
  
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO (NPGA) 
MESTRADO PROFISSIONAL  

 
 
 
 
 

SHEYLA CARNEIRO DE CAMPOS DA ROCHA 
 
 
 
 
 

MARKETING NO TERCEIRO SETOR: 
ESTUDO DE CASO COM O GAPA-BAHIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador 
2007 



 
SHEYLA CARNEIRO DE CAMPOS DA ROCHA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARKETING NO TERCEIRO SETOR: 
ESTUDO DE CASO COM O GAPA-BAHIA 

 
 

 
 
 

Dissertação apresentada ao Núcleo de Pós-
Graduação em Administração (NPGA), 
Escola de Administração da Universidade 
Federal da Bahia, como requisito parcial 
para obtenção do grau de Mestre em 
Administração. 

 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Claudio Guimarães Cardoso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador 
2007 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R672     Rocha, Sheyla Carneiro de Campos da 

 Marketing no terceiro setor : estudo de caso com o GAPA- Bahia / 
Sheyla  Carneiro de Campos da Rocha  – 2007. 

95 f.  
 
  Orientador: Prof. Dr. Cláudio Guimarães Cardoso 

        Dissertação (mestrado profissional) – Universidade Federal da Bahia. 
Escola de Administração,  2007.  

                      
   1. Marketing social.  2. Terceiro setor.  3. Organizações não 

governamentais.  I. Universidade Federal da Bahia. Escola de 
Administração.   II. Cardoso, Cláudio Guimarães.  III. Título. 

 
                                                                                   658.8 
                                                                                  CDD 20. ed. 

 



 SHEYLA CARNEIRO DE CAMPOS DA ROCHA 
 
 
 
 
 

 
MARKETING NO TERCEIRO SETOR:  

ESTUDO DE CASO COM O GAPA-BAHIA 
 
 
 

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre 
em Administração, Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia,  
 
 

Banca Examinadora 
 
 
 
 
Claudio Guimarães Cardoso (Orientador) 
Dr. em Comunicação e Cultura Contemporânea – UFBA - 1999 

 
 
 
 

Maria Carmem Jacob de Souza 
Dra. em Ciências Sociais – PUC/SP – 1999 
 
 
 
 
Genauto de Carvalho França Filho 
Dr. em Sociologia – Université de Paris VII/Université Denis Diderot, U.P VII, França 
-2000 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador, 15 de junho de 2007. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esta dissertação a aqueles que me dão apoio incondicional e vibram com 
todas as minhas conquistas: meus pais, José Carlos e Dadaça. 

 
 
 
 



AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 

Agradeço ao meu irmão, Paolo, pelo companheirismo de uma vida inteira. 
 

Agradeço ao meu namorado, Chico, pelo apoio e incentivo constantes.  
 

Agradeço ao meu orientador, Claudio Cardoso, por acreditar em mim e no meu 
trabalho. Sem ele, com certeza, eu teria desistido. Obrigado pelas horas tão 

preciosas a mim dispensadas. 
 

Agradeço a Rafael Gouveia (in memorian), meu amigo e mestre profissional, por ter 
me despertado o interesse pelo marketing. Você foi meu primeiro e maior 

incentivador. Vou ser eternamente grata. Valeu “Papá”! 
 

Agradeço aos meus amigos, por estarem sempre comigo. Vocês são e sempre 
serão minha família. 

 
Agradeço aos meus colegas de mestrado, por tantos momentos especiais e por 

tornarem esta conquista muito mais prazerosa. 
 

Agradeço aos meus professores, pelo apoio e pelos ensinamentos, presentes nos 
livros ou não (estes muitas vezes mais interessantes). Vocês são responsáveis pelo 

que sou. 
 

Agradeço aos meus alunos, pelo carinho, pela torcida e pela confiança. 
 

Agradeço aos integrantes da banca examinadora, pela gentileza de 
 participarem da defesa desta dissertação. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes 

Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante 
 Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. 

 
Raul Seixas 



ROCHA, Sheyla Carneiro de Campos da. Marketing no Terceiro Setor: Estudo de 
Caso sobre o GAPA-Bahia. 2007. 132 f. il. Dissertação (Mestrado Profissional) – 
Universidade Federal da Bahia, Escola de Administração. Orientador: Claudio 
Guimarães Cardoso. 
 
 
 
 

RESUMO 
 
 
 
Este trabalho investigou a utilização do marketing social no Terceiro Setor. Para isto, 
foi realizado uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, e um estudo de caso com o 
GAPA-Bahia, no intuito de delinear quais os projetos e as ações de marketing 
praticadas pela organização, até então, obtiveram melhor desempenho, assim como 
suas causas e resultados. Procuramos observar as variáveis (1) motivo, (2) 
estratégia e (3) resultados dos projetos e ações. Os resultados mostram que o 
marketing é uma excelente opção de ferramenta estratégica para se trabalhar 
imagem e angariar recursos para organizações do Terceiro Setor, tendo como base 
para esta afirmação o exemplo do GAPA-Bahia, que mostra uma transferência 
parcial de sua fonte de recursos das agências de cooperação internacional para 
recursos captados localmente com a utilização do marketing, diversificando as fontes 
da organização e garantindo sua atuação, uma maior captação de voluntários, 
ganhos de imagem, e ainda ganhos de divulgação massiva do tema foco da ONG: 
AIDS. 
 
Palavras-chave: Sociedade. Terceiro Setor. Marketing. Marketing Social. 
Responsabilidade Social. ONGs. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This research investigated the social marketing in the Third Section utilization. For 
that, it was concluded a bibliografy search about this subject, and a study case with 
GAPA-Bahia, wuth intuition of sublime this marketing projects and actions, wich one 
did by the organization, until now. They got the best performance, so as the causes 
and the results. We looking for remark the variables (1) reason, (2) estrategy and (3) 
results of the projects and the actions. The results shows the marketing like na 
excelent option of strategy tool to work image and enlist resource to the Third Section 
organizations, having like primer the GAPA-Bahia, wich one shows a one-sided 
transfer for the resources of the international coorporation’s agency for the source 
picked-up localy to the marketing utility diversifying the organization sourch and make 
sure your action, better volunteer fathom, image earn, and earn with the massive 
divulgation about the foco subject of NGO: AIDS. 
 
 
Key words: Society. Third Sector. Marketing. Social Marketing. Social 
Responsability. NGOs. 



