra frase. À noite, no caminho de volta para casa, 
perguntou ao pobre homem como tinha sido seu dia. Muito contente, 
o defi ciente visual respondeu: “Até parece mentira, mas hoje foi um dia 
extraordinário. Todos que passavam por mim deixavam algum trocado. 
Afi nal, o que o senhor escreveu no letreiro?”. O profi ssional de comuni-
cação havia escrito uma frase breve, mas com sentido e carga emotiva 
sufi cientes para convencer os passantes a ajudar o cego. A frase era: “Em 
breve chegará a primavera, e eu não poderei vê-la”. 

Essa história demonstra quão importante é empregar com sabedo-
ria a promoção, o conjunto de atividades, técnicas e meios destinados a 
incrementar as vendas ou fortalecer positivamente a imagem de deter-
minada marca, evento ou instituição. A promoção é um dos compostos 
da ferramenta de marketing conhecida como “os quatro Ps”: os demais 
são produto, preço e praça. Da mesma maneira como fez o publicitário, 
ela deve ser empregada de maneira efi caz por toda organização do Ter-
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ceiro Setor, para que possa atingir com competência seus objetivos no 
mercado socioambiental. 

Criatividade só não basta
Dentre os meios de se promover determinada causa, o anúncio em 

jornais e revistas é, sem dúvida, um dos recursos mais utilizados pelas 
entidades sociais. Ao se considerar as demais peças gráfi cas, o anúncio 
impresso é a “menina dos olhos” dos diretores de arte das agências de 
propaganda. De modo geral, é o que mais gostam de fazer, pois são vistos 
como possibilidade poderosa de vitrine e premiações. No entanto, eles 
nem sempre cumprem suas funções básicas, que são informar a respeito 
da causa e, sobretudo, persuadir os stakeholders da organização, sejam 
eles parceiros, doadores, voluntários ou meramente simpatizantes.

Por que isso acontece? A razão principal é o acelerado crescimento 
do Terceiro Setor – fato que provoca demanda maior de projetos e de 
organizações da sociedade civil –, associado ainda à falta de expertise 
de muitos publicitários quando se trata de criar peças enfocando temas 
socioambientais. O resultado, não raras as vezes, são anúncios pasteu-
rizados, apelativos e que resvalam em pieguice. Ninguém discute que 
uma causa deva ser “vendida” de maneira emotiva. Isso não quer dizer, 
todavia, que a linguagem do compadecimento precise ser empregada. O 
importante é chamar a atenção do leitor, fazendo com que ele se identi-
fi que e se sensibilize com a causa.

Em virtude de o Terceiro Setor “estar na moda”, somos bombarde-
ados diariamente por diversos tipos de comunicação (rádio, outdoors, 
TV, revistas, jornais, internet, cinema, malas diretas e até o “boca-a-bo-
ca”), que visam engajar o espectador em alguma causa ou projeto. Por 
tal razão, é preciso que o anúncio, além de criatividade e uma boa ideia, 
denote principalmente credibilidade. Assim, ele tem a necessidade de 
apresentar diferenciais que reforcem o institucional da marca da orga-
nização e da causa promovida, agregando valor aos mesmos. 
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Como atrair a atenção das pessoas
Quando se trata de anúncios impressos, a regra de ouro é lembrar 

que se tem apenas dois segundos para atrair a atenção do leitor, pois esse 
é o tempo que as pessoas olham para um anúncio em revista ou jornal. 
Se ele não for sedutor o bastante para prender a atenção durante esses 
dois segundos, passará despercebido.

É imprescindível, portanto, apresentar algo especial, que faça as pes-
soas pararem de folhear aleatoriamente uma publicação para prestar 
atenção a determinado anúncio, ainda mais um institucional, com foco 
em uma boa causa. Tudo precisa funcionar como uma engrenagem: sem 
uma das partes, não vai funcionar. Por isso, o texto deve ser conciso, 
marcante, incisivo e de fácil percepção, além de apregoar as qualidades 
dos serviços prestados pela entidade e as mudanças ocorridas após a 
implementação de certo projeto. 

Escolher uma imagem de grande impacto, relacionada diretamente 
à causa, é também fundamental para que o anúncio cumpra sua função. 
Na maioria das vezes, ela costuma comunicar mais rápido que o próprio 
texto (90% dos leitores olham primeiro para a fi gura). No entanto, ao 
escolher uma imagem, deve-se tomar o cuidado de não optar por uma 
que tenha duplo sentido, ou que possa associar a instituição e sua causa 
a um conceito diferente daquele que se deseja transmitir. Para tanto, é 
aconselhável fugir, sempre que possível, daquelas oferecidas pelos ban-
cos de imagem, porque elas não costumam retratar a realidade vivida 
pelo público enfocado. O ideal é produzir as fotos diretamente na or-
ganização ou nas comunidades por ela apoiadas. Além disso, o texto 
precisa complementar a imagem, e vice-versa.

Outro cuidado é atentar para que o anúncio não somente prenda a 
atenção das pessoas ou “venda” a causa, mas que reforce a imagem ins-
titucional da marca e, sobretudo, comunique uma mensagem positiva 
a seu respeito, independentemente das difi culdades pelas quais esteja 
passando a organização ou o público atendido. Um bom anúncio deve 

Livro Comunicaça ̃o.indb   117Livro Comunicac ̧a ̃o.indb   117 06.07.11   14:47:2506.07.11   14:47:25



COMUNICAÇÃO  VISIBILIDADE E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS SOCIAIS118

destacar a marca da entidade, fazendo com que ela se integre ao seu 
visual.

Uma dica fi nal: a instituição não deve se preocupar em criar os anún-
cios (ela deve, no máximo, passar o briefi ng – dar orientações sobre a 
linha de um trabalho a ser feito), pois essa não é sua atividade ou es-
pecialidade. Para isso, a entidade precisa estabelecer parceria com uma 
agência de propaganda que, por sua vez, não deve se limitar a produzir o 
anúncio. Cabe à agência também atuar como intermediadora junto aos 
veículos de comunicação, no sentido de que esses bonifi quem o espaço 
publicitário. Afi nal, as ONGs obviamente não possuem recursos para 
anunciar. Em outras palavras, não basta espírito criativo às agências – 
elas também têm de participar!
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Terceiro Setor como referência 
na busca pelo conhecimento
Conhecimentos técnico-científi cos e experiências, 
gerados nas entidades sem fi ns lucrativos, precisam ser 
difundidos para benefi ciar a população

Marcio Zeppelini

Verdade seja dita: o Terceiro Setor não pode somente pedir; ele tam-
bém tem muito a ofertar à sociedade. E, nesse caso, a oferta não está 
necessariamente ligada a recursos fi nanceiros ou materiais, espaço ou 
mão-de-obra. O Terceiro Setor deve, sim, ofertar conhecimento. Sua 
aplicabilidade deve ser o foco de todos os atores envolvidos no cotidia-
no de organizações sociais, universidades privadas, associações e insti-
tuições de classe – dos gestores aos colaboradores.

O conhecimento referido é todo aquele acumulado durante a existên-
cia da instituição ao longo dos trabalhos desenvolvidos, sem distinção 
de área. Como normalmente contam com o trabalho de profi ssionais – 
médicos, dentistas, psicólogos, educadores, ambientalistas, biólogos, as-
sistentes sociais, administradores, contadores, advogados, entre outros 
–, são capazes de reunir uma série de conhecimentos e conceitos que 
poderão ser revertidos em benefício à humanidade como um todo.

Mas como as entidades podem canalizar todo esse conhecimento e 
experiência para atingir a sociedade com ações benéfi cas? Em primeiro 
lugar, é necessário organizar e fazer uma triagem daquilo que é consi-
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derado essencial para ser transformado em realidade. Em segundo, é 
preciso defi nir como trabalhar e onde aplicar esse conhecimento.

Após esses processos, é fundamental criar caminhos para divulgar 
ao maior número possível de pessoas interessadas nessa “enciclopédia” 
reunida. Publicações científi cas impressas ou on-line, de produção pró-
pria ou não, além de artigos e entrevistas em veículos de comunicação 
voltados ao público leigo, constituem a melhor maneira para se chegar a 
um bom número de profi ssionais.

O relacionamento com a mídia não-científi ca pode render mais fru-
tos quando se tem o auxílio de uma agência especializada em assessoria 
de imprensa ou jornalistas gabaritados. Afi nal, o conhecimento cientí-
fi co e a experiência acumulados precisam, muitas vezes, ser traduzidos 
para uma linguagem simples. Academicismos devem fi car somente en-
tre os profi ssionais envolvidos.

As entidades sem fi ns lucrativos devem “sugar” esse conhecimento 
e difundi-lo, usando os profi ssionais não só para a redação técnica des-
crita há pouco como também proferindo palestras – seja para leigos ou 
para a comunidade acadêmica –, sempre em nome da entidade.

Não importa a área de atuação da organização, sempre há conheci-
mento a ser ofertado e distribuído. Desse modo, as entidades se tornarão 

Não importa a área de atuação da organização, 
sempre há conhecimento a ser ofertado e 
distribuído. Desse modo, as entidades se 

tornarão referência
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referência para todos os stakeholders. Aliás, referência é a palavra certa, 
e é o que deve ser buscado.

Iniciativas
A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) é um bom 

exemplo de como utilizar as ferramentas da comunicação com conteú-
do técnico-científi co. A organização edita a Revista da Abrale, que traz 
notícias de saúde e bem-estar, sem deixar de divulgar o conhecimento 
adquirido por seus profi ssionais, ao falar dos temas de interesse de seus 
leitores, com reportagens e artigos que abordam as patologias por eles 
tratadas, bem como sintomas, cuidados e prevenção.

Já a Associação Paulista de Medicina (APM), assim como dezenas 
de outras entidades de classe da área da saúde, que também podem ser 
consideradas pertencentes ao universo do Terceiro Setor, acumula mui-
to conhecimento com seus mais de 20 mil médicos associados. Atual-
mente, edita as publicações científi cas Revista Diagnóstico & Tratamen-
to, para atualização médica, e Revista Paulista de Medicina, de caráter 
científi co, que traz artigos de todas as especialidades médicas e é publi-
cada em inglês.

Quem também está no caminho certo é a Associação de Assistência 
à Criança Defi ciente (AACD), que lançou o livro AACD Medicina e 
Reabilitação – Princípios e Prática, de Antonio Carlos Fernandes (mé-
dico ortopedista pediátrico, diretor clínico da AACD), Alice Conceição 
Rosa Ramos (médica fi siatra, coordenadora da Reabilitação Infantil da 
AACD), Maria Eugenia Pebe Casalis (médica fi siatra, coordenadora da 
Reabilitação Infantil da AACD) e Sizínio Kanaan Hebert (médico orto-
pedista pediátrico no Rio Grande do Sul e membro da Sociedade Brasi-
leira de Pediatria).

A obra traz à tona toda a experiência da entidade no desenvolvi-
mento de trabalhos com seu público-alvo. O conteúdo do livro, que tem 
quase mil páginas, é composto por temas como técnicas de reabilitação, 
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patologias e especialidades atendidas. A publicação reforça mais ainda a 
marca e o trabalho da instituição nas áreas em que trata e reabilita seus 
pacientes, e pode, ainda, se tornar referência de consulta para médicos 
e demais profi ssionais que atuam com reabilitação. E as vantagens não 
param por aí: a instituição receberá parte da renda arrecadada com a 
venda dos livros.

Como fazer
Uma das formas de levar o conhecimento adiante é possuir uma pu-

blicação própria – científi ca ou para o público leigo. Para torná-la reali-
dade, é necessário saber se existirá a possibilidade de obter artigos sufi -
cientes para poder produzir a revista e mantê-la com conteúdo atrativo. 
Além disso, é preciso nomear um Conselho Editorial, que fi cará respon-
sável por selecionar os artigos a serem publicados, entre outras ações. 
Dica: publicá-la somente no formato eletrônico (PDF ou HTML) é uma 
maneira de reduzir os custos e viabilizá-la economicamente.

Para as instituições que não possuem condições sufi cientes para ter 
um periódico próprio, a saída é participar de outras publicações, inclu-
sive as não-científi cas. Uma instituição que trata de crianças com sín-
drome de Down, por exemplo, pode solicitar ao seu profi ssional que es-
creva, em nome da entidade, um artigo relatando um caso a uma revista 
de neurociência (dirigindo-se à comunidade acadêmica e científi ca) ou 
a uma revista comum. Pode ir mais longe, participando de programas 
de rádios ou tevê, explicando ao público em geral como lidar com uma 
pessoa com necessidades especiais (dirigidos a qualquer pessoa interes-
sada no assunto).

Outro exemplo é quando a região ou o bairro em que a entidade tem 
sede possui um jornal e/ou revista voltados para aquela comunidade. 
Essa é a oportunidade para a instituição estreitar laços com o veículo de 
comunicação, a fi m de que seus profi ssionais possam participar como 
fontes ativas em reportagens ou na publicação de artigos. Um dentista 
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voluntário pode escrever um artigo sobre dicas de higiene bucal e apro-
veitar para mencionar o trabalho que a ONG faz pelos dentinhos das 
crianças que atente. É simples e efetivo.

Hospitais e universidades podem e devem ter publicações científi -
cas com o objetivo de publicar teses e outros trabalhos acadêmicos ge-
rados a partir da própria equipe de trabalho. Afi nal, o conhecimento 
surge tanto da teoria quanto da prática. Essas instituições podem abrir 
boas possibilidades de se tornar referência ao incentivar e proporcionar 
a seus profi ssionais a oportunidade de escrever artigos técnicos e cientí-
fi cos para revistas segmentadas ou textos para leigos (jornais e revistas 
em geral). No caso das publicações científi cas, é importante dizer que 
podem chegar a todas as partes do mundo por meio da indexação nos 
bancos de dados.

A Scientifi c Electronic Library Online (SciELO) é um grande campo 
a ser explorado pelas organizações que pretendem ter um periódico. 
Trata-se de uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecio-
nada de periódicos científi cos brasileiros. Esse banco de dados surgiu de 
um projeto de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp), em parceria com o Centro Latino-Americano e 
do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme).

A SciELO tem o objetivo de desenvolver uma metodologia comum 
para a preparação, armazenamento, disseminação e avaliação da produ-
ção científi ca em formato eletrônico. O acesso à coleção de periódicos 
pode ser feito por meio de uma lista alfabética de títulos, de uma lista 
de assuntos, de um módulo de pesquisa de títulos dos periódicos, por 
assunto, pelos nomes das instituições publicadoras e pelo local de publi-
cação. É fascinante!

Avançar é preciso
Mesmo com tudo o que já foi conquistado, ainda é preciso avançar 

muito na difusão do conhecimento científi co. É preciso refl etir sobre o 
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momento. Muitos já fazem isso, como o professor Mário Aquino Alves, 
do Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos da Es-
cola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas (FGV-EAESP), autor de diversos estudos sobre o Terceiro Setor.

Segundo o acadêmico, em artigo publicado na revista eletrônica Inte-
grAção, “apesar do predomínio da área na pesquisa sobre organizações 
sem fi ns lucrativos, a produção é ainda pequena e, em geral, com qua-
lidade ainda a desejar”. Para o professor, mesmo com uma positiva pre-
dominância de estudos de campo na produção brasileira sobre Terceiro 
Setor, são necessários resultados satisfatórios para a “geração de conhe-
cimento de qualidade e que seja apropriado à realidade brasileira”.

E vai mais além, ao detectar alguns problemas graves. A diversidade 
e a qualidade da composição do referencial teórico sobre Terceiro Se-
tor, cujas “citações se concentram em poucos autores e, em especial, em 
obras de caráter prescritivo. É gritante, por exemplo, o baixo número de 
citações de artigos acadêmicos nas revisões bibliográfi cas dos artigos. 
Isso resulta em uma pobreza conceitual e epistemológica que contamina 
a maior parte das pesquisas realizadas”.

Essa é uma das mais sóbrias e inteligentes refl exões sobre os pro-
blemas da difusão do conhecimento no Terceiro Setor. É certo que os 
gestores e dirigentes das entidades sem fi ns lucrativos podem se esforçar 
para mudar essa situação negativa. Não se trata de uma missão intangí-
vel, mas de algo real, que pode transformar a vida de milhares de pesso-
as. Basta cada um fazer sua parte! 
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Terceiro Setor na TV:
o caminho das pedras
Gestores precisam planejar melhor a comunicação 
institucional, já que a mídia televisiva reserva escassos 
espaços para as entidades sem fi ns lucrativos

Marcio Zeppelini

As instituições do Terceiro Setor – seja no Brasil ou em qualquer 
parte do mundo – enfrentam, em maior ou menor grau, os mesmos pro-
blemas diários. Verbas curtas e difi culdades para atender seu público-
alvo são obstáculos a serem superados. Para completar, a mídia, que já 
dedica tão pouco espaço para o tema, torna-se cada vez mais seletiva, 
fechando os canais para a divulgação do trabalho das organizações sem 
fi ns lucrativos.