 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
 
 
 
ABMN Associação Brasileira de Marketing e Negócios 
ABONG Associação Brasileira de ONG´s 
AIDS Síndrome da Imunodeficiência  
AMA American Marketing Association 
CEMPRE Cadastro Central de Empresas 
COPNI Classificação dos Objetivos das Instituições sem Fins Lucrativos 
FASFIL Fundações Privadas de Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil 
GAPA Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS 
GIFE Grupo de Institutos , Fundações e Empresas 
HIV Vírus da Imunodeficiência Humana 
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
MRC Marketing Relacionado à Causa 
ONG Organizações Não-Governamentais 
OSCIP Organizações Sociais Civis de Interesse Público 
OTC Organizações do Terceiro Setor 
PIB Produto Interno Bruto 
RSE Responsabilidade Social Empresarial 

 



 
LISTA DE GRÁFICOS 

 
 
 
 
Gráfico 1  Distribuição percentual das Fundações Privadas e 

Associações sem Fins Lucrativos – FASFIL, por área de 
atuação – Brasil – 2002 ........................................................... 

40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LISTA DE TABELAS 

 
 
 
 
Tabela 1 Número de Entidades sem Fins Lucrativos, segundo a COPNI 

ampliada – Brasil – 2002 .............................................................. 
35

Tabela 2 Número de Fundações Privadas e Associações sem Fins 
Lucrativos, segundo classificação das entidades sem fins 
lucrativos – Brasil – 2002 .............................................................. 

36

Tabela 3 Distribuição das Fundações Privadas e Associações sem Fins 
Lucrativos e da população total, segundo as Grandes Regiões e 
Unidades da Federação – Brasil – 2002 ...................................... 

38

Tabela 4 Distribuição das Fundações Privadas e Associações sem Fins 
Lucrativos e do pessoal ocupado assalariado, segundo porte – 
Brasil – 2002 ................................................................................. 

39

Tabela 5 Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, total e 
percentual, segundo classificação das entidades sem fins 
lucrativos – Brasil – 2002 .............................................................. 

41

Tabela 6 Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, por 
Grandes Regiões, segundo classificação das entidades sem fins 
lucrativos – 2002............................................................................ 

42

Tabela 7 Principais Áreas Temáticas priorizadas pelas Organizações 
Associadas.....................................................................................

44

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LISTA DE QUADROS 

 
 
 
 
Quadro 1 Paralelo entre Organizações do Setor Privado e Terceiro Setor..   46
Quadro 2 Doação de Pessoas Jurídicas.......................................................   47
Quadro 3 Financiamento de Projetos Culturais e Artísticos..........................   48
Quadro 4 Lei Rouanet.................................................................................... 48
Quadro 5 Formas de Financiamento do Estado, por modalidade................. 49
Quadro 6 Principais Tipos de Marketing........................................................ 60
Quadro 7 Comparativo entre Marketing Tradicional e Marketing Social....... 64
Quadro 8 Comparativo entre o Marketing e o Marketing Social.................... 67
Quadro 9 Comparativo entre o Planejamento de Marketing e Planejamento 

de Comunicação............................................................................ 
68

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
LISTA DE FIGURAS 

 
 
 
 
Figura 1 Modelo de cinco estágios do processo de compra do 

consumidor.....................................................................................
54

Figura 2  Conjuntos sucessivos envolvidos na tomada de decisão do 
consumidor.....................................................................................

  55

Figura 3 Cinco níveis de produtos...............................................................   56
Figura 4  Organograma do GAPA-Bahia...................................................... 75
Figura 5 Peças da Campanha “Depoimentos”............................................. 83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SUMÁRIO 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO.................................................................................. 16
1.1 DEFINIÇÃO E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA.............................. 16
1.2 OBJETO............................................................................................ 17
1.3 JUSTIFICATIVA................................................................................ 17
1.4 HIPÓTESES...................................................................................... 18
1.5 OBJETIVOS...................................................................................... 19
1.5.1 Geral................................................................................................. 19
1.5.2 Específicos...................................................................................... 19
1.6 METODOLOGIA DA PESQUISA...................................................... 20
1.6.1 Tipologia do Estudo........................................................................ 20
1.6.2 Instrumentos de Coleta.................................................................. 21
1.6.3 Análise de Dados............................................................................ 21
1.7 REFERENCIAL TEÓRICO............................................................... 22
1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO......................................................... 22
1.9 MARKETING NO TERCEIRO SETOR: CONTEXTUALIZAÇÃO...... 23
1.9.1 Porque Marketing para o Terceiro Setor.......................................      23
   
2 REVISÃO DE LITERATURA ........................................................... 27
2.1 O TERCEIRO SETOR...................................................................... 27
2.1.1 Conceitos........................................................................................ 27
2.1.2 Histórico.......................................................................................... 30
2.1.3 Cenário Brasileiro........................................................................... 34
2.1.4 Relação com os outros Setores..................................................... 45
2.2 O MARKETING................................................................................. 52
2.2.1 Definições e Conceitos................................................................... 53
2.2.2 Marketing Social, Marketing de Causa e Responsabilidade 

Social................................................................................................ 
61

2.2.3 Marketing Social.............................................................................. 63
2.2.4 Marketing no Terceiro Setor........................................................... 70
  
3 ESTUDO DE CASO.......................................................................... 73
3.1 O GAPA-BAHIA................................................................................ 73
3.1.1 A ONG.............................................................................................. 73
3.1.2 A Captação de Recursos como Causa dos Projetos e ações de 

Marketing..........................................................................................
76

3.2 OS PROJETOS E AÇÕES................................................................ 78
3.2.1 Baobá Café Social........................................................................... 78
3.2.1.1 Motivos do Projeto.......................................................................... 79
3.2.1.2 Resultados do Projeto.................................................................... 80
3.2.2 Ação do dia 01 de Dezembro.......................................................... 81
3.2.2.1 Motivos da Ação.............................................................................. 81
3.2.3.2 Resultados da Ação........................................................................ 82
3.2.3 Campanha de Comunicação “Depoimentos”............................... 82
3.2.3.1 Motivos do Projeto.......................................................................... 84
3.2.3.2 Resultados do Projeto.................................................................... 85
3.3 OS RESULTADOS............................................................................ 85



4 CONCLUSÃO.................................................................................... 87
4.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS................................................... 88
4.2 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO.................................................. 90
4.3 SUGESTÕES PARA ESTUDOS POSTERIORES........................... 90
 REFERÊNCIAS................................................................................. 92
 



 16

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 DEFINIÇÃO E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O Terceiro Setor compreende atualmente no Brasil cerca de 250.000 (duzentos 

e cinquenta mil) organizações, movimentando aproximadamente 1,5% (um e meio por 

cento) do PIB brasileiro. 

Com tamanha representatividade, o Terceiro Setor ainda encontra dificuldade 

para relacionar-se tanto com algumas ferramentas modernas de gestão quanto com o 

setor privado, em função do seu processo de formação com base na filantropia e 

assistencialismo. 