A televisão é o meio de comunicação menos acessível ao apelo de 
uma campanha social, principalmente se partir de entidades menos co-
nhecidas. Já as mais admiradas pela população em geral, como Abrinq, 
Instituto Ayrton Senna, AACD, Sociedade Pestalozzi e Apae, por exem-
plo, têm maior acesso na comunicação com a sociedade por meio de 
grandes canais de televisão – seja em telejornais, espaços publicitá-
rios cedidos ou em programas anuais para arrecadação de fundos – a 
exemplo do Teleton, organizado pelo SBT, que reverte recursos para a 
AACD.

E as pequenas e médias entidades, não menos sérias e que também 
prestam grandes serviços à sociedade? Como podem mudar esse cenário 

Livro Comunicaça ̃o.indb   125Livro Comunicac ̧a ̃o.indb   125 06.07.11   14:47:2506.07.11   14:47:25



COMUNICAÇÃO  VISIBILIDADE E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS SOCIAIS126

e conquistar um canal direto de comunicação na TV, a fi m de difundir 
seus valores e mostrar o trabalho desenvolvido em prol da comunidade? 
Boas perguntas às quais gestores de instituições sociais que se enqua-
dram no perfi l acima devem procurar respostas todos os dias.

Portas de entrada
É certo que no Terceiro Setor, assim como em qualquer ramo da ati-

vidade humana, há organizações que se comunicam bem e aquelas que 
deixam muito a desejar. A própria mídia acaba fazendo essa seleção na-
tural ao escolher suas fontes. As ONGs menos preparadas, então, per-
dem espaço, pois desconhecem os caminhos e têm difi culdade extrema 
em manter contato e atender adequadamente pauteiros, repórteres, edi-
tores e produtores, que são os responsáveis por decidir o conteúdo de 
noticiários e programas.

No caso das TVs, que mudam sempre suas equipes, é fundamental 
manter um mailing atualizado. Para quem pode, a contratação de uma 
assessoria de imprensa é uma excelente solução para entrar na chamada 
“mídia espontânea” – as matérias jornalísticas e entrevistas, por exem-
plo –, talvez o espaço mais nobre entre os meios de comunicação.

Para virar notícia, o primeiro passo é encaminhar uma sugestão 
de pauta realmente interessante para o telespectador do programa em 
questão. Atualmente, a televisão conta com escassa programação volta-
da exclusivamente para o Terceiro Setor. Na TV aberta, além dos canais 
educativos, como TV Cultura e TVE, existem raros programas, como 
o semanal Ação, da Rede Globo (reapresentado no Canal Futura), que 
dão espaço para o campo social.

O Canal Futura, que é transmitido em TV por assinatura, e o ca-
nal de notícias fi nanceiras Bloomberg veiculam anúncios institucionais 
de entidades no intervalo de seus noticiários. Care, Th e Nature Con-
servancy e Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Defi ciência 
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(IBDD) são algumas das organizações sem fi ns lucrativos benefi ciadas 
pela iniciativa.

Na TV aberta, os telejornais e determinados programas de auditó-
rio abrem um espaço restrito para as entidades sociais. Em geral, são 
poucos minutos ou mesmo segundos. É em função dessa velocidade, 
característica própria da televisão, que as ONGs precisam fortalecer 
sua comunicação. Os gestores, entretanto, não devem fi car aborrecidos 
quando percebem as chances perdidas de a entidade que dirige partici-
par de uma reportagem na TV. Basta apenas evitar que o erro se repita.

Mensageiro institucional
Paralelamente à implantação de um departamento de Comunicação, 

que pode ser terceirizado, é fundamental que a entidade tenha porta-
vozes preparados para atender a imprensa e jamais desprezar um veícu-
lo de mídia, mesmo que seja pouco conhecido – como as TVs comuni-
tárias. Elas são boas mídias para se iniciar um trabalho de comunicação; 
apesar de não ter audiência como as grandes redes, têm um público 
cativo.

Vale ressaltar que, muitas vezes, o ego faz com que o presidente da 
instituição pautada seja o porta-voz e tome a frente da entrevista. No 
entanto, nem sempre esta é a decisão mais sábia. Os porta-vozes podem 
fazer parte da diretoria, atuar em uma coordenadoria ou, em muitos ca-
sos, ser um profi ssional especializado em determinada área, o qual está 
mais apto para falar a respeito do trabalho desenvolvido. Em todo caso, 
é imprescindível a escolha de alguém desinibido, que tenha boa interlo-
cução e não fi que nervoso em frente às câmeras.

Entretanto, é preciso tomar muito cuidado com declarações à mídia 
televisiva. O exíguo tempo disponível é uma realidade que pode levar a 
mal entendidos. Uma palavra usada erradamente ou uma entonação de 
voz com ar nervoso pode ser sufi ciente para arranhar a imagem da en-
tidade. Na televisão, que tem na rapidez da apuração e no imediatismo 
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os motes principais, a adoção de fi ltros que detectem equívocos antes da 
edição das imagens tende a comprometer a qualidade da reportagem, 
pois tanto o repórter quanto os editores podem não captar a ideia den-
tro do contexto.

E, acredite, é certo que nenhum dos dois vai entrar em contato para 
confi rmar determinado trecho. Ou substitui por outra fonte ou simples-
mente corta! Essa atitude muitas vezes pode ser por pura arrogância do 
jornalista ou vergonha de perguntar. Mas, em geral, o tempo é sempre 
o grande vilão.

Para as entidades que já têm acesso à televisão, a presença de um as-
sessor de imprensa no momento da gravação da entrevista é fundamen-
tal. Como capta melhor o encadeamento do pensamento do assessora-
do, este profi ssional pode perceber deslizes e equívocos, colaborando 
para que as informações corretas sejam divulgadas.

O mesmo vale quando o porta-voz da ONG estiver, por exemplo, em 
uma entrevista ao vivo. Nesse caso, a correção pode ser feita enquanto a 
transmissão do programa está no ar. O assessor tem a obrigação de avi-
sar o produtor sobre o equívoco. Este, por sua vez, avisará o entrevista-
dor/apresentador que é preciso fazer uma complementação ou errata.

Como se pode perceber, muitos são os cuidados que devem ser to-
mados pelos gestores para ter sua entidade na telinha, mas a recompen-
sa de uma veiculação é imensurável. Se, depois de tudo isso, a instituição 
continuar enfrentando difi culdades em obter mídia gratuita, vale a pena 
arrendar um horário em uma tevê pequena ou estação de rádio. Após 
formatar o programa ou anúncio, uma opção é procurar parceiros na 
iniciativa privada para comprar o espaço e viabilizar o programa. Então, 
é só seguir em frente. 
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Cara a cara com a mídia
Fernando Credidio

Os veículos da imprensa têm disponibilizado, ultimamente, grandes 
espaços para organizações não-governamentais e projetos do Terceiro 
Setor. Trata-se, sem dúvida, de uma boa notícia, pois, à medida que as 
entidades conseguem mais notoriedade, fi ca mais fácil para movimen-
tarem seu meio social, conferindo visibilidade à causa que promovem e 
viabilizando a própria sustentabilidade, mediante a conquista de maior 
número de parceiros, simpatizantes e doadores potenciais.

É preciso, assim, que as organizações percam o medo de ser notícia 
e entendam defi nitivamente que comunicação não é gasto, mas inves-
timento obrigatório para se manterem vivas em um mercado cada vez 
mais competitivo, como o socioambiental. Comunicar com o intuito de 
expor claramente as ações é o caminho para criar e manter boa repu-
tação. Isso implica, necessariamente, ganho de respeito junto aos dife-
rentes públicos aos quais as organizações se relacionam e, em especial, 
junto à imprensa.

Contudo, como conseguir ser notícia em um setor no qual milhares 
de entidades disputam os mesmos espaços de mídia espontânea e ain-
da se concorre com organizações profi ssionalmente estruturadas, que 
possuem área de comunicação de marketing atuante e, na maioria das 
vezes, mantêm uma estrutura de lobby bem lubrifi cada, responsável pela 
conquista da simpatia dos jornalistas pelas causas que defendem? Isso 
não é fácil, especialmente porque os jornalistas pouco saem das reda-
ções em busca de pautas de interesse social: costumam recebê-las por 
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meio das assessorias e canais de imprensa, fato que, frequentemente, 
impede a divulgação de projetos sérios e relevantes. Por essa razão, é 
fundamental que as entidades criem – e mantenham – vínculo estreito 
com a mídia, alimentando-a com sugestões que realmente tenham im-
portância para leitores, ouvintes e telespectadores.

Como é enorme o assédio aos espaços “espontâneos” da mídia, tor-
na-se necessário disputá-los de maneira profi ssional e paciente. O jor-
nalista, em geral, conhece o Terceiro Setor de maneira genérica e, por 
isso, precisa de informações claras, e até mesmo didáticas, para entender 
e avaliar a informação dentro de um contexto que faça sentido para seu 
público-alvo.

Motivação da mídia 
Nesse aspecto, cabe um comentário. As organizações sociais se depa-

ram atualmente com outro tipo de concorrência: as ações implementa-
das pelas empresas que adotam práticas e políticas de responsabilidade 
social. Em decorrência, as redações recebem grande volume de pautas 
enfocando ações sociais corporativas, muitas delas relacionadas mais aos 
objetivos de marketing dessas empresas que vinculadas propriamente a 
atitudes cidadãs. E por que elas são publicadas? Boa parte, por desco-
nhecimento dos jornalistas. Em outros momentos, por má fé de quem 
as transmite. E, mais grave (ainda que mais raras): pelo clientelismo – o 
conhecido “toma lá, dá cá” –, que permeia as relações entre as áreas jor-
nalista e comercial de alguns meios de comunicação, confundindo es-
paço editorial com publicitário. Infelizmente, não é tão incomum depa-
rar-se com determinadas matérias que parecem terem sido nitidamente 
arroladas pelo departamento comercial do veículo, em troca da inserção 
de anúncio por parte da organização focalizada na reportagem.

Para não incorrer no mesmo deslize ético, as organizações do Ter-
ceiro Setor precisam compreender que jornalista não é instrumento de 
marketing, nem vende publicidade, mesmo que institucionalmente e 
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por uma boa causa. Cabe a este profi ssional de comunicação, isto sim, 
contar a uma parte da sociedade o que a outra está fazendo, até para que 
as ações possam se duplicar e contribuir ainda mais para as promoções 
sociais tão fundamentais ao país.

O que deve ser feito então para motivar a mídia? Em síntese: for-
mular boas ideias; construir temas relevantes; distribuir press releases e 
press kits e apresentar personagens (a maior parte das reportagens traz 
ao menos um). Sobretudo, precisa-se desenvolver uma política de co-
municação efetiva que preveja contato direto e constante com a impren-
sa, informando-a a respeito do que está ocorrendo de signifi cativo na 
instituição, ainda que não renda matérias de imediato. Vale frisar que, 
para garantir um relacionamento continuado na mídia, é importante, 
sempre que possível, manter contato pessoal com o jornalista, levan-
do-o por um lado a conhecer as atividades da organização e, por outro, 
a atender às solicitações da entidade de maneira adequada.

Notícia boa também se divulga
Samuel Longhorne Clemens, tipógrafo, jornalista e escritor norte-

americano, mais conhecido como Mark Twain, conceituou: “Jornalismo 
é separar o joio do trigo. E publicar o joio”. Nota-se que joio não signifi ca 
necessariamente má notícia, pois o que é bom também se divulga. He-
ródoto Barbeiro, um dos mais importantes jornalistas brasileiros, argu-
menta que, se uma pauta cumprir determinadas condições, fatalmente 
merecerá apreciação por parte da redação. São elas: novidade (inedi-
tismo); atualidade (fato recente); originalidade (“furo” de reportagem); 
curiosidade; veracidade (coerência entre discurso, ações e resultados); 
polêmica; credibilidade (da organização, empresa e das próprias ações 
implementadas); utilidade (a ação provoca impactos sociais ou é im-
portante para sociedade?); interesse social, e não meramente de 
marketing ou mercadológico; e oportunidade (se é oportuno publicar 
naquele momento). Caso a sugestão de pauta envolva direitos humanos, 
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meio ambiente, solidariedade e responsabilidade social empresarial, as 
chances dela vir a ser aproveitada em uma futura matéria aumentam 
consideravelmente, por envolvimento do veículo, do jornalista ou por 
cidadania.

Por fi m, a estratégia de comunicação de uma entidade do Terceiro 
Setor deve se basear na premissa de que, quanto mais se falar em nome 
dela, mais se conhecerá a seu respeito e sobre sua causa. Consequente-
mente, seu contato com o mundo exterior será ampliado, mais pessoas 
serão benefi ciadas, maior volume de recursos será movimentado e, no-
tadamente, mais transparente se tornará a organização.
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A comunicação interna de 
sua organização é efi caz?
Antes de uma boa comunicação para fora da entidade, é 
preciso trabalhar a relação com funcionários, voluntários 
e colaboradores em geral

Fernando Credidio, Marcio Zeppelini e Monalisa Stefani

Ao fazer o planejamento de um departamento de comunicação, é 
preciso, primeiro, verifi car como anda a divulgação dos trabalhos in-
ternamente. Ou seja, quais as ações realizadas dentro da própria or-
ganização que levam informação a funcionários, voluntários, corpo 
diretivo, conselho e colaboradores sobre onde se está aplicando os re-
cursos captados, realizações, difi culdades e conquistas da obra social 
como um todo. 

As atividades elaboradas e realizadas pelos diversos departamentos 
da organização, assim como seus objetivos e conquistas, nem sempre 
chegam aos ouvidos das pessoas diretamente envolvidas com a insti-
tuição. Por mais que se esforcem dia-a-dia na realização de suas tarefas, 
para acelerar o passo de um crescimento social, muitas vezes desconhe-
cem os números que retratam o sucesso ou o fracasso da organização. 
Talvez se tenha uma notícia extremamente positiva, e o funcionário 
continue desmotivado porque simplesmente não toma conhecimento. 

Por isso, a rede de comunicação interna da organização é parte indis-
pensável para o sucesso das ações desenvolvidas em um planejamento 
de comunicação. É imprescindível que ela envolva, de forma horizontal, 
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toda a equipe. Horizontal porque não deve vir de cima para baixo, ou 
seja, não deve partir somente do corpo diretivo para os funcionários e 
voluntários. Também não pode vir de um único setor. A comunicação 
interna precisa ser horizontal, caminhar de qualquer lado para qualquer 
lado, com interação entre todos os departamentos. Do auxiliar de lim-
peza ao presidente da instituição, todos devem ser, ao mesmo tempo, 
emissores e receptores das informações geradas na organização. Com 
isso, a equipe se transformará em um agente mobilizador. 

Responsabilidades 
Caso exista, o departamento de comunicação tem a função de com-

pilar as informações, resumi-las, organizá-las, classifi cá-las por assunto, 
universalizar o “código” da mensagem (a linguagem a ser transmitida) 
e distribuí-la. Essa última etapa é a mais cuidadosa e importante, pois é 
nela que se nota a efi ciência da comunicação interna, se a ação atingiu 
100% dos envolvidos. 

Mesmo uma boa estratégia de comunicação externa não será efi caz 
se antes não houver bons canais de comunicação interna. Como agentes 
mobilizadores, os funcionários e voluntários confi rmam diariamente as 
informações transmitidas pela comunicação externa. O desempenho 
individual, coletivo e, consequentemente, da própria instituição, está 
intimamente ligado à fl uência e à democratização interna das informa-
ções. As pessoas temem o que desconhecem e têm o hábito de fugir do 
assunto. Por conta disso, é preciso deixar claro o que está sendo feito e 
quais ações estão por vir. 

A comunicação interna mantém a unidade dentro da organização. 
Para se comunicar com seus funcionários, voluntários, colaboradores 
e parceiros, existem diversas opções, como envio de e-mails, informati-
vos, boletins internos, reuniões periódicas, relatórios e até pelo uso do 
site ou da intranet. 
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Obstáculos
É fundamental ressaltar o cuidado na distribuição e democratização 

das informações. No meio de uma equipe, é comum existir pessoas que 
não têm o hábito ou acesso ao computador e analfabetos – que podem 
não captar a mensagem por não entenderem o “código” pelo qual foi 
transmitida. 

Com o mesmo tom de importância, outra etapa é a comunicação 
interna prévia, que tende a trazer melhores resultados por meio de uma 
reunião coletiva com toda a equipe. O objetivo é informar o que será 
realizado e qual a importância das ações para o crescimento profi ssional 
da entidade e, portanto, do próprio funcionário.