O marketing é um importante instrumento de gestão para organizações de 

qualquer setor. É uma excelente ferramenta de estudo do consumidor e seus hábitos, 

formulação de estratégias e obtenção de resultados.  

Uma parte das organizações do Terceiro Setor utiliza-se do marketing e já obtém 

resultados significativos com o mesmo, tanto no âmbito qualitativo como, por exemplo, 

no ganho de imagem, quanto no quantitativo, referente à obtenção de recursos e 

construção de parcerias. 

Um exemplo de utilização do marketing no Terceiro Setor é o GAPA-Bahia, 

organização fundada em 1988, que tem como objetivos promover estratégias 

educativas para a prevenção da AIDS, lutar contra a discriminação e condutas lesivas 

aos direitos humanos das pessoas com HIV/AIDS, reivindicar pela adoção de uma 
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política da saúde eficaz direcionada à AIDS no Brasil, assim como oferecer serviços de 

apoio às pessoas vivendo com o HIV/AIDS e seus familiares. 

O GAPA-Bahia acumula premiações na área de marketing, entre elas o prêmio 

“Destaque de Marketing” da Associação Brasileira de Marketing e Negócios- ABMN, no 

ano de 2001, recebido pelo conjunto de suas obras na área de marketing social. 

A escassez de bibliografia de marketing no Terceiro Setor, assim como a falta de 

exemplos práticos da utilização desta ferramenta em organizações sem fins lucrativos, 

foram os fatores decisivos para a delimitação do tema e do problema deste trabalho. 

 

1.2 OBJETO  

 

Esta dissertação pretende estudar a utilização do marketing no Terceiro Setor e, 

mais especificamente, o uso do mesmo pela ONG GAPA-Bahia. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo pretende constituir-se em importante fonte informativa para as 

organizações do Terceiro Setor, tanto no intuito de discutir a importância da prática do 

uso do marketing e suas ferramentas nestas organizações, quanto na instrumentação e 

orientação para estas práticas. 

Caracterizaram-se como fatores decisivos para a escolha deste tema pela 

autora, a escassa bibliografia sobre o tema; a dificuldade e a possível resistência das 

organizações deste setor em fazer uso do marketing e de suas ferramentas, e a 

dificuldade da compreensão e do delineamento, por parte das organizações do 

Terceiro Setor, dos projetos e ações mercadológicas que devem ser praticados pelas 

organizações de acordo com sua realidade e públicos, dos fatores relevantes 
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geradores e justificadores destes, e ainda o entendimento e avaliação dos resultados 

destes projetos e ações e suas contribuições para as mudanças de comportamento da 

sociedade em relação ao setor e à participação ativa no mesmo. 

Aspectos evidenciados pela autora na experiência que teve no campo 

mercadológico e em empresas do Terceiro Setor, tanto no âmbito empresarial quanto 

exercendo o papel social de colaboradora voluntária, formaram a base deste estudo. 

Esta pesquisa pretende contribuir de forma significativa para a compreensão do 

fenômeno estudado, suas variantes e variáveis, fortalecendo uma visão sobre o tema 

que estimula a utilização do marketing pelas organizações do Terceiro Setor. 

      

1.4 HIPÓTESES 

 

 Neste trabalho foram testadas quatro hipóteses. A primeira e a segunda 

hipóteses referem-se à relevância e tipologia dos resultados obtidos pelos projetos e  

ações de marketing praticados pelo GAPA-Bahia. A terceira hipótese avalia o foco de 

trabalho destes. Por fim, a quarta hipótese refere-se à influência do entorno da 

organização na delimitação dos projetos e ações.  

 Esta pesquisa parte das seguintes hipóteses: 

 

- Hipótese 1 (H1):   Os projetos e as ações de marketing praticados pelo GAPA-Bahia 

conseguem alterar comportamentos da sociedade e promover atitudes positivas da  

mesma em relação à prática de ações privadas com fins públicos, gerando receita e 

participação  voluntária suficiente para subsistência desta organização; 

- Hipótese 2  (H2): As doações e participações em sistemas de voluntariado são as 

modificações de comportamento mais apresentadas em decorrência de projetos e 

ações de marketing praticados pelo GAPA-Bahia; 
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- Hipótese 3 (H3): Os projetos e as ações de marketing utilizados pelo GAPA-Bahia 

possuem como foco principal o próprio serviço oferecido e a comunicação dos 

mesmos; 

- Hipótese 4 (H4): Os fatores que mais influenciam ou delineiam os projetos e as ações 

de marketing desta  organização são as características de seus públicos e momentos 

situacionais favoráveis. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Geral 

 

Esta investigação buscou demonstrar a importância do marketing social  para o 

Terceiro Setor, destacando três projetos  da  ONG GAPA-Bahia. Procurou-se salientar 

os resultados obtidos na modificação favorável do comportamento da sociedade em 

relação à prática de promoções privadas com fins públicos, sejam estas modificações 

representadas por contribuições financeiras ou humanas. 

 

1.5.2 Específicos 

 

 A partir do estudo sobre o GAPA-Bahia e a utilização do marketing social nos 

três projetos praticados pela organização, procurou-se atingir os seguintes objetivos: 

a) Conhecer os fatores originários destes projetos e ações; 

b) Apresentar os resultados quantitativos e/ou qualitativos dos projetos e ações 

realizados; 
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c) Demostrar as modificações comportamentais mais relevantes apresentadas 

pela população de Salvador-Bahia em relação à ONG, e seu vínculo com os 

projetos  e ações realizados. 

 

1.6 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Nesta seção apresenta-se a metodologia utilizada para o desenvolvimento do 

estudo de caso.  

 

1.6.1 Tipologia do Estudo 

 

Construí-se, primeiramente, uma base teórica sobre o tema e o problema 

abordados, suas peculiaridades e seus conceitos essenciais.  

Para aprofundar o tema, foi realizado um estudo de caso com uma organização 

representativa do Terceiro Setor, o GAPA-Bahia, para relatar os fatos e ações 

ocorridas na organização, relativos ao tema, assim como suas causas e resultados. 

Portanto, referente ao estudo de caso, quanto ao gênero, a pesquisa caracteriza-

se como empírica por dedicar-se a codificar uma fase mensurável da realidade social. 

Quanto aos objetivos a pesquisa caracteriza-se como descritiva por buscar 

informações de um fato específico, reproduzindo-o sem interferência alguma no 

mesmo. Segundo Gonçalves, a pesquisa é descritiva “quando o pesquisador apenas 

registra e descreve os fatos observados sem interferir neles” (2005, p.56). 

No que refere-se ao objeto, o estudo classifica-se como pesquisa de campo, por 

tratar-se de um estudo sob fatos já ocorridos e registrados para serem posteriormente 

analisados. 
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Segundo Oliveira a pesquisa de campo “consiste na observação dos fatos tal 

como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis [..] para 

posteriores análises” (1998 apud GONÇALVES, 2005, p.63). 

Dentro da classificação de pesquisa de campo, ainda pode-se classificar o 

estudo realizado como estudo de caso com uma análise situacional, ou seja, de 

acontecimento específico. O estudo de caso, segundo Gonçalves, “é um tipo de 

pesquisa qualitativa, entendido como uma categoria de investigação que tem como 

objeto o estudo de uma unidade de forma aprofundada, podendo tratar-se de um 

sujeito, de um grupo de pessoas, de uma comunidade etc” (2005, p.64).  

O trabalho aliou a esta natureza descritiva uma abordagem ex post facto, por 

tratar-se de um estudo realizado com fatos e ações já ocorridos e praticados, 

analisando assim seus resultados e consequências. 

 

1.6.2 Instrumentos de Coleta 

                

O estudo foi realizado através de entrevista focalizada, permitindo ao 

entrevistador liberdade para fazer questionamentos sobre fatos, motivos, 

consequências e quaisquer outros fatores relevantes ao problema. Existe nesse caso 

um roteiro de tópicos, mas o entrevistador não obedece, obrigatoriamente, a nenhuma 

estrutura formal. 

 

1.6.3 Análise de Dados 

 

A análise dos dados realizada foi de caráter empírico. Segundo Gonçalves, 

análise empírica “têm finalidade operacional, que visa ao trabalho de campo ou ao 

trabalho que vem a partir dele” (2005, p.113). 
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1.7 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico foi desenvolvido com base na literatura sobre o Terceiro 

Setor e sobre marketing.  

Referindo-se ao Terceiro Setor, foram utilizados para definições e processo 

histórico os autores Cabral (2007), Fernandes (1994), Coelho (2000), Queiróz (2003) e 

Landim (2002); para o cenário brasileiro o autor Coelho (2000) e para as relações com 

os demais setores os autores Pitombo e Pizzinatto (2004). 

Referente aos conceitos e especificidades do marketing, foram utilizados como 

base os autores Kotler (1998), Churchill e Peter (2005), e Limeira (2006); para a 

diferenciação de marketing social, marketing de causa e responsabilidade social, o 

autor Yanaze (2007); para detalhamento do marketing social, Albuquerque (2006) e 

Schiavo (2006), e para o marketing no Terceiro Setor os autores Voltoline (Org.) 

(2004), e Karkotli (2002).  

 

1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos: além desta introdução, 

tem-se o segundo capítulo que apresenta o referencial teórico. O terceiro capítulo 

apresenta o estudo de caso com a organização GAPA-Bahia e, por fim, o quarto 

capítulo apresenta as conclusões, bem como as contribuições, fazendo sugestões para 

possíveis estudos posteriores. 
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1.9 MARKETING NO TERCEIRO SETOR: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Nesta seção são abordados os aspectos históricos do marketing e uma 

apresentação do Terceiro Setor no cenário brasileiro. O conteúdo dos itens 

apresentados a seguir pretende apoiar a compreensão desta ferramenta e da sua 

utilização do Terceiro Setor. 

 

1.9.1 Porque Marketing para o Terceiro Setor 

 

Muitos teóricos e profissionais atuantes no Terceiro Setor questionam a 

utilização do marketing e suas ferramentas neste campo de atuação organizacional. 

Para entender a importância deste estudo e sua finalidade faz-se necessário relembrar 

o processo histórico e evolutivo do marketing e de suas funções. 

Tomemos como marketing a definição da American Marketing Association 

(AMA), onde tem-se que o “marketing é o processo de planejar e executar a 

concepção, estabelecimento de preço, promoção e distribuição de idéias, bens físicos 

e serviços, para criar trocas que satisfaçam objetivos individuais e organizacionais” 

(2004). 

Yanaze ressalta que “na prática, essa relação é um pouco mais complexa, pois 

nem sempre as organizações conseguem definir com clareza os produtos que 

oferecem ou mesmo definir e conhecer o mercado em que atuam” (2007, p.7). 

A partir desta dificuldade de definição do produto base de trabalho da 

organização e sua finalidade, assim como os fins da própria organização em si, 

estimula-se a discussão da visão de ações sociais, mesmo que exercidas por 

entidades privadas, como produtos de mercado. 
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Segundo Yanaze:      

Nas organizações, sejam com ou sem fins lucrativos, a presença e a necessidade do 

marketing é bem evidente. Não há organização que não tenha um produto ou serviço a ser 

oferecido ao mercado. Indústrias, lojas, prefeituras, governos estaduais e federais, 

autarquias, instituições de ensino, ONGs, clubes, partidos políticos e seitas, todos possuem 

produtos e ou serviços para serem direcionados a mercados e a públicos-alvo específicos. 

Essa simples constatação já pressupõe a necessidade de as organizações implementarem 

os conceitos de marketing para traçar e alcançar seus objetivos (2007, p.7).   

 

Parte da resistência existente nas organizações do Terceiro Setor e até mesmo 

no Primeiro Setor se dá, em parte, também pela banalização e pelo uso indevido do 

termo marketing ao longo dos anos. 

A grande maioria da população brasileira entende o marketing como ferramenta 

de vendas e comunicação, com um foco exclusivamente comercial e indutor de 

comportamentos. Esse uso indevido do termo gera uma imagem negativa do 

marketing, fazendo com que o mesmo carregue um sentido capitalista e até mesmo, 

pejorativo.  

É preciso destacar que “vendas é apenas uma das ações de uma cadeia muito 

mais ampla da estratégia de marketing” (YANAZE, 2007, p.8) assim como a 

comunicação. 

A primeira atividade do marketing vem dos primórdios da civilização. O homem 

ao perceber que era capaz de extrair da natureza aquilo que precisava e/ou desejava, 

passou a estabelecer relações comerciais entre as comunidades que exerciam 

atividades distintas e conseguiam produzir excedente além do consumo do grupo. 

Para facilitar este processo de troca, tendo em vista que os percursos a serem 

vencidos para viabilizar estas trocas, na época, eram longos e as mercadorias difíceis 

de acondicionar, pessoas e grupos estabeleceram-se em locais estratégicos, atuando 

como comerciantes. 

Para estabelecer valores justos pelos produtos ofertados para a troca e 

padronizar valores, criou-se então a moeda.  O acúmulo de moedas, em qualquer que 



 25

fosse sua representação, gerou a intenção do acúmulo de riquezas. Segundo Yanaze 

“a moeda adquiria valor próprio que excedia a necessidade original de se ter um 

equivalente comum para mediar as trocas de produtos e atender às necessidades de 

sobrevivência” (2007, p.17). 