Às vezes, até por desconhecimento de causa, um ou outro funcio-
nário pode fi car insatisfeito ao ver que a entidade decidiu investir na 
impressão de um informativo em vez de construir um novo playground, 
por exemplo. 

O grau de importância das ações está intimamente ligado ao ínte-
rim do trabalho de cada pessoa. Não há o que se mudar nisso, pois é 
uma característica inerente do ser humano. Se o voluntário atua com os 
computadores da entidade, por exemplo, a compra de um aparelho no-
break é muito mais importante que a troca do fogão da cozinha princi-
pal. Agora, pergunte ao cozinheiro o que ele prefere. 

Usar a realidade nas informações – resultados ou difi culdades da 
entidade – encorajará mais voluntários e doadores. Destarte, é preciso 
conscientizar toda a equipe da necessidade dos investimentos em comu-
nicação e o que se pretende com eles.

Como desenvolver uma política de comunicação interna 
A comunicação interna existe na prática, sem depender de qualquer 

defi nição política. As conversas de corredores ou durante a pausa para 
café constituem um espaço privilegiado para esse tipo de comunicação. 
A diferença é que uma política específi ca de comunicação interna atua 
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como meio efi caz para combater rumores, estimular o envolvimento 
dos seus colaboradores nos projetos da entidade e instaurar um clima 
de confi ança, pois, como dizia Elvis Presley, “não podemos andar junto 
a mentes desconfi adas”1. 

O primeiro passo para estabelecer uma política de comunicação in-
terna é fazer um diagnóstico da organização. Nessa etapa, é importante 
saber quais são as expectativas dos colaboradores e voluntários em rela-
ção à instituição e ao seu futuro dentro dela. Deve-se analisar qual a vi-
são e o conhecimento que os colaboradores têm da entidade, da missão, 
dos objetivos, projetos e resultados obtidos. É preciso saber se a política 
interna da organização tem sido coerente com sua política geral e sua 
cultura, e entender como é a percepção sobre os processos de comuni-
cação interna da instituição, se existem e de que tipo são os veículos de 
informação interna, além de verifi car sua adequação. 

O segundo passo é o desenvolvimento de um plano de comunica-
ção interna. A partir do diagnóstico, devem ser identifi cados os pontos 
fortes e fracos da atual política de comunicação, da cultura da entidade, 
as percepções e perspectivas dos colaboradores e voluntários. Identifi -
cados estes aspectos, a entidade deve se reunir com a equipe para defi -
nir, de maneira participativa, quais serão os objetivos da comunicação 
interna. 

Para que os objetivos sejam facilmente executáveis, a política de co-
municação precisa ser transparente, simples e realista. Além disso, é 
bom lembrar que o plano de comunicação só terá sucesso se houver um 
compromisso real por parte da direção da organização, se todos os co-
laboradores e voluntários estiverem também comprometidos e aptos a 
realizá-lo, se os meios escolhidos forem adequados às metas e públicos, 
e se houver uma pessoa responsável pela coordenação do plano. 

1 “(…) We can’t go on together with suspicious minds (…)” – Trecho de Suspicious Mind, canção composta 
por Mark James e gravada pelo cantor norte-americano Elvis Presley em 1969.
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Defi nidos os objetivos, cabe ao responsável do plano identifi car, em 
conjunto com a equipe, quais serão os melhores meios para desenvolver 
com efi cácia a comunicação interna no dia-a-dia da entidade, ponde-
rando as vantagens e os custos de cada opção. As principais ferramentas 
utilizadas para a comunicação interna são: reuniões, memorandos ou 
relatórios, circulares, jornais-murais, jornais internos, revistas, manu-
ais, cartazes, boletins, caixas de sugestões, grupos de e-mail, intranet, 
seminários de integração e avaliação, dentre outros. É também funda-
mental defi nir os procedimentos para a coleta e sistematização das in-
formações, de quem será a responsabilidade e com qual frequência e/ou 
periodicidade elas serão transmitidas. 

A comunicação interna busca favorecer uma correta compreensão 
do ambiente e das metas da organização, além de propiciar a coopera-
ção dos colaboradores e voluntários.

Dicas para melhorar a comunicação interna de sua organização 

Reuniões
Faça reuniões periódicas (quinzenais ou semanais) com sua equipe, • 
mostrando as difi culdades e realizações da organização. 
Divida a reunião em duas etapas: uma funcional e outra estratégica. • 
A funcional é mais abrangente e envolve toda a equipe, mostrando 
as ações de sua entidade. Já a estratégica envolve somente as pessoas 
que tomam decisões ou estão diretamente ligadas ao planejamento 
estratégico. 
Crie atas com cópias para todos os participantes e cobre resultados • 
(feedback). 

Internet 
Tenha em seu catálogo de endereços o e-mail de todo o seu grupo • 
de infl uência (stakeholders) dividido por categorias: funcionários, 
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voluntários, doadores, parceiros, benefi ciários diretos e indiretos 
etc. 
Relate mensalmente por e-mail as principais ações e resultados da • 
entidade, inclusive para o público interno. 
Crie ferramentas de comunicação interna, como intranet, extranet, • 
help desk, webmail etc. Sempre que enviar um e-mail para uma em-
presa, um parceiro ou qualquer contato externo – seja para capta-
ção, parceria, evento ou assuntos administrativos – inclua no campo 
“cópia” pessoas da instituição que devem estar cientes do processo. 
Isso evitará explicações futuras e, consequentemente, economizará 
tempo e evitará o famoso “telefone sem fi o”. 
Utilize • soft wares de mensagens instantâneos, como MSN e Skype, 
para se comunicar com o público interno da organização. 

Outras ferramentas 
Crie um jornal-mural periódico (semanal, quinzena ou mensal) • 
para relatar as novidades, notícias e a agenda da instituição. 
Crie um • kit com o material da organização, contendo folders, pas-
tas, guias, jornais, revistas etc., e encaminhe um para cada integran-
te interno (voluntários, colaboradores, conselheiros e diretores). 
Faça uma gincana com o público interno, premiando aqueles com • 
mais conhecimento sobre a organização. Use perguntas do tipo: 
“Quais os prêmios que a nossa entidade já conquistou?”, “quantos 
voluntários trabalham na instituição?” e “qual a nossa missão?”. 
Lembre do aniversário de funcionários, voluntários, corpo diretivo • 
e demais públicos internos e os presenteie, ainda que seja com um 
pequeno cartão. Lembre também de datas comemorativas, como 
Dia do Voluntário, Dia da Assistente Social, Dia da Secretária, Dia 
dos Pais, das Mães etc., além de datas importantes para aquela pes-
soa, como aniversário de casamento. 
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Crie um Manual de Procedimentos e Boas Maneiras com regras bá-• 
sicas que a equipe deve seguir. 
Tenha um cadastro de todo o público interno com endereço, tele-• 
fone residencial, celular e data de aniversário, que fi que disponível 
para funcionários e voluntários.  
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Advocacy: o lobby do bem
Engajar-se em uma causa que benefi cia alguém ou um 
grupo é uma das maneiras mais nobres de colaborar 
com a sociedade

Marcio Zeppelini

Há lobbies que vêm para o bem. É comum lermos essa frase escrita 
de modo diferente, mas o sentido é o mesmo. Assim são as ações de pes-
soas ou grupos, empresas ou organizações sociais que se engajam por 
uma causa. O objetivo é lutar para a resolução de um problema ou pela 
defesa dos direitos de uma entidade ou de um grupo.

O termo advocacy, expressão inglesa que ainda não ganhou tradução 
literal para o português, se generalizou ao longo do tempo em função 
do acelerado crescimento do Terceiro Setor em todo o mundo. O lobby 
– ou o advocacy – é a utilização do poder e do status para se comunicar 
melhor e conquistar os objetivos pretendidos. Apesar de a palavra lobby 
ter sido usurpada por nossos malfadados governantes, seu signifi cado 
real é tão nobre quanto o objetivo do Terceiro Setor.

Advocacy é, basicamente, um lobby realizado entre setores (ou per-
sonagens) infl uentes na sociedade. É na realização de processos de co-
municação, reuniões entre os interessados e os pedidos entre essas in-
fl uências que se dá o verdadeiro advocacy, que pode ter várias vertentes, 
como social, ambiental ou cultural.

Na prática
Um exemplo bastante fácil de entender: imagine uma comunidade corta-

da por uma rodovia, onde os moradores são obrigados a atravessar de um lado 
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para outro de maneira precária, por falta de uma passarela. A mesma comu-
nidade tem como vizinha uma fábrica ou qualquer outra empresa privada.

Nessa comunidade existe uma ONG que representa os moradores 
do bairro e que sempre está pronta para tentar resolver qualquer tipo de 
questão. Por ser mais infl uente do que a comunidade avulsa, a entidade 
pressiona o poder público para a construção de uma passarela. Parale-
lamente, a ONG – por ser mais maleável e infl uente do que os órgãos 
governamentais – pode procurar o dono da empresa vizinha e pedir o 
fi nanciamento da obra. E, sendo a representante-líder da comunidade, 
também pode realizar uma campanha para que as pessoas utilizem a 
passarela. Tudo isso é lobby, tudo isso é advocacy.

Outro exemplo que elucida o funcionamento do advocacy é a existên-
cia de um projeto ambiental que refl ita diretamente em uma comunida-
de de pescadores. A ONG que representa (ou que deseja representar) es-
ses pescadores pode formar uma comissão permanente de contato com 
os órgãos públicos para que haja entendimento entre as partes. E é aí 
que entra a relação do advocacy com o setor de comunicação da ONG: o 
objetivo dessa ação será o de facilitar o diálogo e promover campanhas 
de conscientização para ambos os lados, mostrando que o projeto am-
biental é bom para os pescadores, e, ao mesmo tempo, obter alterações 
de algumas questões do projeto, a fi m de mostrar que ali vivem famílias 
que dependem da pesca.

Em menor grau, também é possível uma pessoa ou um grupo se enga-
jar na defesa de uma causa, fazendo seu lobby particular, escrevendo car-
tas aos jornais, contatando políticos, organizando reuniões comunitárias, 
participando de protestos públicos, ou se engajando em qualquer outro 
meio de ação que promova mudanças sociais e nas políticas públicas.

Primeiros passos
O advocacy tem vários graus de desenvolvimento no mundo. Nos 

países ricos, como os Estados Unidos, é um valor moral e cultural, 
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ensinado nas escolas. O relacionamento entre comunidade e as orga-
nizações não-governamentais é bem amarrado e surte resultados bem-
sucedidos. Quando tratado com seriedade e sem interesses ilícitos, o 
tema se desenvolve sem tropeços e todos saem ganhando.

Aqui no Brasil, ainda estamos a anos-luz dessa realidade, apesar da 
difusão de ideias acerca do Terceiro Setor ter se desenvolvido muito nas 
últimas décadas. Grande parte das ações provém de empresas privadas 
e de algumas públicas, e são desenvolvidas institucionalmente ou em 
parceria. Entre as ONGs, essa atuação ainda carece de articulações mais 
benfeitas, que só podem ser construídas por meio da difusão de infor-
mações sobre o advocacy.

Para se ter uma noção do tamanho dessa rede social, o Brasil tem 
aproximadamente 350 mil organizações sociais (número estimado). 
Com esse tamanho, é improvável que o advocacy, em um país de di-
mensões continentais como o nosso, se desenvolva da maneira como 
queremos sem que haja comunicação objetiva e focada nos pontos ne-
gativos a serem combatidos.

O processo de comunicação entre comunidade, ONG e poder públi-
co – e aí se soma o Ministério Público – ainda é muito frágil, com exce-
ção das grandes entidades, cujos orçamento e poder de mobilização são 
sufi cientes para completar o ciclo. Melhorar o atual cenário do advocacy 
no Brasil é um trabalho árduo, que demanda a participação de todos. 
Ainda há um longo caminho a percorrer.

Oportunidades
Por ser um processo fl exível, o advocacy também pode ser praticado 

pelas empresas privadas. Sem esperar a mobilização das entidades, mui-
tas delas costumam, por meio de suas próprias fundações ou institutos, 
participar de ações diretamente com o público, seja por meio de parce-
rias com o governo ou não. Obviamente, desde que esse lobby não refl ita 
em interesses comerciais para a própria empresa.
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O Terceiro Setor pode ainda praticar advocacy quando seus interes-
ses dependem apenas do Estado. É o caso da atuação na esfera gover-
namental para a promulgação de uma lei de incentivo à cultura, ao es-
porte, ou uma lei que benefi cie os objetivos sociais que ela representa ou 
almeja. As ONGs, por serem representações de comunidades, ganham 
enorme força na realização do lobby quando pressionam políticos a vo-
tar por seus interesses.

Mas o Brasil está deixando essa oportunidade passar... Se todos se 
conscientizassem da importância do advocacy – ou do lobby, como pre-
ferir –, desde que feito com seriedade, honestidade, sensatez e, princi-
palmente, com foco no bem comum (e alheio), todos se benefi ciariam 
de políticas criadas com mais democracia e bom senso. Todos ganha-
riam, sem exceção.
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Virei notícia. E agora?
Mídia espontânea atrai atenção para as organizações, 
que devem estar preparadas para o retorno da ação

Marcio Zeppelini

Aparecer na mídia, seja ela impressa, televisiva, radiofônica ou virtu-
al, é uma excelente maneira de divulgar qualquer empreendimento ou 
produto. E o mesmo é válido para as organizações sociais, que podem 
utilizar a divulgação como meio de conquistar credibilidade e captar re-
cursos, tornando-se uma ferramenta de gestão indispensável.

Para estar nesses meios de comunicação, há sempre a opção de com-
prar um espaço e publicar um anúncio ou informe publicitário sobre 
sua organização. No entanto, os preços dessa veiculação são sempre 
muito altos e costumam estar fora do alcance das instituições do Ter-
ceiro Setor.

Outra maneira, bem mais econômica, de ganhar um espaço no mun-
do midiático é a chamada mídia espontânea. Espontâneo, na descrição 
do dicionário Houaiss, signifi ca “fazer por si mesmo, sem ser incitado 
ou constrangido por outrem; voluntário”. E é exatamente isso o que a 
expressão quer dizer. Conseguir um espaço de mídia espontânea é ser 
citado, sem custo algum, em matérias jornalísticas desses meios de co-
municação. Sua aparição pode ser pequena, sendo citada como exemplo 
de alguma situação abordada na matéria ou como fonte de referência 
sobre algum assunto, ou maior, com a divulgação da instituição propria-
mente dita e das causas por ela defendidas.
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Porém, conseguir um espaço nesses meios de comunicação é o desa-
fi o maior, especialmente para as organizações sociais. Além do crescen-
te número delas no país – segundo o IBGE, em 2005 eram 338 mil –, a 
grande mídia tem uma imensa gama de assuntos a tratar, e a área social 
ainda não tem muito peso na hora de escolher a pauta do dia. 

Como emplacar uma notícia?
Chamar a atenção da mídia com notícias sobre uma instituição não 

é fácil. Primeiramente, o contato com a imprensa deve ser direcionado 
e planejado, caso a organização não tenha uma assessoria de imprensa 
profi ssional. Não basta enviar textos a todos os meios de comunicação 
sem um critério de temas e assuntos. Isso signifi ca que não adianta en-
viar um release sobre um tratamento inovador do câncer de mama para 
uma revista ou programa de televisão com foco em política, por exem-
plo. É preciso saber direcionar os assuntos aos meios de comunicação 
que se interessem por ele.

Outro ponto é que enviar releases abordando a história da organiza-
ção, a data de sua fundação e o número de atendidos difi cilmente rende-
rá alguma matéria jornalística. A causa que a instituição defende – seu 
objetivo social – é sempre a maior aliada na hora de conseguir se tornar 
fonte de alguma matéria. Por isso, ela deve ser explorada, dada a experi-
ência prática nas situações que resolvam os problemas da sociedade. Se 
uma organização trata de crianças com síndrome de Down, por exem-
plo, é mais fácil falar sobre a patologia, os cuidados, o tratamento, diag-
nóstico, a psicologia da família, entre tantos outros temas, tornando-se 
referência na área, do que falar da entidade e de seus fundadores.

Depois de virar notícia...
Ao se optar pela divulgação, deve-se estar preparado para receber 

o retorno que a mídia traz. Uma multidão pode se interessar pela cau-
sa da organização após vê-la em um veículo de comunicação e querer 

Livro Comunicaça ̃o.indb   146Livro Comunicac ̧a ̃o.indb   146 06.07.11   14:47:2706.07.11   14:47:27



CAPÍTULO 4 147

mais informações, ou se tornar voluntários, doadores etc. É uma grande 
oportunidade, que requer preparo – a fi m de não virar um estorvo.