Em um processo evolutivo de expansão para além-fronteiras e uma 

consequente Revolução Comercial, chega-se à Revolução Industrial, derivada do 

acúmulo de riquezas destas fases citadas, aliado à procura e ao consumo de produtos, 

retirando o ser humano do estágio de consumo do necessário para a sobrevivência. 

Com este cenário, focam-se os esforços das organizações na produção e na 

melhoria do processo produtivo em si. Para acompanhar a produção em larga escala, 

desenvolvem-se também os meios de distribuição da produção e, posteriormente, com 

o acúmulo de excedente de produção em demasia e o crescimento da concorrência, 

os meios de comercialização. Soma-se a este cenário de concorrência e produção 

excessiva o crack da bolsa de Nova York, no ano de 1929, que “foi uma dura lição, 

demonstrando que as empresas necessitam monitorar e estabelecer sistemas de 

informação para se conectarem aos demais companheiros de produção. Ele mostrou, 

sobretudo, que há de se estabelecer sistemas de comunicação com os mercados, não 

só no âmbito interno, mas também no externo” (YANAZE, 2005, p.22).  

Após a segunda guerra mundial, com o Japão e a Europa Ocidental já 

recuperados economicamente, e com a crise do petróleo que se iniciou em 1970, as 

relações de consumo foram profundamente alteradas. Desenvolve-se aí um 

consumidor mais exigente, imediatista, e com uma relação bem mais forte com o 

consumo, tendo este como fonte de satisfação e diferenciação.  

Diante deste novo consumidor, as empresas buscaram entender melhor não só 

o seu perfil mas, também, seus comportamentos e motivações de compra.  É neste 

cenário que surge, emergente de uma demanda eminente de informações, o Market 

Studies, que mais tarde evoluiria no seu conceito para o que se conhece, hoje, como 

marketing.  

Percebe-se então que o marketing passou por diversas modificações de foco, 

saindo do produtivo para o foco na venda de excedentes, e continuando esse processo 
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chegando ao estudo do mercado consumidor e até à antecipação das necessidades e 

desejos deste. 

Analisando este processo, percebe-se que o conceito de marketing no Brasil 

não se deu através de um processo vivenciado, mas sim, de uma incorporação de um 

modelo pronto. As relações comerciais no Brasil refletem um cenário diferenciado das 

relações na Europa, Japão e Estados Unidos, onde o cliente é o foco e a finalidade.  

Relatam sobre esta diferenciação de cenário e suas causas, Rocha e 

Christensen: 

No Brasil, porém, o processo de formação da sociedade e o papel histórico nela 

desempenhado pelo comerciante diferem de tudo o que ocorreu no Japão e nos Estados 

Unidos. Em primeiro lugar, a sociedade brasileira, em suas origens, não foi de forma alguma 

igualitária; em segundo, o comerciante era essencialmente um privilegiado, a quem El-Rey 

outorgara direta ou indiretamente, no período colonial, o direito de comercializar um dado 

produto. Pelo fato de ser proibida qualquer manufatura na colônia e de o comércio poder-se 

realizar exclusivamente através de Portugal, os produtos tinham que ser importados 

diretamente do Reino. A oferta de produtos foi, durante todo o período colonial, escassa, 

fazendo com que o vendedor, e não o comprador, fosse, na realidade, o “rei” (1995, p.35). 

 

Avaliando o processo evolutivo do marketing e sua implantação no Brasil, pode-

se concluir que é possível confundir marketing com algumas de suas ferramentas. 

Pode-se ainda compreender que organizações, mesmo que de caráter privado, 

vinculadas às atividades voltadas ao bem social e à execução de funções que 

deveriam ser exercidas em plenitude pelo Estado, não queiram classificar seus objetos 

como produtos comercializáveis. 

Há de se salientar, no entanto, que o marketing é uma excelente recurso de 

estudo das relações da sociedade e de seus comportamentos, assim como possui 

ferramentas estratégicas para gerar resultados positivos, seja qual for o produto 

ofertado, e que a fomentação da discussão sobre o uso destas ferramentas no 

Terceiro Setor é válida para aclarar os conceitos e orientar organizações a avaliar a 

opção de utilizar o marketing como ferramenta estratégica para atingir seus objetivos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo, pretende-se trabalhar a base teórica para um melhor 

entendimento do que vem a ser o marketing no Terceiro Setor. 

O capítulo está estruturado em duas partes. A primeira parte traz referências 

conceituais para a compreensão do que vem a ser o Terceiro Setor e suas 

particularidades, subdividindo-se em histórico, caracterização, cenário brasileiro e 

relação com os demais setores. 

Na segunda parte, através de uma revisão da literatura de marketing, busca-se 

definir e caracterizar o marketing, suas ferramentas, particularidades, e mais 

especificamente, o marketing social. 

 

2.1 TERCEIRO SETOR 

 

Este item aborda os conceitos básicos sobre o Terceiro Setor, sua história e 

seu cenário atual no Brasil, assim como sua relação com os demais setores. 

 

2.1.1 Conceitos 
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A organização empresarial brasileira subdivide as suas empresas em três 

grupos distintos, classificados de acordo com sua atuação e foco. O Estado é 

considerado o Primeiro Setor, as empresas voltadas para a iniciativa privada, ou seja, 

o Mercado, são consideradas como o Segundo Setor, e as empresas de ação privada 

com fins públicos constituem o Terceiro Setor, que, na verdade, apresenta 

característica de ambos os demais. 

Segundo Fernandes (1994), a delimitação do Terceiro Setor favorece a 

compreensão de que os três setores interagem entre si, e que o Mercado e o Estado 

não são regidos somente por uma lógica intrínseca. 

Segundo Cabral: 

A designação Terceiro Setor aplica-se ao conjunto de iniciativas de organizações privadas, 

baseadas no trabalho associativo e voluntário, cuja orientação é determinada por valores 

expressos em uma missão e com atuação voltada ao atendimento de necessidades 

humanas, filantropia, direitos e garantias sociais. Estas iniciativas e organizações 

relacionam-se com o Estado por meio de regulamentação particular, explícita, formal ou 

informalmente aceita e respondem por iniciativas privadas, em áreas nas quais o Estado 

atua, por políticas públicas (2007, p.2).  

 

Portanto, as empresas do Terceiro Setor são vislumbradas como organizações 

voltadas para os benefícios coletivos, com a natureza da iniciativa privada, sem o 

objetivo de auferir lucros, ou seja, uma fusão entre os fins existenciais do Primeiro 

Setor e o processo metodológico do Segundo Setor. Assim sendo, segundo Mello 

(2002), o Terceiro Setor abrange organizações como associações, fundações 

privadas, institutos, sindicatos, igrejas, federações, confederações, ONGs, entidades 

para-estatais e qualquer outro tipo de organização privada que não possua fins 

lucrativos. 