Toda a comunicação nesse momento é crucial. O site deve estar atu-
alizado e ser de fácil acesso. Ali a pessoa deve conseguir encontrar tudo 
o que deseja: dados, imagens e cadastros para se tornar doador, receber 
a newsletter ou ser voluntário. Números de telefone para contato e in-
formações gerais sobre a organização também devem estar disponíveis 
nesse espaço – sempre atualizados! 

Internamente, toda a equipe precisa estar por dentro do que aconte-
ce nos projetos e atividades. Assim, eles fi cam preparados para sanar as 
dúvidas que possam aparecer com a garantia da manutenção da unidade 
da instituição, sem o risco de passar dados errados. Treinamentos espe-
cífi cos para lidar com a mídia e reuniões sistemáticas para alinhamento 
com as diretrizes institucionais garantem a identidade da instituição.

Benefícios
Aparecer em meios de comunicação, seja na grande mídia ou na 

segmentada, aumenta a visibilidade da instituição. As pessoas que têm 
acesso a esses meios passam a conhecê-la, e essa é uma forte estraté-
gia para captar recursos. Por isso, é preciso também tomar cuidado na 
hora de decidir participar de uma matéria ou de dar os depoimentos. 
Infelizmente, nem sempre os veículos de comunicação transmitem a in-
formação prestada pela organização da maneira desejada e mais ade-
quada e, nesses casos, é primordial que se esteja preparado para reparar 
eventuais comunicações não condizentes com a postura da entidade. Se 
isso ocorrer, a presença de um profi ssional de assessoria de imprensa é 
essencial.

Normalmente, porém, é o lado positivo que aparece. A causa e a ins-
tituição conseguem a divulgação desejada e, ainda, ganham credibili-
dade, pois suas experiências acabam se tornando exemplo para outras 
instituições. 
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Relações públicas:
por que ter um?
Organizações podem se benefi ciar desses profi ssionais 
que trabalham pela construção positiva da imagem

Marcio Zeppelini e Fernando Credidio

Relacionar-se bem com o público é uma atividade de extrema impor-
tância para todos os setores. Na área comercial, por exemplo, é essencial 
agradar o cliente; na política, uma boa reputação atrai mais votos da po-
pulação. No Terceiro Setor, transmitir uma imagem idônea e agir com 
transparência também signifi ca ter boas relações com o público, compos-
to por parceiros, doadores, colaboradores, voluntários, benefi ciários e a 
sociedade como um todo.

Fato já conhecido pelas organizações é que a profi ssionalização se faz 
cada vez mais necessária na área social quando se buscam resultados de qua-
lidade. Por isso, ninguém melhor que o profi ssional de relações públicas para 
trabalhar pela imagem da instituição e por um bom relacionamento com to-
dos. Segundo a Associação Brasileira de Relações Públicas (ABPR), a área 
representa a “atividade e o esforço deliberado, planejado e contínuo para 
estabelecer e manter a compreensão mútua entre uma instituição pública ou 
privada e os grupos de pessoas a que esteja, direta ou indiretamente, ligada”. 

O que são as relações públicas?
De acordo com a resolução normativa nº 43, de 24 de agosto de 2002, 

algumas das atividades de um RP são:
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Elaborar o planejamento de comunicação da organização com o ob-• 
jetivo de proporcionar unidade e otimização de esforço;
Realizar e analisar pesquisas de opinião pública;• 
Promover divulgação jornalística e elaborar veículos internos de co-• 
municação (boletins, malas-diretas, vídeos etc.);
Organizar estrutura geral de eventos culturais, esportivos, sociais, • 
empresariais, científi cos, entre outros, incluindo a logística;
Redigir e coordenar cerimoniais e protocolos;• 
Fazer interagir a organização com a comunidade por meio do • 
marketing social;
Zelar pela construção e credibilidade da imagem/marca da • 
organização;
Intermediar a criação de campanhas institucionais e • 
mercadológicas;
Administrar interface com todos os • stakeholders. 

Essas e outras ações, quando desenvolvidas de maneira profi ssional, 
melhoram a visibilidade da instituição, ajudam na captação de recursos, 
devido à credibilidade que geram, e desenvolvem um bom relaciona-
mento com a sociedade em geral. 

Atuação no setor social
Para trabalhar na área social, o profissional de relações públicas 

pode ter de se adaptar a uma realidade diferente, como ao fato de 
trabalhar com o orçamento reduzido. Por isso, é aconselhável que 
algumas tarefas, como a pesquisa da realidade, o planejamento e a 
organização do trabalho sejam executadas. A pessoa que atuar como 
relações públicas em uma instituição deve se sentir membro da en-
tidade, identificar os ideais da profissão aos da organização, conhe-
cer a realidade social da região e analisar seu campo de ação. Desse 
modo, acreditando na causa, ela poderá ser bem retransmitida aos 
outros.
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Quando trabalha no Terceiro Setor, o profi ssional adquire uma ex-
periência diferenciada. Primeiro, por lidar com uma motivação maior, 
levada pelo apoio à causa. Segundo porque, muitas vezes, devido à ne-
cessidade, é preciso agir com mais criatividade, agilidade e pró-ativida-
de, otimizando os recursos não só fi nanceiros, mas também humanos, 
físicos e materiais. 

Defi nição do público-alvo
Uma atitude recomendável é avaliar quais são os públicos e seus di-

ferentes interesses, para que se defi nam as atitudes a serem tomadas em 
relação a cada um deles. No caso das organizações sociais, há alguns 
exemplos:

Conselho e diretoria: atuam pelos valores da organização;• 
Voluntários: procuram ajudar nas atividades da instituição ofere-• 
cendo seu tempo e talento;
Funcionários: dependem fi nanceiramente do emprego e buscam • 
sua permanência e crescimento no mercado de trabalho;
Benefi ciários: têm interesse nos serviços prestados;• 
Governo: precisa da organização como uma aliada para desempe-• 
nhar algumas atividades;
Parceiros: veem a instituição como o meio de execução de projetos. • 

Se ele for visto como um captador de 
recursos, pode acabar fechando algumas 
portas importantes, pois são funções 
completamente distintas
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Depois de traçar esse perfi l, o profi ssional pode estabelecer diferen-
tes estratégias de aproximação com cada público. O trabalho realizado 
com as relações públicas, então, se torna importante para que todos pos-
sam aderir efetivamente à causa, seja qual for seu interesse, já que, no 
Terceiro Setor, é ela que defi ne o grau de envolvimento das pessoas com 
a instituição. 

Às vezes também chamado de “relações institucionais”, esse profi s-
sional pode atuar fortemente no pacto de parcerias com outras institui-
ções sociais, governo ou empresas, fazendo o meio de campo entre as 
duas diretorias.

No entanto, não se devem confundir as funções: se ele for visto como 
um captador de recursos, pode acabar fechando algumas portas impor-
tantes, pois são funções completamente distintas.

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos indicou quais as fontes 
mais críveis sob a ótica da comunidade norte-americana. Em primeiro 
lugar, estão os órgãos de defesa do consumidor – que não podem ser 
considerados como uma ferramenta de relações públicas –, seguidos pe-
las reportagens em jornais e revistas. As menos críveis são a mala direta, 
a propaganda e o depoimento de celebridades.

A atitude recomendável é avaliar quais são os 
públicos e seus diferentes interesses, para que se 
defi nam as atitudes a serem tomadas em relação 

a cada um deles
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Outra pesquisa, encomendada pelo jornal Meio&Mensagem, prova 
que as organizações investem cada vez mais recursos em relações pú-
blicas, em detrimento às demais ferramentas. Segundo o estudo, o cres-
cimento desse mercado é em torno de 20 a 25% ao ano. Trata-se, sem 
dúvida, de um número expressivo, que denota a relevância do trabalho 
de RP.

Toda entidade deve se preocupar não apenas em implementar pro-
jetos e captar recursos, mas também em ser conhecida e reconhecida. 
Afi nal, os recursos passam necessariamente por sua boa imagem.

Práticas do Segundo Setor
É importante trazer experiências do setor privado para o traba-

lho de relações públicas no Terceiro Setor, especialmente quando 
se trata de gestão organizacional. O paralelo também pode ser fei-
to em relação à causa da instituição, principal ferramenta de tra-
balho desse profissional. Ela pode ser comparada à marca de uma 
empresa privada. Assim, a credibilidade e o grau de confiabilidade 
devem ser sempre altos, e o caminho para esse status é, novamente, 
a transparência.

Para colocar a causa em primeiro plano, por exemplo, não é reco-
mendável que a organização se alie a uma empresa pelo investimento, 

Toda entidade deve se preocupar não apenas em 
implementar projetos e captar recursos, mas 
também em ser conhecida e reconhecida
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sem antes analisar se os interesses dessa companhia são realmente ver-
dadeiros e se vão agregar valores à cultura da instituição. Isso mancha a 
imagem da organização e pode afetar a visão que os diferentes públicos 
têm dela. 

Assessoria de imprensa x Relações Públicas

Apesar de terem títulos diferentes, é extremamente comum a confusão entre a função 
de assessor de imprensa e de relações públicas. De modo conciso, pode-se dizer que o 
profi ssional em relações públicas trabalha o relacionamento de uma empresa ou organização 
com seus stakeholders. Já a área de assessoria de imprensa tem sua atuação centrada no 
relacionamento de seu cliente com um determinado público: os meios de comunicação.  

Para a Maristela Mafei, autora do livro Assessoria de imprensa: Como se relacionar com 
a mídia (Editora Contexto), os objetivos de uma assessoria de imprensa são “estabelecer 
relações sólidas e confi áveis com os meios de comunicação e seus agentes, com o objetivo 
de se tornar fonte de informação respeitada e requisitada”. Ao passo que um RP, segundo 
conceituação de Hebe Wey, autora de O processo de relações públicas, tem como atividades 
principais “planejar, implantar e desenvolver o processo total da comunicação institucional 
da organização como recurso estratégico de sua interação com seus diferentes públicos, 
para gerar um conceito favorável sobra a organização, capaz de despertar no público 
credibilidade, boa vontade para com ela, suas atividades e seus produtos”.

Apoio: Paula Craveiro 
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Construindo a imagem 
da organização social
Fernando Credidio

As empresas usam a comunicação para construir, solidifi car e forta-
lecer suas marcas. No Terceiro Setor, as organizações da sociedade civil 
precisam fazer o mesmo. O fato é que a maioria das entidades ainda não 
atentou para essa importante ferramenta que, sem dúvida, quando bem 
utilizada, é fundamental para a própria sustentabilidade.

Conceitualmente, a marca pode ser defi nida como símbolo que fun-
ciona como elemento identifi cador e representativo de uma empresa, 
organização ou produto. Esse conceito surgiu antes da Era Industrial, 
da necessidade que se tinha de atribuir propriedades a coisas, ou seja, 
uma maneira de se detectar a origem de um grupo de produtos de um 
determinado fabricante.

Atualmente, marca é bem mais que isso. Ela é, sobretudo, o conjunto 
de expectativas e percepções sob a ótica do consumidor, possuindo uma 
série de associações que procura representar atitudes, estilos e valores 
do público a que se dirige. Desse modo, é impossível imaginar-se a mar-
ca dissociada do mercado em que a empresa e/ou a organização atuam.

Ao citar percepção, a referência se faz obrigatoriamente a processos 
de comunicação, pois o conjunto de expectativas na cabeça dos con-
sumidores – ou dos stakeholders – acaba gerando promessas. Exemplo 
disso é o que ocorre com a mídia em relação ao Terceiro Setor. Quan-
do o jornalista recebe uma informação de certo projeto implementado 
por uma entidade com marca reconhecida e consolidada, é quase certo 
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que dará destaque ao fato, mesmo não conhecendo a fundo tal projeto. 
Como isso acontece? Subliminarmente, o jornalista acredita na marca 
da organização, que foi competente para criar preferência e lealdade 
com esse profi ssional, ainda que ele não tenha condições técnicas para 
avaliar o projeto.

Dessa maneira, ter uma marca forte signifi ca possuir uma série de 
atributos positivos que acabam alavancando melhores resultados para 
as organizações, principalmente em relação aos principais públicos com 
que se relacionam. Ao solidifi car a própria marca, as entidades conse-
guem estabelecer parcerias com governos e empresas mais facilmente, 
conquistam mais simpatizantes para as causas que defendem, captam 
mais recursos, são procuradas por número maior de voluntários, con-
tam com uma equipe mais gabaritada de profi ssionais e, em especial, 
obtêm maior exposição na mídia.

No entanto, quais são os caminhos para se chegar a tais públicos? 
Existem cinco meios de abordagem: a propaganda, a venda pessoal, a 
promoção, o marketing direto e as relações públicas. Neste último – di-
rigido à melhoria da compreensão e à construção de uma boa imagem 
e reputação –, incluem-se a assessoria de imprensa, eventos, relatórios 
sociais, patrocínios, boletins informativos (house-organs), comunicação 
interna e mais uma série de recursos.

Desse modo, é impossível imaginar-se a marca 
dissociada do mercado em que a empresa e/ou a 

organização atuam
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É importante frisar que as pessoas, fora das organizações, já podem 
criar uma imagem sobre elas. É impossível impedi-las de ter essa per-
cepção. O que se pode fazer é trabalhar no sentido de defi nir e buscar 
a imagem que se quer ter. Isso se faz por meio das relações públicas, 
ferramenta que permite empresas e entidades estabelecerem vínculos 
com as respectivas marcas, ou seja, relações de longo intervalo de tem-
po – diferentes de uma campanha de sensibilização, por exemplo, que se 
inicia e termina em determinado período. O trabalho de RP promove, 
sobretudo, vários pontos de contato com os stakeholders, a base de todo 
relacionamento.

Outro papel importante é o da assessoria de imprensa, instrumen-
to que permite as organizações se comunicarem com diferentes públi-
cos, com maior credibilidade. É fato incontestável: uma reportagem que 
aborda o trabalho de uma organização gera mais credibilidade que um 
anúncio pago pela mesma, ou mesmo uma mala direta enviada por ela.

Hoje em dia, quando é comum a superexposição de mídia, as entida-
des do Terceiro Setor devem optar pelas ações de relações públicas, uma 
vez que a sociedade está mais resistente a anúncios e aos bombardeios 
da propaganda como um todo, mesmo quando essa dirige seu foco a 
causas sociais.
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Relacionamento digital
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Quanto mais transparente, 
mais colorido é o Terceiro Setor
Discussões sobre transparência e ética geram refl exão 
sobre a gestão das associações sem fi ns lucrativos 
no Brasil para que seus projetos recebam a devida 
administração e possam colorir vidas

Redação da Revista Filantropia
Colaboradora: Rigéria Salado

Se tivéssemos que escolher uma cor para representar Terceiro Setor 
brasileiro, que cor seria? O branco que simboliza a paz? O azul, que 
transmite serenidade e tranquilidade? E que tal o violeta? Representa 
transformação e, em meio ao comprovado crescimento do número de 
organizações sem fi ns lucrativos no país, atestaria as atuais mudanças 
no cenário social. Ou ainda, se pensarmos pelo lado da solidariedade e 
do voluntariado, muitos escolheriam o rosa, a cor ofi cial que caracteriza 
esse espírito de doação humana e que está presente nos uniformes de 
colaboradores voluntários espalhados por entidades sociais de todo o 
mundo. Provavelmente, há quem diga que a melhor opção seja o preto, 
por considerar a situação complicada e obscura enfrentada por muitas 
ONGs ou, talvez, o vermelho, já que quase sempre faltam verbas para 
o fi nanciamento e a execução de projetos nesta área. Mas, os otimistas, 
com certeza, iriam além e escolheriam o verde, a cor da esperança, evi-
denciando que dias melhores virão e contribuirão para o progresso do 
Terceiro Setor nacional.
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Amarelo, marrom, cinza, laranja... A paleta de cores é infi nita, e há 
ainda muito mais opções, se levados em consideração nuances, tona-
lidades e dégradés. Ou melhor, essa variedade leva a muitas outras in-
terpretações a respeito dos assuntos que fazem parte do cotidiano de 
centenas de milhares de associações fi lantrópicas como, por exemplo, 
arrecadações fi nanceiras, relações entre parceiros, prestação de contas, 
execução de projetos, contratação de serviços e funcionários, eleição de 
gestores etc.

Entretanto, ainda é possível enxergar o setor social como ele real-
mente é, se a opção for vê-lo como uma caixa de vidro transparente. 
Esse artifício facilita o conhecimento total do objeto por dentro e por 
fora, já que a ausência de cor torna mais nítida a visão de cada parte do 
todo. E na prática? O que é necessário para destacar o transparente e, 
assim, realçar as cores que pintam a imagem do setor social brasileiro?