Compreendida a amplitude da atuação das empresas do Terceiro Setor, faz-se 

necessário então a compreensão mais clara e aprofundada do termo em si e sua 

definição. Segundo Coelho (2000), o termo “Terceiro Setor” surgiu nos Estados Unidos 

na década de 70, sendo adotado pelos países europeus na década de 80, chegando 

ao Brasil somente na década de 90. No Brasil, o termo sofreu certa rejeição, por refletir 
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uma realidade norte-americana. Nos Estados Unidos o termo possui uma forte relação 

com a filantropia empresarial, diferente da realidade brasileira, onde o Estado se fez 

presente desde a origem deste setor organizacional.  

Segundo Soares (2000), o termo “Terceiro Setor” possui um caráter mais 

classificatório e excludente do que descritivo, mas que, de certa forma, elimina a carga 

de preconceitos típicos que recairiam sobre a categoria. Termos análogos e 

representativos de empresas atuantes no setor podem ser utilizados como: setor sem 

fins lucrativos, setor independente, setor voluntário, economia social, as tão discutidas 

e avaliadas ONGs, entre outros, mas nenhum destes termos caracteriza-se como 

abrangente e representativo de todas as tipologias de empresas/organizações 

atuantes nesta categoria, que apresenta uma diversidade significativa  de formatos, 

estruturas e finalidades. 

Esta diversidade de dificulta a tarefa de caracterização e definição das 

empresas pertencentes ao Terceiro Setor. 

Segundo Fernandes: 

[...] pode-se dizer que o Terceiro Setor é composto de organizações sem fins lucrativos, 

criadas e mantidas pela ênfase na participação voluntária, num âmbito não governamental, 

dando continuidade às práticas tradicionais de caridade, filantropia e do mecenato e 

expandindo o seu sentido para outros domínios, graças, sobretudo, à incorporação do 

conceito de cidadania e de suas múltiplas manifestações na sociedade civil [1994 em 

IOSCHPE (Org.), 1997, op. cit., p.27]. 

 

Para facilitar ainda mais esta caracterização do Terceiro Setor e permitir a 

comparação internacional entre as instituições/organizações, Salamon e Anheier 

(1992) propuseram uma definição única que caracteriza como organização do Terceiro 

Setor aquelas que seguem os seguintes requisitos: 

a) Possuem caráter formal: possuem algum grau de institucionalização, o que 

não implica em ser legalizadas; 

b) São de caráter privado: não podem ser parte integrante do governo nem 

dirigidas predominantemente por membros deste; 
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c) São não-distributivas de lucros: estas empresas podem focar-se na geração 

de lucros e realizá-la, no entanto, não podem repartir o lucro entre membros, 

devendo o mesmo ser reinvestido no propósito básico da organização; 

d) Ser autônomas: as organizações não podem ter sobre si controle de 

entidades externas, e devem possuir procedimentos próprios de gestão; 

e) Ser voluntárias: as organizações devem apresentar algum grau de 

participação de trabalho voluntário. 

Vale ressaltar que, no entanto, esta diversidade apresentada pelo Terceiro 

Setor não impede a formação de uma unidade referente ao mesmo, com identidade 

própria. 

Segundo Fernandes: 

[...] a idéia do Terceiro Setor, por outro lado, não induz a imaginar a sociedade como um 

grande indivíduo coletivo. Ao contrário, ela sublinha a diversidade. Outras abordagens 

tornam-se necessárias para que possa se falar de unidade. Imagens provenientes da 

química podem talvez ajudar. Uma das mais utilizadas é a da reação em cadeia provocada 

pela presença de um agente catalítico qualquer. A catálise ocorre quando um certo elemento 

interfere nas relações moleculares, acelerando o ritmo das reações.  Talvez o Terceiro Setor 

possa ser concebido em termos similares - não como uma realidade objetiva, cuja existência 

esteja dada, mas como uma possibilidade de vir a ser [...] (1994, p.137). 

 

Para compreender melhor as características das organizações do Terceiro 

Setor no Brasil, suas funções e seus papéis, faz-se necessário, então, o entendimento 

do seu processo histórico e evolutivo no país. 

 

2.1.2 HISTÓRICO DO TERCEIRO SETOR NO BRASIL 

 

Desde a época colonial, a Igreja Católica já despontava para o desempenho de 

um papel ativo junto à população quanto aos critérios mais básicos da existência 
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humana e cívica. Segundo Landim “onde havia, nos primeiros séculos colonização, 

organizações encarregadas da assistência social, do ensino, da saúde, vamos 

encontrar, junto, a Igreja – com o mandato do Estado – na sua promoção” (1999, p.03). 

Este cenário foi desenvolvido mais à frente com o surgimento dos sindicatos e 

das ONGs (organizações não governamentais) no país, no período compreendido 

entre os anos de 1960 e 1980, fruto  de uma reação à repressão do Regime Militar do 

Governo. Junta-se à formação destas ONGs, atuando também como fator incentivador 

na origem das mesmas no Brasil, a influência de organismos internacionais que, 

segundo Medina (1997) no período de 1950 a 1960, começam a fomentar um 

processo de desenvolvimento comunitário nos países do Terceiro Mundo, 

pressupondo níveis maiores de participação da comunidade. 

A partir dos anos 90, as organizações da sociedade civil focam-se não mais na 

luta contra o autoritarismo do Estado, e sim na democratização da sociedade 

(RANNDOLPH, 1990 apud SANTANNA, 1992).  

Em 1995, o Plano de Reforma do Aparelho do Estado Brasileiro ajuda na 

valorização destas organizações e suas atuações, tanto pelo incentivo à 

reestruturação e à reflexão sobre o papel do Estado, do Mercado e da Sociedade Civil, 

quanto na delimitação da atuação do Estado de acordo com a divisão das atividades 

sócio-econômicas. 

São elas, segundo Morales (1999): 

a) Atividades exclusivas do Estado (voltadas para a oferta de serviços públicos 

propriamente ditos, como defesa nacional, segurança pública e criação de leis);  

b) Atividades não exclusivas do Estado (voltadas para o interesse público, mas 

não essenciais e, na maioria, pouco interessantes em termos de lucratividade 

para a iniciativa privada, como serviços sociais e científicos, devendo ficar a 

cargo de entidades públicas não-estatais sem fins lucrativos); 

 c) Produção de bens e serviços para o mercado, realizadas por organizações 

privadas, mas passíveis de regulamentação, controle e fiscalização por parte de 
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Núcleo Estratégico do Estado, que permanece com o poder de disciplinar as 

atividades econômicas. 