Ética é a alma do negócio
Além da transparência, o respeito à ética é um fator preponderante 

para garantir credibilidade às associações fi lantrópicas que realmente 
estão interessadas em contribuir para o desenvolvimento social de qual-
quer comunidade, cidade ou nação. Mas, o que é ética? 

Em seu livro “O que é ética?”, lançado pela editora Brasiliense, Álvaro 
Valls faz a seguinte defi nição: “a ética é daquelas coisas que todo mun-
do sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar, quando alguém 
pergunta.” Já segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, éti-
ca é “parte da fi losofi a responsável pela investigação dos princípios que 
motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento huma-
no, refl etindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, 
prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social”.

No entanto, apesar da compreensão do conceito, é necessário exer-
citá-lo, sair da teoria e executá-lo. Para Eduardo Szazi, especialista em 
legislação do Terceiro Setor, consultor jurídico do Grupo de Institutos 
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Fundações e Empresas (Gife) e autor do livro “Terceiro Setor: Regulação 
no Brasil”, a ética deve estar presente em qualquer lugar, independente 
do ramo de atividade. “O que é ético para nossa sociedade é ético para 
todos os seus atores, inclusive ONGs”, diz.

Para o advogado Ricardo Monello, transparência e ética realmente 
andam de mãos dadas. “A prática de ações transparentes revela a cultura 
e norteia o cotidiano dos gestores da entidade. Por isso, transparência 
não signifi ca somente conjunto de atos, mas, acima de tudo, regra de 
conduta, a cultura da entidade e dos associados”.

Por outro lado, o sucesso de projetos fi lantrópicos está ligado dire-
tamente a essas questões. “Ser transparente no Terceiro Setor implica 
em tornar conhecidos, além dos relatórios fi nanceiros, também as in-
formações sobre suas atividades, a fi m de garantir que as pessoas que 
se encontram no âmbito externo da ONG participem e conheçam, efe-
tivamente, todas as ações desenvolvidas e, especialmente, a destinação 
dos recursos recebidos”, conta Custódio Pereira, reitor das Faculdades 
Rio Branco.

“Ética é base, início da jornada. Transparência é instrumento. O re-
sultado social é o fi m. Uma boa ONG tem como sonho morrer ao fi -
nal, pois a causa estará tão protegida que ela não precisará mais existir”, 
acrescenta Szazi.

Origem dos recursos
Prestar contas. Este deve ser um dos procedimentos mais importan-

tes utilizado pelos gestores que se preocupam em fazer uma boa admi-
nistração e garantir mais verbas para os projetos de suas entidades, já 
que, por meio dessa prática, ganham mais credibilidade junto à socie-
dade e, consequentemente, conseguem mais doações e fi rmam novas 
parcerias com apoiadores e patrocinadores.

“ONGs recebem recursos para fi nanciar as causas que defendem, e 
é para essas causas que os apoiadores destinam suas doações. Portanto, 
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as entidades são veículos e agem como mandatárias dos doadores para 
atender a causa que eles escolheram. Assim, ética no trato do dinheiro e 
prestação de contas são requisitos básicos de gestão”, destaca Szazi.

Para que todo o processo de prestação de contas seja feito de manei-
ra efi caz, alguns elementos devem ser levados em consideração neste 
passo-a-passo sugerido por Monello:
1. Conscientização e envolvimento: as pessoas devem saber por que e 

como prestar contas; e, acima de tudo, querer prestar contas!
2. Programas, projetos e ações: defi nir, formatar e sistematizar todas as 

ações que serão o objeto da prestação de contas.
3. Elementos da prestação de contas: defi nir os aspectos contábeis, ju-

rídicos e institucionais que serão tratados e apresentados.
4. Formatação contábil e jurídica: adequar o sistema contábil e fazer a 

revisão jurídica dos textos e elementos (estabelecimento dos indica-
dores de desempenho).

5. Avaliação dos resultados.
6. Auditoria externa independente.
7. Divulgação: defi nir, junto com uma equipe especializada, os veículos 

nos quais serão divulgadas as contas da entidade.
8. Entrega do processo aos órgãos e parceiros envolvidos.
9. Obtenção do “posicionamento-resposta” do órgão envolvido: ou 

seja, a certidão de regularidade.

Há ainda outras ferramentas que podem auxiliar na boa administra-
ção da entidade social com relação à declaração dos recursos captados 
como, por exemplo, o cumprimento de seu estatuto social, a contratação 
de serviços contábeis corretos e suporte jurídico adequado, além da im-
plantação de um conselho fi scal proativo. Dentre estes itens, destaca-se 
ainda a elaboração do balanço social.

“O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Instituto Ibase 
apresentam sugestões muito práticas e técnicas para evidenciar as ações 
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socioambientais nesse demonstrativo. Dentre elas, o ponto fundamental 
para se obter um balanço social adequado, e que atinja seus objetivos, é 
o envolvimento de todos na entidade, desde associados, conselhos, vo-
luntários, colaboradores e parceiros. E, após sua elaboração, a entidade 
deve utilizar toda maneira possível para divulgar e comunicar suas in-
formações”, explica Ricardo Monello.

“Uma ONG que trabalha seriamente precisa mostrar de onde vem e 
para onde vai o dinheiro. Isso é óbvio”, afi rma Abramo. Monello acres-
centa: “Saber para quem devemos e para quem podemos prestar con-
tas. E, enxergar na prestação de contas mais que uma obrigação, uma 
oportunidade”.

A prática do lobby
Outra ferramenta, se bem utilizada, pode favorecer gestores de en-

tidades sociais na busca de recursos junto ao poder público: o lobby. 
Praticado nos Estados Unidos desde o século 19 por pessoas que fre-
quentavam saguões de casas legislativas com o propósito de infl uenciar 
seus legisladores a aprovar suas propostas – os conhecidos lobistas –, o 
lobby também vem ganhando força em países como o Brasil e em áreas 
como a social.

No livro “Lobby – O que é. Como se faz. Ética e transparência na 
representação junto a governos”, o autor Saïd Farhat dá dicas para que o 
bom lobista consiga atingir seus objetivos defendendo quaisquer ideias. 
Segundo ele, a ética e a transparência na atividade de lobby podem ser 
compreendidas a partir de dez regras básicas de conduta recomendáveis 
aos lobistas. São elas:
1. Humildade. Não esperar reconhecimento do seu mérito.
2. Prudência. “Melhor esforço”, em vez de promessas infundadas.
3. Capacidade de argumentar e persuadir.
4. Não personalizar as questões.
5. Perseverança. Persistência. Pertinácia. Jamais desanimar ou desistir.
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6. Veracidade. Lealdade ao cliente (no caso, aos objetivos da ONG). 
Respeito aos interlocutores.

7. Amor pela legalidade. Respeito pela legitimidade.
8. Estudar e aprender. Fazer o dever de casa, antes de falar.
9. Probidade, própria e alheia.
10. Conhecer os adversários. Jamais menosprezá-los.

No Terceiro Setor, essa prática também está se tornando frequente, 
já que muitos dirigentes de entidades sociais estão percebendo que bons 
resultados podem ser obtidos por meio dela. Para Farhat, “a maioria das 
ONGs procura obter alguma atitude, decisão ou postura das autorida-
des públicas em favor de determinada tese – mesmo que esta seja con-
trária às normas públicas em vigor. Por isso, penso que a atividade de 
lobby, dentro dos princípios da transparência e da ética, tem de ser uma 
das maneiras de atividade das ONGs junto aos órgãos do poder público 
e seus titulares ou agentes. Nessas condições, elas não devem ter limite 
algum no uso da principal arma do lobby. Isto é: falar, falar, falar. Bater 
em todas as portas: uma vez, mil vezes. Informar, informar, informar. 
Informar para convencer”.

Como maneira de regular as relações entre o poder público e as enti-
dades sociais, e assegurar parcerias saudáveis nesse âmbito, o advogado 
Marcos Biasioli, integrante do conselho científi co da Comissão de Di-
reito do Terceiro Setor da OAB/SP, dá algumas dicas para serem segui-
das por ambas as partes.

Relevando que as ONGs estão dispensadas do processo de licitação, 
ele sugere:

Por parte do governo
• Que a transferência de recursos públicos seja precedida de avaliação 

técnica da ONG.
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• Seja comprovado o histórico da instituição e seu know-how acerca da-
quilo para que está sendo designada a fazer com o recurso público.

• Idoneidade por meio da comprovação de que não é devedora do erá-
rio e nem de terceiros (a exigência deve incluir os dirigentes).

• Prestação de contas contínua e não apenas periódica, a qual poderá ser 
on-line.

• Aplicação de sanções econômicas e penais.

Por parte das ONGs
• Comprovar os itens acima.
• Exigir o cumprimento da repartição dos recursos públicos de acordo 

com a lei de diretrizes orçamentárias.
• Impedir que impere o nepotismo quando da contratação pelo 

governo.
• Não promover terceirização do objeto do convênio, pois esse não é 

o papel da ONG, com exceção de alguns itens dos serviços que fugi-
rem da expertise do objeto principal.

• Prestar contas sempre que necessário, sendo efi caz a divulgação no 
site da instituição.

• Instituir conselho fi scal, não obstante estar dispensada por lei.
• Dissociar-se de ideologia partidária para fi ns de se tornar perene o 

projeto social, evitando que a cada governo se alterem os projetos ou 
as ONGs primitivamente contratadas.

Quando falta transparência 
Quando há falhas na prestação de contas, na comunicação entre a 

entidade social e os seus doadores, patrocinadores ou parceiros, ou ain-
da, alguma ilegalidade na administração de projetos de organizações 
não-governamentais, as consequências podem comprometer não so-
mente a referida associação como também todo o segmento no qual ela 
está inserida.

Livro Comunicaça ̃o.indb   167Livro Comunicac ̧a ̃o.indb   167 06.07.11   14:47:2906.07.11   14:47:29



COMUNICAÇÃO  VISIBILIDADE E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS SOCIAIS168

Um exemplo foi a criação da CPI das ONGs, que pretendia apurar ir-
regularidades em convênios do governo federal com 28 entidades sociais 
desde 1999. O fato acabou prejudicando as relações de cooperação de en-
tes públicos, privados e do próprio público em geral com todo o Terceiro 
Setor nacional, já que a confi ança entre as partes tende a diminuir.

Até o presente momento, auditorias do Tribunal de Contas da União 
(TCU) apontaram falhas e impropriedades administrativas em 15 
ONGs. Elas não possuíam qualifi cação técnica, condições administrati-
vas e operacionais, pessoal qualifi cado e  experiência para receber os re-
cursos; suas metas eram vagas, e as prestações de contas, confusas. Além 
disso, algumas foram criadas apenas três meses antes da realização do 
contrato com o governo.Somente em 2006, 4.536 entidades foram bene-
fi ciadas diretamente pela administração federal. Dentre elas, a que re-
cebeu maior verba foi a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeropor-
tuária (Infraero), com recursos na ordem de R$ 300 milhões, segundo 
dados do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi ).

Dentre as entidades com suspeitas de irregularidades admi-
nistrativas, está a ONG Fundação Interuniversitária de Estudo e 

Prestar contas. Este deve ser um dos 
procedimentos mais importantes utilizado pelos 

gestores que se preocupam em fazer uma boa 
administração e garantir mais verbas para os 

projetos de suas entidades

Livro Comunicaça ̃o.indb   168Livro Comunicac ̧a ̃o.indb   168 06.07.11   14:47:2906.07.11   14:47:29



CAPÍTULO 5 169

Pesquisa sobre o Trabalho (Unitrabalho), que recebeu R$ 4,4 mi-
lhões dos cofres federais. Apenas um convênio celebrado entre a 
Unitrabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego em 2005, para 
a avaliação do Plano Nacional de Qualifi cação (PNQ), custou R$ 
6,9 milhões aos cofres públicos. Já um acordo fi rmado em 2004 com 
o mesmo objetivo apresentou o valor de R$ 4,6 milhões. Outro caso 
é o da ONG Urihi – Saúde Yanomami, que recebeu R$ 33,85 mi-
lhões até 2002 para prestar assistência à saúde dos índios ianomâmis 
em Roraima.

A Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais 
(Abong) espera que esta CPI possa mostrar quais entidades estão liga-
das à corrupção nas parcerias com o governo e quais são as realmente 
honestas. “Há a expectativa de que a CPI seja um espaço de debate sobre 
fi nanciamento público de ONGs. Dessa maneira, poderemos estabele-
cer uma distinção entre as organizações sérias e as que não são. Mas 
é necessário colocar o próprio Estado e seus instrumentos de repasse 
de recursos em discussão. Essa CPI deveria, antes de tudo, investigar o 
governo, que é o agente repassador de capital, para depois investigar as 
organizações que recebem os recursos”, afi rma Antônio Eleílson Leite, 
diretor da regional São Paulo da Abong, que também atua como coor-
denador do centro de juventude e educação continuada da ONG Ação 
Educativa, na capital paulista.

Segundo Leite, a Abong sugere que poderia ser criada uma CPI mais 
ampla. “Não dá para entender porque uma CPI das ONGs e não uma 
CPI do Terceiro Setor. Há certa noção disseminada na sociedade de que 
Terceiro Setor são as organizações do ‘bem’, e as ONGs são inconve-
nientes, muito politizadas, aguerridas. Por trás disso, talvez haja um in-
teresse político mais ideológico de frear a atuação de ONGs aliadas dos 
movimentos sociais e, com isso, criminalizar os próprios movimentos 
sociais.” 
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Recursos às claras
Todos concordam que recursos são essenciais para a implantação de 

projetos nas associações ligadas ao Terceiro Setor. Mas como fi rmar e 
manter parcerias que contribuam com este quesito?

Para orientar as entidades sociais sobre como organizar seu plane-
jamento de captação fi nanceira de maneira transparente e ética, a As-
sociação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) sugere que seja 
seguido seu código de ética.

“É dever dos membros da ABCR fazer com que os recursos reque-
ridos sejam obtidos com ética, respeito e honestidade em relação à in-
tenção do doador. Os membros devem exercer sua atividade com in-
tegridade, honradez, veracidade e absoluto apego à sua obrigação de 
preservar a confi ança do público.”

Código de ética da ABCR:
1. Respeitar a legislação e defendê-la nas instituições.
2. Trabalhar em troca de remuneração pré-estipulada e não aceitar ne-

nhum tipo de comissão.
3. Respeitar o sigilo das informações sobre doadores, pois estas são de 

propriedade da organização para a qual trabalham.
4. Esforçar-se, na medida de suas possibilidades, para que haja o apro-

priado controle e uso dos recursos, a transparência em sua adminis-
tração e a divulgação de sua aplicação em documento público com 
informações preferencialmente checadas e elaboradas por entidades 
especializadas (auditores ou escritórios de contabilidade).

5. Somente captar recursos para projetos que tenham qualidade para 
motivar doações.

6. Garantir, na medida das suas possibilidades, que os doadores rece-
bam informações e conselhos éticos sobre o valor e as implicações 
fi scais de seus donativos potenciais.
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7. Tornar conhecidos todos os confl itos de interesse sem incorrer em 
desonestidade ética.

8. Respeitar e divulgar o “Estatuto dos Direitos do Doador”.

Fique por dentro: CPI das ONGs 

O que é?
É uma Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada no Senado Fe-

deral, por iniciativa do senador Heráclito Fortes (DEM-PI), para apu-
rar irregularidades no repasse e aplicação de verbas públicas a projetos 
sociais de ONGs e organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips) espalhadas por todo o território nacional.

Por que criar a CPI?
Auditorias do Tribunal de Contas da União (TCU) mostraram irre-

gularidades administrativas em 15 das 28 ONGs analisadas entre 1999 
e 2005. Na avaliação do TCU, elas não possuíam qualifi cação técnica, 
condições administrativas e operacionais, pessoal qualifi cado, experi-
ência para receber os recursos, apresentavam objetivos vagos e pres-
tações de contas confusas. Além disso, algumas foram criadas apenas 
três meses antes da realização do contrato com o governo. Estudo re-
alizado pelo site Contas Abertas revela que, de 2001 a 2006, as ONGs 
brasileiras receberam R$ 14 bilhões em repasses de verbas da União.

Quem deve ser investigado?
Segundo investigações do TCU, 28 entidades sociais de todo o Brasil 

devem ter suas contas analisadas detalhadamente entre os anos de 1999 
e 2006, já que apresentaram algumas irregularidades na declaração de 
seus recursos.
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Relacionamento digital 
no Terceiro Setor
A internet deve ter prioridade máxima na comunicação 
de uma entidade, pois é o modo mais efi caz, rápido e 
barato de propagar suas atividades

Marcio Zeppelini

O desenvolvimento da grande rede mundial tem produzido mudan-
ças consideráveis na comunicação das ONGs com seus colaboradores, 
doadores, fornecedores e outros atores que compõem o cenário de uma 
entidade social. Além de ser mais ágil, a divulgação via internet é bara-
ta e proporciona ao visitante uma interatividade muito maior do que a 
mídia impressa.

Destacam-se, nesse âmbito, diversas formas de comunicação virtual, 
como o e-mail marketing, a newsletter on-line, a simples comunicação 
via e-mail e, fi nalmente, o website, que precisará ser dotado de ferra-
mentas de administração remota e ter a preocupação da constante atu-
alização para que não perca seu dinamismo devido à inércia e à falta de 
informações novas.

O Terceiro Setor, seguindo a consolidada tendência corporativa, seja 
a entidade pequena, média ou grande, deverá pautar ações para o de-
senvolvimento e crescimento de sua comunicação digital, investindo re-
cursos em websites, equipamentos, acesso rápido à internet, bem como 
campanhas de captação de recursos via grande rede.
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Um lugar para guardar informações
Nenhum lugar é de mais fácil acesso do que um site. É um ambiente 

seguro em que qualquer pessoa interessada no projeto poderá conhecer 
sua entidade de qualquer parte do mundo. Os projetos desenvolvidos 
passam a ter repercussão física amplifi cada e, com isso, ganham-se força 
e credibilidade. Ter informações precisas e atualizadas no site desobriga 
a dar atenção mais dedicada a interessados em saber mais sobre a his-
tória, tipo de atividades, recursos, voluntariado e outras informações 
relevantes da organização.

É possível, por exemplo, criar uma “sala de imprensa”, onde jornalis-
tas poderão dispor de fotos e textos de boa qualidade para suprir algu-
ma reportagem que estejam produzindo. E esses profi ssionais poderão 
dar continuidade ao seu trabalho de divulgação em seu veículo de co-
municação sem depender da disponibilidade de um funcionário da en-
tidade – em muitos casos, é a própria diretoria quem cuida da separação 
de fotos e textos para encaminhamento ao jornalista.

A prestação de contas, demonstrando como foram aplicados os re-
cursos advindos de terceiros, passa a ser mais ágil, sendo possível, inclu-
sive, fazer um disparo por e-mail aos principais doadores de uma pres-
tação de contas mensal, bimestral ou semestral. Tudo isso de maneira 
automática e on-line.

Um cartão de visitas 
A presença na internet de uma entidade social é mais que um traba-

lho mercadológico. É um fator decisivo, ao colaborador em potencial, 
entre ajudar ou não ajudar. Hoje em dia as pessoas vivem ocupadas, 
não conseguem sair sequer para almoçar com calma e, infelizmente, 
também não costumam ter tempo para realizar seus trabalhos voluntá-
rios ou mesmo de visitar uma ou outra entidade. Logo, a realização de 
um bom trabalho na internet, que supra os anseios daquele colabora-
dor, pode signifi car uma ferramenta poderosa na captação de recursos 
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fi nanceiros e humanos. As imagens e textos ali presentes, se bem sele-
cionados e dispostos de modo claro e objetivo, conseguem mostrar um 
pouco do que a entidade faz e transmitem uma imagem mais confi ável, 
se comparados aos de outra instituição, cujo trabalho é divulgado so-
mente pelo telefone.

O envio de mensagens 
É importante que exista uma política de manuseio e envio de e-mails 

para que não torne a entidade “chata”. E-mails com novidades acerca do 
trabalho em questão deverão ter, na maioria dos casos, periodicidade 
com espaço mínimo de 1 semana e conter informações relevantes para 
que faça valer o tempo que o destinatário gastará para ler. A seleção de 
e-mails a quem serão destinadas as mensagens precisa ser cuidadosa-
mente analisada. Comprar CDs de fontes “suspeitas” com milhões de 
e-mails de pessoas que jamais ouviram falar da entidade não funciona. 
Essa prática proporcionará uma legião de inimigos, um nome “queima-
do” e, se houver denúncia, poderá levar o site ao bloqueio pelo provedor 
que hospeda as informações.

No entanto, se todos os colaboradores que ajudam ou ajudaram a en-
tidade, ainda que por uma única vez, tiverem a oportunidade de receber 
informações por e-mail, a frustração estará mais perto de não existir. O 
cadastramento desses endereços deve também passar por uma constan-
te atualização, que poderá ser feita via telefone ou mesmo por e-mail.

Apesar de o recebimento de e-mails não solicitados (spams) ter se 
tornado um trabalho cotidiano maçante, os usuários da internet depen-
dem excessivamente dessa forma de comunicação e, por isso, checam to-
das as mensagens recebidas, fi ltrando os e-mails por grau de interesse.

No caso de uma entidade, o apelo à questão social desperta interesse 
maior nas pessoas do que uma propaganda de microcomputadores, por 
exemplo. Ponto para as entidades!
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Uma pesquisa realizada pela empresa WBI Brasil revela que cerca de 
60% dos usuários leem as mensagens não-personalizadas, especialmen-
te se for um assunto de interesse. A pesquisa também mostra que 80% 
dos usuários recebem até dez boletins comerciais por dia, entre os quase 
80 recebidos cotidianamente.

Portanto, investir na internet é uma questão de sobrevivência, pois 
aquele “futuro em que as pessoas se comunicarão somente pela inter-
net” já chegou.

Boas maneiras nas ações de e-mail marketing
A Associação Brasileira de Marketing Direto (Abemd) elaborou uma 

relação de “boas maneiras” para contribuir na estruturação de ações de 
e-mail marketing. Trata-se de uma série de recomendações que condu-
zem a uma utilização ética, pertinente e responsável do e-mail como 
ferramenta de marketing. Tais orientações se fundamentam no respeito 
aos destinatários das ações e, também, no uso adequado da internet, o 
que certamente contribuirá para as entidades alcançarem os resultados 
desejados e construírem um relacionamento sólido e de confi ança mú-
tua com os colaboradores em potencial. Eis algumas delas:
• Opt-in (cadastramento): o primeiro recebimento é muito importan-

te, porque marca o início da relação. É preciso ter permissão para 
prosseguir o relacionamento, por meio do opt-in do receptor, tanto 
quando ele procura como quando é procurado. Quando é a pessoa 
quem procura a entidade, é o campo onde é feita a opção pelo rece-
bimento de mensagens.

• Opt-out (descadastramento): toda mensagem precisa ter a opção do 
opt-out. É prerrogativa do receptor decidir o momento em que não 
quer mais receber mensagens de determinado emissor.

• Tamanho dos arquivos: procure sempre limitar o tamanho dos ar-
quivos enviados, seja no corpo das mensagens ou nos anexos. Deve-
se ter sempre em mente o público da média inferior em capacitação 
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tecnológica (soft ware, hardware e modalidade de conexão). Sugere-
se mensagens no formato html, com tamanho máximo de 100 KB, e 
que as imagens não estejam anexadas na mensagem, mas sim locali-
zadas em servidor próprio.

• Autoexecutáveis ou scripts: não devem ser enviados arquivos com 
autofuncionamento. Os autoexecutáveis são arquivos que os progra-
mas gerenciadores de e-mail conseguem ler e interpretar, iniciando 
automaticamente algum processo que não é necessariamente deseja-
do pelo receptor. Essa modalidade de arquivo também torna o siste-
ma vulnerável à transmissão de vírus (voluntária ou não).

• Relevância: o consumidor não se incomoda em receber uma mensa-
gem, desde que seja relevante para ele. Portanto, preocupe-se sempre 
com o conceito de relevância.

• Frequência: deve-se preferencialmente oferecer ao leitor que assi-
nale a opção de preferência dele na frequência de recebimento de 
informações ou solicitar que ele opte entre as diversas alternativas de 
periodicidade que são oferecidas. Quando não for possível oferecer 
que faça a opção, deve-se deixar claro qual a frequência de envio das 
mensagens.

• Política de relacionamento: é sempre conveniente que se tenha cla-
reza na política de relacionamento adotada, o que pode ser feito por 
meio de um contrato/compromisso assumido formalmente com o 
leitor.
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A internet e a mobilização 
de recursos 
Novas tecnologias ampliam ação do marketing e, 
por consequência, da captação de recursos

Ader Alves de Assis Jr.

A vida é uma cadeia, não tem cortes, interrupções, nem tempos vazios. 
É uma continuidade variável, transformações alternativas, permanência 
dinâmica. Assim, a vida se torna uma maravilhosa espontaneidade. Essa 
espontaneidade dinâmica transforma o saber, o viver, a experiência e as 
relações entre as pessoas. Tal continuidade dinâmica evoluiu de tal modo 
que o mundo se tornou pequeno, e o que acontece em qualquer lugar re-
fl ete em toda a civilização de maneira quase que instantânea, em virtude 
da rapidez nas comunicações e da interligação dos países.

Em resposta a essa evolução, o marketing também se transformou. 
Antigamente, ele se restringia apenas aos clássicos 4 Ps (produto, pro-
moção, preço e praça) – que eram apresentados nos livros do professor 
norte-americano Philip Kotler como o processo de desenvolvimento de 
produtos e serviços, sua comunicação com o mercado, precifi cação e 
distribuição física em pontos de venda.

Até recentemente, a American Marketing Association classifi cava 
marketing como o desempenho das atividades comerciais, que dirigiam 
o fl uxo de bens e serviços do produtor ao consumidor, ou usuário fi nal. 
Quer dizer, marketing era visto como um elo entre o setor produtivo 
e o mercado consumidor, visando apenas identifi car necessidades que 
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orientassem a produção para que os produtos ou serviços produzidos 
atendessem às necessidades do mercado.

Atualmente, esse conceito se expandiu para a geração de valor. Hoje, 
marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos 
para criar, comunicar e entregar valor a clientes, administrando relações 
que benefi ciem as organizações e seus stakeholders. Portanto, além de 
cuidar das atividades tradicionais, marketing trabalha uma série desseg-
mentações, relacionamentos e estratégias direcionadas. Hoje, fala-se de 
marketing off -line e on-line, além, é claro, do mais recente conceito in-
corporado no mercado, o mobile marketing, que se refere ao marketing 
que fazemos por meio da tecnologia sem fi o (wireless), como celulares, 
PDAs, entre outros.

Novas oportunidades
Quando a internet se iniciou na década de 1990, poucos suspeita-

vam do seu sucesso e da transformação que o mundo teria nos anos 
seguintes. Embora os computadores sejam o acesso mais comum à in-
ternet, temos novas tecnologias que nos conectam à web como PDAs e 
telefones celulares, que também enviam e recebem e-mails. Tudo estará 
conectado a uma rede global, do automóvel ao refrigerador, mantendo 
a comunicação entre si pela tecnologia wireless.

As novas tecnologias, em especial a internet, abriram um mundo 
novo de oportunidades para ONGs expandirem o seu universo de in-
fl uência e apoio. Mal explorada no Brasil, a internet possibilita até que 
organizações pequenas ou locais alcancem doadores potenciais ao redor 
do mundo.

Os mobilizadores de recursos, em especial, se entusiasmam com as 
possibilidades da ferramenta on-line, por proporcionar a oportunida-
de de identifi car novos doadores e adicionar novos canais de comuni-
cação para cultivar doadores tradicionais, oferecendo a chance de ad-
ministrar as relações entre doadores e benefi ciários, mesmo que estes 
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contribuam por ferramentas tradicionais de captação, como a mala di-
reta ou eventos.

Benefícios para a área social
Apesar da crise econômica mundial e o problema da bolha das em-

presas de internet, que difi cultaram a economia nos últimos anos, o 
uso da internet continua crescendo a uma velocidade tremenda. Com o 
crescimento da importância, infl uência e utilização da internet, as orga-
nizações do Terceiro Setor têm uma oportunidade de se comunicar com 
seus usuários de maneira quase instantânea, facilitando seu trabalho e 
buscando apoio às suas atividades.

De acordo com o conceito atual de marketing, as organizações do 
Terceiro Setor devem pensar na utilização do e-mail e da internet como 
parte de suas atividades de mobilização de recursos. Além de construir 
relações com seus atuais doadores, suas campanhas on-line ajudarão a 
trazer mais pessoas para seu website, aumentar a sua lista de e-mails, 
sua visibilidade e a atividade na internet.

No entanto, construir uma presença on-line é mais do que criar um 
panfl eto para sua organização e colocá-lo em algum lugar na rede. É 

Os mobilizadores de recursos, em especial, 
se entusiasmam com as possibilidades da 
ferramenta on-line, por proporcionar a 
oportunidade de identifi car novos doadores
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utilizar a internet para construir relações com pessoas de modo que sua 
organização possa cumprir e apoiar melhor sua missão organizacional. 
É importante lembrar que, mesmo com a tendência de junção das mí-
dias, a internet não está substituindo outros meios, mas acontecendo 
paralelamente às demais formas de comunicação. Portanto, mobilizar 
recursos on-line não pode existir isoladamente em um vazio.

O sucesso de seu programa de mobilização on-line será largamente 
dependente da presença global de sua organização na internet, como 
também de suas atividades off -line tradicionais. Assim, a integração das 
ações de mobilização, sejam elas on-line ou off -line, é fundamental para 
o sucesso de sua estratégia de marketing.

Inúmeras possibilidades de ação
As atividades de mobilização de recursos que utilizam estratégias on-

line geralmente têm dois componentes fundamentais. O primeiro é um 
website interativo e informativo, além de uma comunicação via e-mail. 
Juntos, auxiliam na construção de relações com as pessoas que visitam 
o site ou que solicitam informações pela newsletter eletrônica, ou pro-
grama de advocacy on-line. Frequentemente negligenciado, o segundo 
componente é uma estratégia para atrair as novas pessoas – doadores 
especialmente potenciais – para seu site, para que se inicie a construção 
de um relacionamento.

Angariar recursos não é apenas uma das atividades que as organiza-
ções do Terceiro Setor poderão fazer na internet. O e-mail tem transfor-
mado a capacidade operacional das organizações, criando um mundo 
novo de comunicação com doadores e ativistas e disseminando infor-
mação. A web também criou inicialmente uma revolução no material 
gráfi co, permitindo que ONGs alcançassem vários apoiadores com um 
simples clique.

Novos serviços propiciaram, até às pequenas organizações, a opor-
tunidade de buscar doadores, utilizar cartões de crédito e muito mais. 
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Como um complemento dos métodos tradicionais, a internet é um meio 
que fi nalmente surgiu para um setor que está carente de modernidade e 
efi ciência nas ferramentas e técnicas de mobilização de recursos.

Mobilizando recursos
Mobilizar recursos on-line é, basicamente, alcançar e construir re-

lações com pessoas. Com a internet, o universo de doadores potenciais 
expandiu-se exponencialmente, assim como a habilidade de construir 
relações duradouras com indivíduos. Mas, em termos práticos, como 
podemos alcançar novos doadores on-line?

A essência da questão está em trazê-los até o seu site, tornando esta 
visita uma experiência signifi cante e positiva em suas vidas. A partir 
deste momento, começa, então, a construção do relacionamento. Por-
tanto, atrair novos visitantes e encorajá-los a retornar ao seu site é o 
primeiro passo para aumentar o número de pessoas que contribuirão 
para sua organização.

Enquanto algumas pessoas chegam ao seu site porque estão procu-
rando por informações específi cas sobre a sua organização, outras pre-
cisam tomar conhecimento da existência dela – qual o trabalho e a causa 
a que se dedica. É preciso, portanto, de uma estratégia de comunicação 
integrada com ferramentas on-line e off -line. Um exemplo de comuni-
cação integrada está na utilização da propaganda ao ar livre para au-
mentar o tráfi co de seus sites.

Mesmo que outdoors e busdoors sejam mídias passivas e não pro-
porcionem a oportunidade de colocar informações detalhadas da or-
ganização, com a estratégia adequada eles podem despertar o interesse 
das pessoas e trazer vários prospects até o seu website. Pense apenas na 
oportunidade de alcançar mais doadores se o número de pessoas que 
visitam seu site mensalmente passasse de 5 mil para 15 mil, depois da 
utilização de uma estratégia integrada de comunicação.
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Mas não basta apenas gerar tráfego e direcionar a comunicação. Para 
tornar este visitante um doador, não se deve apenas ter como objetivo 
uma boa experiência no seu site. É preciso conquistar a confi ança e ofe-
recer oportunidades para que o prospect seja cativado e se envolva com 
sua organização. Com a internet, o acesso à sua organização foi facilita-
do de forma que pessoas que você nunca localizaria ou que nunca pen-
sou que existissem possam agora visitar o seu site.

Construindo o relacionamento
Assim que o acesso é iniciado, o processo de construção do relacio-

namento também nasce, e precisamos lembrar que as regras básicas de 
fundraising não são diferentes on-line – pessoas que estão envolvidas 
possuem uma probabilidade maior de contribuir. Portanto, o seu site é 
mais que um folder e deve ser utilizado como tal.