 

Outros fatores característicos da sociedade brasileira contribuíram para a 

formação , desenvolvimento e  valorização  das organizações do Terceiro Setor. São 

exemplos destes: a valorização do desenvolvimento local, quadro fomentado pela 

situação crítica brasileira, necessitada de condições mínimas para gerar renda à 

população; o agravamento do quadro de desigualdade social do país, fato gerador e 

agravante de problemas sociais; e o resgate da gestão social, que caracteriza a busca 

de atitudes em prol da sociedade. 

Definidas e caracterizadas as empresas do setor, torna-se ainda relevante o 

estudo e análise das relações entre os setores organizacionais. A interação entre o 

Estado, Mercado e Terceiro Setor se faz cada dia mais presente. 

A perda do poder econômico do Estado e a consequente necessidade de 

reformar a ação deste através da descentralização e da procura de novos formatos de 

atuação vinculados à sociedade civil, apontam para uma maior integração entre o 

Estado e o Terceiro Setor. Se bem analisada, a descentralização acima citada, 

segundo Martins, “anula a pretensão do Estado de ser o principal agente de 

solidariedade social” (1994, p.336), e envolve um novo processo de articulação entre 

Estado, Mercado e Sociedade Civil, para uma melhor gestão pública. 

Segundo o Plano Diretor “a única saída para enfrentar os problemas da gestão 

pública no Brasil parece ser o aumento da eficiência do Estado e a retirada do Estado 

de atividades que podem ser desenvolvidas pelo setor privado ou por ONGs e assim 

reduzindo investimentos públicos” (Brasil, p.10). 

A descentralização, por fim, e a interação entre os setores, concretiza-se não só 

como uma tendência, mas, através do ponto de vista economicista, como uma 

alternativa para tornar mais barato e eficiente as políticas públicas, melhorando e 

otimizando o processo de gestão pública. 
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No que se refere ao Mercado, este também deverá exercer papel de 

fundamental importância neste processo de articulação intersetorial. Não há como 

desvincular a realidade social de um país das condições trabalhistas e comerciais 

apresentadas no mesmo. 

Segundo Leilah Landim (República, 2002): 

Os anos 90 vêem a lógica do mercado entrar também no campo de ação social, que vira 

mercado de trabalho e , cada vez mais, tenta-se imprimir às ações sociais a lógica da 

competência e dos resultados , bastante influenciada pela presença no Brasil das fundações 

norte-americanas. 

 

Avaliando a interação entre o Mercado e o Terceiro Setor, as empresas 

atuantes neste segmento mercadológico (Terceiro Setor) utilizam-se cada vez mais de 

processos e ferramentas gerenciais típicos das empresas privadas com fins lucrativos, 

assim como suas metodologias de gestão. No campo mercadológico, por exemplo, as 

empresas do Terceiro Setor tentam fomentar iniciativas de participação e 

comprometimento social, estimulando a participação dos cidadãos como agentes 

ativos da extensão da esfera pública. Cardoso (1997) destaca que estamos vendo o 

surgimento de uma esfera pública não-estatal e de iniciativas privadas com sentido 

público. 

Pode-se concluir, portanto, que as organizações pertencentes ao Terceiro Setor 

estão expandindo-se no país e no mundo, adotando uma relevante importância no 

cenário da gestão pública e evoluindo para um processo interativo entre os três 

setores organizacionais. Todos estes fatores tornam o Terceiro Setor um foco muito 

importante de estudos, visto que o mesmo apresenta uma diversidade significativa de 

tipologias organizacionais e finalidades destas organizações, assim como apresenta, 

todavia, um quadro evolutivo ativo e em andamento, adaptando-se ainda à realidade 

brasileira e às necessidades sociais do país. 
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2.1.3 CENÁRIO DO TERCEIRO SETOR NO BRASIL 

 

Pela ausência de estudos rigorosos e atualizados sobre os números do Terceiro 

Setor no Brasil, o relatório FASFIL, embora compreenda instituições não pertencentes 

ao setor, torna-se uma importante fonte de informação para a caracterização do 

mesmo no cenário brasileiro. 

Fazem parte do universo da FASFIL entidades da Tabela de Natureza Jurídica 

2002: 304-2: Organização Social; 305-0: Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP); 306-9: Outras Fundações Mantidas com Recursos Privados; 320-4: 

Filial, no Brasil, de Fundação ou Associação Estrangeira; e 399-9: Outras Formas de 

Associação (IBGE, 2002). 

Abordemos os dados mais relevantes da pesquisa para caracterizar o Terceiro 

Setor no Brasil. 

O relatório mostra que as FASFIL são relativamente novas. 62% (sessenta e 

dois por cento) das instituições foram criadas a partir de 1990, mas o crescimento 

deste setor impressiona. O crescimento do número de instituições que foram criadas 

na década de 90 foi 124% (cento e vinte e quatro por cento) maior do que na década 

de 80. Entre 1996 e 2002 o número de instituições passou de 105.000 (cento e cinco 

mil) para 276.000 (duzentos e setenta e seis mil), tendo destaque para as 

organizações voltadas para o meio ambiente, desenvolvimento e defesa de direitos, e 

as associações patronais e profissionais. 

Vejamos as tabelas a seguir. 
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COPNI ampliada 
No de Entidades sem Fins 
Lucrativos 

Total 500157
Grupo 1 - Habitação 322
01.0 Habitação 322
Grupo 02 - Saúde 3798
02.1 Hospitais 2009
02.2 Outros serviços de saúde 1789
Grupo 03 -Cultura e recreação 37539
03.1 Cultura e arte 10645
03.2 Esportes e recreação 26894
Grupo 04 - Educação e pesquisa 79931
04.1 Educação infantil 2801
04.2 Ensino fundamental 7968
04.3 Ensino médio 1322
04.4 Educação superior 1656
04.5 Caixas escolares e similares 62438
04.6 Estudos e pesquisas (1) 1817
04.7 Educação profissional 244
04.8 Outras formas de educação/ensino 1885
Grupo 05 - Assistência social 32249
05.0 Assistência social 32249
Grupo 06 - Religião 70446
06.0 Religião 70447
Grupo 07-Partidos Políticos, Sindicatos, Associações Patronais e 
Profissionais 73783
07.1 Partidos Políticos 11839
07.2 Sindicatos, federações e confederações 17363
07.3 Associações empresariais e patronais 3533
07.4 Associações profissionais 16151
07.5 Associações de produtores rurais 24897
Grupo 08 - Meio ambiente e proteção animal 1591
08.0 Meio ambiente e proteção animal 1591
Grupo 09 - Desenvolvimento e defesa de direitos 45161
09.1 Associação de moradores 14568
09.2 Centros e associações comunitárias 23149
09.3 Desenvolvimento rural 1031
09.4 Emprego e treinamento 388
09.5 Defesa de direitos de grupos e minorias 4662
09.6 Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos 1363
Grupo 10 - Outras instituições privadas sem fins lucrativos 155337
10.1 Condomínios 120331
10.2 Cartórios 8428
10.3 Sistema "S" 2405
10.4 Entidades de medição e arbitragem 91
10.5 Comissões de conciliação prévia 28
10.6 Conselhos, fundos e consórcios municipais 1155
10.7 Cemitérios e funerária 184
10.8 Outras instituições privadas sem fins lucrativos não classificadas 
anteriormente 22715
 