Algumas dicas para desenvolver e cuidar do relacionamento com 
seus apoiadores nasce da pesquisa antes de abordá-los, e da manuten-
ção dessa pesquisa sempre atualizada: informe-se sobre seus interesses e 
desinteresses para se orientar na personalização do seu site e de comu-
nicações futuras; mantenha um arquivo com todas as comunicações fei-
tas com o doador, incluindo as datas de ligações por telefone e pessoas 
envolvidas no processo. Assim, é possível estar mais preparado e muni-
ciado de informações que o auxiliarão a cativar o doador.

Outra importante estratégia para construir e desenvolver o relacio-
namento com os doadores é deixá-los informados com relatórios de 
progresso da organização. Pode-se, ainda, pensar em desenvolver uma 
área exclusiva no website para doadores, personalizando os relatórios de 
progresso de acordo com seus interesses. Com mais informações positi-
vas, a confi ança dos doadores se fortalecerá e facilitará seu apoio futuro. 
Se possível, convide-os a visitar seus projetos e demonstre como sua do-
ação está sendo utilizada e administrada positivamente.
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Agradecer também é uma parte importante no desenvolvimento de 
um relacionamento. As ferramentas tradicionais utilizadas para agrade-
cer aos doadores são as cartas e as ligações. Se você utiliza eventos como 
uma das estratégias de fundraising ou se sua organização possui publica-
ções, pode-se aproveitar esta oportunidade para dizer obrigado. 

É possível ainda separar um tempo para visitar os doadores e lhes 
agradecer pessoalmente. Mas por que não aproveitar a oportunidade 
e introduzir o uso de ferramentas on-line para fazer isso? Agradecer e 
reconhecer pessoas talvez seja uma das estratégias mais importantes e 
efi cientes do seu programa de relacionamento com doadores.

Conquistar doadores
Se alguém acessou seu site, os primeiros passos para a construção 

de um relacionamento já foram dados. Entretanto, tráfego não é tudo! 
Uma preocupação que devemos ter é que, quanto mais direcionado for 
o seu esforço em atrair pessoas que tenham um real interesse e afi nidade 
com a sua organização, mais sucesso terá em sua estratégia de mobili-
zação de recursos.

Não é desejável ter um visitante que, após acessar o site, saia pen-
sando que já sabe tudo o que poderia a respeito da organização. Se isso 
acontece, você não está deixando oportunidade para um retorno no fu-
turo. Portanto, é importante a construção de estratégias que envolvam 
os prospects, encorajando-os a retornar.

O site e o e-mail são as peças fundamentais do programa de fundrai-
sing on-line. Um website que fornece informação valiosa e que envolve 
visitantes garante o retorno, além de garantir também que ele compar-
tilhe e fale com amigos sobre a organização, encorajando-os a também 
participar e contribuir. Assim, o conteúdo do site deve ser elaborado es-
trategicamente, de modo que incorpore solicitações de doações e esteja 
sempre aberto a contribuições e relações novas.
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No fi nal de uma informação sobre as necessidades e desafi os das co-
munidades que participam do seu projeto social, demonstre como sua 
organização faz a diferença e convide o prospect a participar ou contri-
buir com seu programa de fundraising. Seja o mais assertivo possível, 
quando alguém clicar no ícone de doação, este deverá ir imediatamente 
para uma página em que o visitante poderá colocar seus dados e fazer 
a doação.

Uma estratégia de fundraising de sucesso pesquisa e identifi ca quais 
as expectativas e os interesses dos possíveis doadores e associa projetos 
sociais de acordo com seus objetivos mútuos. O desafi o muitas vezes 
encontrado é o de que a maioria das organizações tem vários públicos. 
Portanto, o conteúdo do site deve ser desenvolvido de acordo com cada 
um dos públicos e seus respectivos objetivos. Ao desenvolver o conteú-
do do site, é muito importante fazer uma lista de quem são seus públicos 
e qual são as expectativa e necessidades de cada um.

A internet abre um mundo novo de oportunidades. Portanto, utilizá-
la de maneira efetiva signifi ca, muitas vezes, repensar e reinventar sua 
organização. Após a construção do seu website ou newsletter eletrônica, 
as organizações atraem uma grande e diversifi cada audiência e come-
çam a repensar e reexaminar seu funcionamento. Nunca é tarde para 
repensar como sua estratégia on-line pode integrar-se às outras estraté-
gias de sua organização. 

Como garantir um site mais amigável
Para criar um site de caráter mais amigável e interessante, as orga-

nizações devem ter em mente alguns pontos fundamentais. Passar uma 
versão assertiva de sua missão é um dos primeiros passos. Em sua pá-
gina na internet, a organização deve passar claramente a mensagem do 
que faz, como faz, e por que o faz. Aqui, seja direto, incluindo um link 
para informações mais detalhadas para aqueles que se interessarem.
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Seja transparente e transmita credibilidade, pois somente assim as 
pessoas se sentirão seguras e optarão por realizar doações à sua enti-
dade. O termo accountability vem ganhando muita força ultimamente 
porque os prospects querem saber se sua organização é fi nanceiramente 
responsável e se o recurso doado vai ser utilizado com efi ciência. O mí-
nimo de informação que você deverá disponibilizar é o relatório anual 
com indicadores de impacto e informações fi nanceiras. Alguns visitan-
tes querem ainda ter a segurança de que seu site está em um servidor se-
guro e que toda informação ali disponibilizada será criptografada antes 
de ser transmitida pela internet.

Forneça casos de sucesso, mostrando como seus projetos sociais fa-
zem a diferença na vida das pessoas. Isso fortalecerá a confi ança e o res-
peito por sua organização, mas lembre-se de que igualmente importante 
é deixar o recado de que existe uma pessoa ou causa que precisa de aju-
da e que se alguém não fi zer algo logo, amanhã pode ser muito tarde.

Tornar-se acessível para seus doadores, particularmente para aqueles 
que não estão totalmente confortáveis em fazer sua contribuição on-
line, é muito importante. Colocar em seu menu instruções de como as 
pessoas podem receber informações ou entrar em contato com alguém 
da organização é uma solução efetiva. A existência do “fale conosco” é 
fundamental.

Regra básica: peça! Algumas vezes você terá de solicitar a doação 
mais de uma vez. A maioria das organizações bem sucedidas coloca 
ofertas atrativas de associação ou comprometidos apelos com um link 
que solicita a doação ou associação. Seus apelos devem dar as razões 
para que as pessoas contribuam para sua organização.

Além de captar recursos, o que mais as organizações podem fazer 
on-line?
• Marketing: você pode utilizar a internet e o e-mail para comple-

mentar e maximizar suas ações de marketing. Seu site pode conter 
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informações sobre sua organização, e estas podem ser enviadas dire-
tamente a outras pessoas.

• Educação: seu site pode ter um papel importante de disseminador 
de informação, mobilizando pessoas em prol de sua causa.

• Branding: sites e e-mails podem ser importantes no desenvolvimen-
to e na difusão de sua marca. Você poderá criar uma experiência 
virtual memorável para as pessoas que visitarem o seu site, fazendo 
com que elas desenvolvam uma referência para a sua organização.

• Serviço: algumas organizações podem entregar seu serviço on-line, 
como informar as pessoas sobre os cuidados com o câncer de mama 
ou uma campanha sobre doação de órgãos. Mesmo nas organiza-
ções que não prestam serviços on-line, site e e-mail podem servir 
como instrumentos de educação sobre os serviços que prestam à 
sociedade.

• Distribuição e venda: se você está organizando um evento, venden-
do um produto ou distribuindo publicações, seu site é um instru-
mento operacional importante. Você poderá criar catálogos de ar-
tesanatos, vender apostilas de materiais educacionais ou até mesmo 
aceitar doações via cartão de crédito on-line.

• Advocacy: esta é uma das maneiras mais efi cientes de envolver as 
pessoas on-line. Você pode enumerar vários tópicos, sugerir ma-
neiras das pessoas se envolverem e chamar a sociedade para um 
posicionamento.
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Alta tecnologia, 
alto contato social
Como desenvolver e manter um site que funcione 
como meio de divulgação, captação de recursos 
e de voluntários

Marcio Zeppelini

A Terra gira, as empresas mudam, as entidades e as pessoas se trans-
formam. Nada mais natural. Assim vem acontecendo no Terceiro Setor 
já há algum tempo. As instituições se deram conta de que não basta 
apenas ter espaço físico e colaboradores, mas é necessário estar presente 
no mundo virtual. A construção de um site efi ciente focado em ser um 
importante canal de comunicação com seus stakeholders torna-se neces-
sária. As possibilidades são infi nitas, porém, há alguns aspectos que essa 
janela virtual para o mundo real deve possuir para ser efi ciente.

Conteúdo objetivo, mas atraente
A abrangência e o poder da internet como meio de comunicação, 

ligação e conjunção com o mundo real podem passar despercebidos ou 
vistos superfi cialmente. É comum que as ideias para a montagem de um 
site parem de fl uir após os primeiros rabiscos, situação também encon-
trada no ambiente empresarial.

Parece uma missão difícil, mas se torna fácil quando se entende o pro-
cesso de construção de um site e a maneira como levá-lo adiante. Uma 
simples analogia do problema é sufi ciente para ajudar no primeiro passo.
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Imagine um evento realizado por uma ONG, sem importar o moti-
vo. Pense na quantidade de pessoas que estão em contato com a orga-
nização. Perceba a quantidade de informação que entra e sai daquele 
ambiente por meio de conversas, fotografi as, vídeos e opiniões.

Esse é o resultado do contato físico no mundo real que jamais será 
substituído. No meio virtual, entretanto, essa experiência pode ser re-
petida inúmeras vezes por dia, por hora ou milésimos de segundo. E o 
melhor é que tudo isso pode ser registrado, mensurado e melhorado.

O visitante virtual quer ter uma experiência tão rica quanto a pre-
sencial. Ele pode se interessar por diversos aspectos da entidade, como 
ideais, objetivos, infraestrutura, histórico, necessidades, entre outros. A 
clareza, a coesão e a profundidade das informações são fundamentais, 
mas elas devem vir acompanhadas de recursos atrativos como fotos, ví-
deos e gráfi cos. Além, é claro, de abrir um caminho para a difusão de 
notícias, pesquisas e meios de contato.

O importante é imaginar que, assim como o evento presencial, o 
leque de possibilidades que enriquecem o contato virtual pode ser até 
mais abrangente. É ir além dos portões da ONG, ligando-se a outras 
organizações e profi ssionais que defendem os mesmos ideais, foco ou 
campo de atuação.

Parodiando Drummond: “João amava Teresa que amava Raimundo 
que amava...”. Os estudiosos afi rmam que estamos a apenas cinco pes-
soas de contato de qualquer outra na face da Terra. O público-alvo da 
entidade pode estar perto ou longe, mas ele só vai encontrá-la se houver 
um elo entre as pessoas e os assuntos pelos quais elas se interessam, ou 
seja, o conteúdo da organização.

Por isso, é importante que o site também contenha notícias, que po-
dem ser copiadas de portais jornalísticos ou da página de outras enti-
dades. Muitos dispõem de termos de direitos autorais que permitem a 
cópia, desde que citada a fonte.
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Design: bom, bonito e para todos
A disposição do conteúdo de um site é sempre uma questão delica-

da, pois é preciso entender o funcionamento da web e como pensam as 
pessoas que por ali passam, a fi m de prender a atenção das mesmas. Esse 
mandamento está relacionado a design e diagramação.

Sem essas duas ferramentas organizacionais, de nada adianta ter 
um bom conteúdo. As páginas do site não podem ser cansativas visu-
almente, mas devem despertar interesse. Trata-se de padronizar o site, 
dando a ele uma identidade facilmente identifi cável pelo internauta nas 
próximas visitas.

Diferentemente do que muitos pensam, vale a pena seguir padrões 
e convenções na montagem de um site, pois essas características são 
pré-defi nidas com base em experiências reais. Muitos acessos são ape-
nas para obter informações básicas, como endereço, telefone e e-mail 
da entidade.

De preferência a um layout leve e uniforme (uso dos mesmos sím-
bolos – ícones, traços, cores, fontes, gráfi cos), imagens de qualidade, 
identidade visual e hierarquia. Outra dica é que espaço em branco não é 
falta de informação, mas área de descanso para os olhos. O importante 
nesse complexo mundo chamado internet é ser objetivo a tal ponto que 
o visitante não perca tempo tentando entender o site, mas vá direto ao 
assunto que procura, sem dispersar sua atenção.

Um mecanismo inteligente é manter o conteúdo mais importante 
(logotipo, menu e matéria principal) preferencialmente no canto supe-
rior esquerdo em uma área limitada a 750 x 420 pixels (unidade de me-
dida digital). Por dois motivos: porque é a área preservada em qualquer 
resolução de tela e é onde os olhos mais se apoiam durante uma navega-
ção. Usar desse critério não signifi ca ser igual aos outros, mas ser aces-
sível e de fácil compreensão.

A animação é o sucesso ou a ruína de um site, sendo bastante dis-
cutida sua inclusão por conta de sua proliferação nos últimos anos. 
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Incomodam muito quando obrigam o internauta a esperar o seu fi m 
para acessar o conteúdo. Ou quando fi cam piscando ao lado de um texto 
que tentamos ler. Em contrapartida, a animação é indicada em infográ-
fi cos, sites de e-learning (ensino pela internet) e apresentações.

Na internet, que é um organismo “vivo”, temos diversas nuances de 
visualização, desde a confi guração do computador, passando pelos dis-
positivos móveis até o acesso aos defi cientes. A visualização do site deve 
ser democrática, atendendo a todos, levando em conta a acessibilidade 
e a usabilidade.

O Consortiun (órgão internacional que busca uma internet demo-
crática) possui um escritório no Brasil e colocou à disposição diversos 
textos em português com o objetivo de difundir o conhecimento a um 
maior número de pessoas. 

Dez dicas fundamentais
• Hospedagem: utilize provedores de confi ança, que tenham renome 

no mercado e lhe deem segurança e estabilidade tanto na hospeda-
gem como no serviço de e-mail. Cuidado com provedores muito ba-
ratos, que podem estar no exterior, pois causam lentidão no acesso 
ao site ou utilizam máquinas caseiras que não oferecem segurança 
aos dados. O custo no desenvolvimento é proporcional à hospeda-
gem, porque é ela quem vai guardar o investimento inicial.

• Registro de domínio: no Brasil, o NIC.br é a entidade responsável 
pelo registro de domínios. Para registrar e administrar um domínio 
é necessário obter gratuitamente um ID (identifi cador) com senha 
no site Registro.br. Prefi ra que o ID esteja ligado à entidade. É co-
mum sites fi carem amarrados a desenvolvedores ou provedores por 
causa do registro do domínio. Utilize sempre o DPN (domínios de 
primeiro nível) “.ORG.BR” e tenha como segunda opção o “.COM.
BR”. Hoje em dia, os internautas já sabem distinguir bem o que é 
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empresa e o que é uma organização do Terceiro Setor. Para obter o 
registro, é necessário enviar o estatuto da entidade para o NIC.br.

• Ferramentas para doações: o uso do e-commerce pode ser uma ma-
neira de captação de recursos, seja por meio de doações, adoção de 
assistidos ou venda de produtos da ONG em uma loja virtual. Exis-
tem diversas soluções no mercado, sendo algumas mais caras e ou-
tras nem tanto. Meios de pagamento, como o PagSeguro ou o PayPal, 
são ferramentas interessantes, pois simplifi cam a instalação do siste-
ma e contam com a credibilidade de um provedor de renome. 

• Contato direcionado: é um meio de mostrar como a organização é 
estruturada. Importante direcionar o contato para a pessoa correta, 
incluindo um campo de assunto na área de contato (fi nanceiro, ad-
ministrativos, captação de recursos, voluntariado etc.).

• Sala de imprensa: press releases (textos que falam das ações e ativi-
dades da entidade) são ótimas ferramentas de informação à mídia, 
mas é bom pedir o cadastramento prévio do jornalista para liberar 
seu acesso. Uma boa decisão, caso haja recursos existentes, é contra-
tar uma empresa especializada em assessoria de imprensa, que fará o 
relacionamento com a mídia na divulgação das ações da ONG. Um 
banco de imagens também é ferramenta importante, mas precisa ter 
fotos de todas as pessoas destacadas para conceder entrevistas.

• Multimídia/vídeos: colocar um vídeo em um site exige um conheci-
mento que nem sempre está às mãos. O YouTube pode ser uma boa 
opção para publicação, além de ser uma ferramenta de divulgação. 
Ele gera um script (código) para ser inserido em qualquer site. A 
dica para despertar a atenção dos internautas é colocar vídeos insti-
tucionais e didáticos sobre ações, campanhas, festas e eventos. Fun-
damental: não utilize vídeos muito extensos; eles devem ter no má-
ximo dois ou três minutos, ou menos, se possível.

• Google Maps: essa ferramenta disponibiliza um script que pode ser 
inserido em qualquer site, de preferência na área de contato. Além 
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de ser muito simples de operar, oferece um mapa virtual que detalha 
como chegar à ONG.

• Ambiente administrador (back offi  ce): ter um ambiente adminis-
trador proporciona autonomia à organização para gerenciar o con-
teúdo de seu site, evitando a necessidade de contatar o desenvolve-
dor sempre que precisar fazer uma atualização. Várias soluções estão 
disponíveis no mercado que permitem controlar texto, imagens, 
links, agenda, downloads e contatos de qualquer máquina ligada à 
internet.

• Prestação de contas e relatórios de atividades/gerenciais: nenhum 
lugar é melhor do que a internet para inserir esses documentos pú-
blicos, que atestam a transparência e a seriedade da entidade. Pode-
se criar um espaço dedicado a isso no site, com os relatórios disponí-
veis para download em formato PDF.

• Divulgação: todos querem estar no topo do Google. Mas, em se tra-
tando de assuntos de interesse comum, o Terceiro Setor acaba com-
petitivo como o meio empresarial. O mais correto é a contratação de 
uma empresa especializada em marketing de otimização em busca-
dores (MOB). A prática de MOB está sempre se modifi cando, devi-
do às próprias regras dos buscadores, que tentam evitar a entrega de 
resultados indesejados ou perigosos aos seus usuários.

Uma solução mais barata consiste em aperfeiçoar o código de na-
vegação do site para facilitar a indexação nos buscadores. Evite redi-
recionamentos, uso de palavras-chave nos títulos, nomes de imagens, 
deixando o máximo possível das informações em forma de texto, e não 
em animações ou banco de dados.
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Newsletter: ferramenta 
essencial de comunicação 
no Terceiro Setor
Criado para difundir missão, valores e objetivos, 
boletim on-line é caminho seguro para aproximar 
entidades de seus stakeholders

Marcio Zeppelini

A tecnologia é mesmo uma escada que auxilia, quantitativa e quali-
tativamente, as ações das organizações do Terceiro Setor para a concre-
tização de projetos dos mais variados. Além da importância da criação 
e manutenção de um site para as organizações sociais, a utilização de 
newsletters também é de grande relevância. 

Newsletter – palavra que em português pode ser traduzida para bole-
tim informativo. Usar essa ferramenta de comunicação com os stakehol-
ders na difusão das notícias e objetivos da instituição de modo efi ciente 
é o maior entrave para que ela fl ua dentro da administração e da comu-
nicação. O modo como deve ser desenvolvida, gerenciada, produzida e 
enviada, é o que trataremos a seguir. 

Quatro regras para profi ssionalizar
As quatro principais regras para obter sucesso na produção de 

um boletim on-line são: conceito e conteúdo; acessibilidade; envio e 
pontualidade.
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A primeira, e talvez a principal regra – conceito e conteúdo –, leva 
em consideração o como e o quê será comunicado. Ou seja, é necessário 
defi nir uma identidade visual que se alinhe às demais ferramentas da 
organização, como site e papelaria. Tudo deve estar de acordo: cabeça-
lho com logotipia, cores e tipologia. Em questão de conteúdo, defi nir 
quantidade e espécie de notícias, ordenando-as por importância, sendo 
que a informação sobre a causa, ou seja, sobre os objetivos sociais da 
instituição, é a mais importante, deixando as notícias da própria organi-
zação como matérias secundárias. Isso porque é necessário que se crie 
uma necessidade e constância em sua leitura, trazendo o interesse do 
leitor pelo que será informado – com a atenção voltada para o informa-
tivo, dão-se os demais recados.

Se a instituição trata de portadores de Alzheimer, por exemplo, o 
assunto principal são temas relativos à área de estudo, como a patologia 
em si, as causas, os tipos de tratamento do paciente, as conquistas da 
ciência, enfi m, deixando para abordar assuntos da organização como 
sendo a referência, quem atesta aquela informação.

A segunda regra – acessibilidade – precisa ser defi nida de acordo com 
o tamanho (peso) e formato do arquivo e o modo de ser enviado. Mesmo 
com a expansão da banda larga, ainda faz muita diferença anexar arqui-
vos com mais de 100 Kb, pois, lembrem-se, muitos são enviados ao mes-
mo tempo. Basta multiplicar o número de endereços pelo peso do arqui-
vo e se chegará ao volume de dados que sairá de sua caixa de e-mail.

No site da organização é interessante que haja um espaço que mostre 
a newsletter, dando a possibilidade de ler as anteriores e permitindo o 
cadastramento de nome e e-mail do internauta interessado, para o rece-
bimento da mesma logo na primeira edição pós-cadastro.

A terceira regra – envio – requer cuidado. Se seu mailing ultrapassa mil 
nomes, já é fundamental pensar em profi ssionalizar essa questão, utilizan-
do algum sistema ou soft ware de disparo de newsletters, que faz a trans-
missão de e-mail por um sistema diferente do Outlook, contemplando o 
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envio de centenas e milhares ao mesmo tempo. Há empresas terceiriza-
das especializadas em gerenciamento de mailing que também oferecem 
esse serviço. 

A quarta e última regra – pontualidade – é aquela que não pode ja-
mais ser quebrada, pois é a partir dela que se desperta o interesse e a 
continuidade de recebimento por parte dos internautas. Antes de enviar 
a primeira edição é necessário avaliar qual a melhor periodicidade da 
newsletter.

Uma maneira razoável de defi nir isso é medindo o volume de notí-
cias geradas pela instituição ou dos assuntos de interesse dos stakehol-
ders, mas advindas de outras fontes. E nunca atrasar o envio. É preferível 
inicialmente ter uma periodicidade pequena – mensal, por exemplo, do 
que sugerir uma newletter semanal e não ter capacidade de gerar assun-
to para tanta oferta.

Informação e captação de recursos
Além do rápido e efi ciente canal de comunicação, a organização 

pode aproveitar para engatar uma maneira de captar recursos para a 
instituição, garantindo um espaço aos doadores a fi m de divulgar logo-
tipos e banners.

Portanto, a newsletter é, reconhecidamente, uma excelente ferramen-
ta para divulgar a missão e os valores da organização e deve ser cada vez 
mais aprimorada. Para quem já a possui, é imprescindível dar continui-
dade e melhorá-la sempre.

Quem ainda não se comunica com seus stakeholders por meio de in-
formativos on-line, mire-se nos exemplos citados neste capítulo, e cons-
cientize-se de sua importância. 

Pequenas regras de etiqueta no mundo virtual
Evite que a instituição seja considerada “spammer”. É possível preve-

nir-se obedecendo algumas regras de boas práticas, como:
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• É recomendado sempre preencher o campo do assunto com uma 
descrição signifi cativa do conteúdo do e-mail. Desse modo, o desti-
natário terá a opção de não abri-lo, caso não seja de seu interesse. 

• Antes de enviar um e-mail, refl ita se o conteúdo será útil ou de inte-
resse do grupo para o qual pretende remetê-lo. 

• Respeite o propósito e o formato das listas de discussão e demais fóruns 
na rede. 

• Não use listas de divulgação de terceiros, nem as compre de fornece-
dores de mala direta. O melhor é formar, com o tempo, sua própria 
lista de contatos. 

• Envie e-mails somente para os usuários que optaram pelo cadastro 
na lista de divulgação ou preencheram formulário disponível no site 
da instituição. É o que chamamos de opt-in (usuários que optaram 
por receber sua mensagem). 

• Respeite as solicitações de descadastramento de suas listas, ou seja, 
forme uma lista de opt-out. É importante que os nomes de quem não 
deseja receber não sejam simplesmente deletados, para que não se-
jam acidentalmente inseridos novamente no mailing.
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Espalhando informações
Bem utilizado, o marketing viral é excelente ferramenta 
de captação de recursos e comunicação

Marcio Zeppelini

Marketing viral. O nome desta ferramenta de comunicação já diz 
tudo. Como um vírus, a ideia é se espalhar com dimensões similares às 
de uma epidemia, atingindo um grande número de pessoas a custos bai-
xos. O processo pode funcionar no “boca-a-boca”, ou, atualmente, pela 
tão utilizada internet. E-mails, sites, blogs e páginas de relacionamento 
são excelentes meios para espalhar o vírus da informação. Para as orga-
nizações do Terceiro Setor, pode ser uma mão na roda, já que é simples 
e, se bem utilizado, efi caz.

Explorar redes sociais já existentes é o foco do marketing viral, que 
tem como meta divulgar marcas e práticas que possam ser replicadas. 
Segundo Janine Saponara, fundadora da Lead Comunicação Organiza-
cional, agência de comunicação especializada em responsabilidade so-
cial corporativa, “a estratégia é pedir a outros indivíduos que passem 
para frente uma mensagem, o que cria oportunidades infi nitas”. Essa 
atitude demanda menos energia, e espera-se que isso se torne uma bola 
de neve, no bom sentido da expressão.

Mundo pequeno
A teoria do “Mundo Pequeno”, publicada em 1967 pelo psicólogo 

norte-americano Stanley Milgram, foi a base do conceito do marketing 
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viral. Mais tarde, o estudo fi cou conhecido como os “Seis Graus de Se-
paração”, já que mostrou que este é o número máximo de contatos ne-
cessários para criar uma ponte entre duas pessoas em qualquer lugar do 
planeta.

Assim, se seis contatos são sufi cientes para atingir qualquer pessoa 
no mundo, cada ser humano se torna um importante canal de comuni-
cação. Atualmente, com o uso da internet, esses contatos fi caram ainda 
mais simples. Um bate-papo informal pode “vender” uma causa ou uma 
marca e, pela teoria do Mundo Pequeno, esse assunto será facilmente 
expandido de maneira exponencial. 

Como utilizar o marketing viral no Terceiro Setor? 
Investindo pouco ou, às vezes, nada, é possível divulgar sua causa 

por meio desta ferramenta. Mas é importante tomar cuidado com o pú-
blico que se quer atingir, para que suas mensagens não sejam conside-
radas inoportunas e inconvenientes. Se isso acontecer, os destinatários 
podem classifi car seus e-mails como spam e ter uma imagem errada da 
organização. 

Um exemplo de instituição que soube aproveitar o marketing viral 
é a People for the Ethical Treatment of Animals (Peta), que tem mais 

Assim, se seis contatos são sufi cientes para 
atingir qualquer pessoa no mundo, cada ser 

humano se torna um importante canal de 
comunicação
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de 2 milhões de membros. Grande parte de sua divulgação é feita com 
meios de comunicação de baixo custo, repassando vídeos chocantes so-
bre abusos sofridos por animais ou campanhas contra o uso de peles 
com celebridades seminuas. “Nós não temos um orçamento, como as 
grandes empresas, para contratar agências publicitárias que nos ajudem 
a transmitir a mensagem de proteção aos direitos dos animais. Por isso, 
utilizamos o marketing viral como meio de espalhar nosso ideal. Nos-
sos apoiadores conversam com suas famílias, amigos e transmitem os 
assuntos que os comovem”, explica Joel Bartlett, diretor-assistente de 
marketing da instituição nos Estados Unidos. As campanhas da insti-
tuição também são famosas e já contam com a participação de celebri-
dades. “Fazemos parcerias com pessoas conhecidas e campanhas on-
line de baixo custo que têm grande impacto na sociedade”. 

Ralph Wilson, consultor norte-americano especialista em marketing, 
fez uma análise que fi cou muito conhecida, e chegou aos sete princípios 
do marketing viral que podem ser adaptados também às organizações 
do Terceiro Setor:
• Ofereça um produto ou serviço de valor para seus prospectores: 

esse quesito se baseia na oferta de produtos ou serviços grátis. Para 
instituições, pode ser colocado em prática de outra maneira, por 
meio de campanhas. Um exemplo é vender produtos que gerem ren-
da à instituição e sensibilizar os receptores em relação à causa.

• É preciso ser bem defi nido e de fácil transmissão: os meios pelos 
quais a mensagem passa devem ser facilmente replicados. Assim, é 
interessante utilizar e-mails e sites gratuitos. É importante que o con-
teúdo da mensagem seja simples e curto, para que não fi que pesada.

• Capacidade de crescer rapidamente: a mensagem deve ser retransmi-
tida rapidamente para que, quando os usuários começarem a utilizar o 
serviço, possam promovê-lo e colocar em prática o marketing viral.

• Comportamentos comuns: o vírus deve causar um apelo às emo-
ções humanas, especialmente no Terceiro Setor, gerando a vontade 

Livro Comunicaça ̃o.indb   201Livro Comunicac ̧a ̃o.indb   201 06.07.11   14:47:3106.07.11   14:47:31



COMUNICAÇÃO  VISIBILIDADE E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS SOCIAIS202

de passá-lo para frente. Isso também se consegue usando mensagens 
com bom humor.

• Redes de comunicação já existentes: aproveite as redes já existentes, 
como grupos de amigos, familiares e colegas de trabalho, que po-
dem facilitar a transmissão de mensagens para um maior número de 
pessoas.

• Recursos de terceiros: é possível colocar textos ou imagens em ou-
tros sites, por meio de parcerias. Algumas páginas da internet permi-
tem que isso seja feito até gratuitamente.

• Baixo custo: o ideal é que o único custo no marketing viral seja o da 
criação do que será transmitido. Quanto mais leve e divertido for, 
mais chances terá de ser replicado. Atualmente, há a estratégia de 
criar jogos interativos que prendem a atenção e divertem o receptor. 

Atual e efi caz
Com o mundo da internet e a interatividade cada vez mais em alta, 

não haveria melhor momento para colocar em prática esse tipo de co-
municação. Graças à existência de sites gratuitos e com grande nú-
mero de acessos, como o Orkut, Facebook, Twitter, Google e YouTu-
be, é possível divulgar ações sem gastar nada. Além disso, os sites das 
próprias instituições devem ser ferramentas práticas, que permitam a 

É importante tomar cuidado com o público que se 
quer atingir, para que suas mensagens não sejam 

consideradas inoportunas e inconvenientes
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comunicação ágil e que demonstrem a transparência e credibilidade da-
quela organização. 

Em 2005, o Peta lançou um vídeo na internet sobre uma inves-
tigação da indústria da pele de animais na China. O vídeo foi visto 
por mais de 34 milhões de pessoas no mundo inteiro, e seu conteúdo 
motivou muitos a pararem de usar pele e a se envolverem nas cam-
panhas da entidade. Causou também impacto na indústria, fazen-
do com que marcas como Polo Ralph Lauren, Ann Taylor, Kenneth 
Cole e Guess prometessem nunca mais usar esse material em seus 
produtos.

Outro bom exemplo de conectividade é o da organização Kiva, 
considerada modelo na prática da interatividade e marketing viral. 
Sua missão é conectar pessoas do mundo todo por meio de um sis-
tema de microempréstimos, que dão possibilidade a indivíduos de 
classes mais baixas para que comecem seus negócios nos países em 
desenvolvimento, sendo que tudo é feito pelo site. A página mos-
tra perfis de empreendedores que precisam desse empréstimo para 
melhorar sua qualidade de vida, assim como perfis de pessoas que 
gostariam de emprestar dinheiro, colocando-os em contato e mos-
trando os resultados. Quem emprestou recebe o dinheiro de volta, 
com o sucesso dos negócios, e pode emprestar novamente a outro 
empreendedor.

Efeito contrário
Assim como a boa imagem da organização pode ser transmitida com 

a velocidade de uma epidemia, a imagem ruim também pode. Alguém 
pode usar o nome de uma instituição sem fi ns lucrativos e divulgar 
mensagens falsas, por exemplo, por isso é importante checar a veracida-
de das informações antes de retransmiti-las. 

O que também pode acontecer é que uma notícia negativa e verda-
deira seja repassada, situação que prejudica signifi cativamente a imagem 
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da empresa ou instituição. Um exemplo famoso é o de uma rede ame-
ricana de fast food que fi cou conhecida pela maneira cruel como sacri-
fi cava as galinhas. Vídeos da ação foram transmitidos pela internet e 
geraram revolta nos consumidores e associações protetoras de animais. 
Como consequência, a rede acabou encerrando as atividades de diversas 
lojas em todo o mundo. No Brasil, nenhuma loja foi mantida.

Por isso, antes de querer espalhar uma ideia ou o nome de uma ins-
tituição, é preciso tomar cuidado com o que será divulgado e, principal-
mente, pensar previamente e com planejamento, como a ferramenta do 
marketing viral será utilizada. 
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