Tabela 1: Número de Entidades sem Fins Lucrativos, segundo a COPNI ampliada – Brasil – 2002. 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Cadastro Central de Empresas 2002. 
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  Número de Fundações 
Classificação das entidades sem fins lucrativos  Privadas e Associações 

  sem Fins Lucrativos 
   Total 275895
Habitação 322
 Habitação 322
Saúde 3798
 Hospitais 2009
 Outros serviços de saúde 1789
Cultura e recreação 37539
 Cultura e arte 10645
 Esportes e recreação 26894
Educação e pesquisa 17493
 Educação infantil 2801
 Ensino fundamental 7968
 Ensino médio 1322
 Educação superior 1656
 Estudos e pesquisas (1) 1817
 Educação profissional 244
 Outras formas de educação/ensino 1685
Assistência social 32249
 Assistência social 32249
Religião 70446
 Religião 70446
Associações Patronais e profissionais 44581
 Associações empresariais e patronais 3533
 Associações profissionais 16151
 Associações de produtores rurais 24897
Meio ambiente e proteção animal 1591
 Meio ambiente e proteção animal 1591
Desenvolvimento e defesa de direitos 45161
 Associação de moradores 14568
 Centros e associações comunitárias 23149
 Desenvolvimento rural 1031
 Emprego e treinamento 388
 Defesa de direitos de grupos e minorias 4662
 Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos 1363
Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas   
anteriormente 22715
 Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente 22715
 

Tabela 2: Número de Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo classificação 

das entidades sem fins lucrativos – Brasil – 2002 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Cadastro Central de Empresas 2002. 
(1) Para efeito deste estudo, todas as instituições que promovem estudos e pesquisas, qualquer que seja a área, 

foram agrupadas no item 04.6 Estudo de pesquisas. 
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Estas tabelas mostram que as FASFIL, no ano de 2002, já representavam cerca 

de 55% (cinquenta e cinco por cento) do total de instituições sem fins lucrativos no 

Brasil. Isto demonstra a representatividade do setor no cenário brasileiro e a 

importância do papel que o mesmo desempenha no país. 

Quanto à localização geográfica das organizações do Terceiro Setor, segundo 

dados da Fundação Odebrech (1996 e 1997) e da Abong (1996), as entidades 

concentram-se nas regiões Sul e Sudeste do país, dento dos municípios mais 

populosos. O número de organizações atendendo à zona rural é bem menor, 

confirmando-se assim o caráter urbano e concentrado dessas organizações 

(COELHO, 2000). 

Vejamos a tabela da FASFIL sobre a distribuição geográfica. 
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Grandes Regiões 
                        

Distribuição       

e 
  Fundações Privadas e 

Associações      População Total 

Unidades da Federação 
                      sem Fins 

Lucrativos      

  Absoluta   Relativa (%)      Absoluta 

  
Relativa 
(%) 

         Brasil 275895 100,00 176391014 100,00
     
    Norte 11715 4,25 13724235 7,78
Rondônia 2162 0,78 1504001 0,85
Acre 711 0,26 589393 0,33
Amazonas 1797 0,65 2989142 1,69
Roraima 408 0,15 357534 0,20
Pará 4728 1,71 6567773 3,72
Amapá 314 0,11 506836 0,29
Tocantins 1595 0,58 1209556 0,69
     
    Nordeste 61295 22,22 49246420 27,92
Maranhão 6241 2,26 5858415 3,32
Piauí 4922 1,78 2918207 1,65
Ceará 11568 4,19 7735959 4,39
Rio Grande do Norte 3425 1,24 2880425 1,63
Paraíba 5089 1,84 3513466 1,99
Pernambuco 8222 2,98 8145159 4,62
Alagoas 1814 0,66 2911145 1,65
Sergipe 2100 0,76 1868430 1,06
Bahia 17914 6,49 13415214 7,61
     
      Sudeste 121175 43,92 75187605 42,63
Minas Gerais 34741 12,59 18507918 10,49
Espírito Santo 5670 2,06 3239726 1,84
Rio de Janeiro 22207 8,05 14845658 8,42
São Paulo 58557 21,22 38594303 21,88
     
      Sul 63562 23,04 25962162 14,72
Paraná 20802 7,54 9883312 5,60
Santa Catarina 17169 6,22 5590026 3,17
Rio Grande do Sul 25591 9,28 10488824 5,95
     
      Centro-Oeste 181148 6,58 12270592 6,96
Mato Grosso do Sul 3488 1,26 2163399 1,23
Mato Grosso   4220 1,53 2641254 1,50
Goiás 6646 2,41 5285660 3,00
Distrito Federal 3794 1,38 2180279 1,24
 
Tabela 3: Distribuição das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos e da população total, 

segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação – Brasil – 2002.  

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Cadastro Central de Empresas 2002. 
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De acordo com a tabela anterior, confirma-se que a grande maioria das FASFIL 

encontra-se na região Sudeste do Brasil, que concentra cerca de 44% (quarenta e 

quatro por cento) destas instituições. Parece um contraponto que a região Nordeste 

apresente uma concentração menor do que a Região Sul, face a acentuada má 

distribuição de renda e ao nível de pobreza presentes no Nordeste do país. Um 

possível fato explicativo para este cenário, pode ser o baixo índice educacional da 

região, já que o critério de definição engloba outros tipos de instituições e não somente 

as do Terceiro Setor, além da região Nordeste contar com grande parte do seu 

território como zona rural. A tabela abaixo pode ajudar na reflexão deste motivo porque 

também demonstra outro cenário nordestino. A proporção das FASFIL sem nenhuma 

pessoa empregada chega a 85% (oitenta e cinco por cento) das mesmas, percentual 

muito acima do restante do país. São instituições mantidas e gerenciadas pelo 

voluntariado. 

 

Porte 
   Fundações Privadas 

e Associações   
      Pessoal ocupado 
           assalariado 

(faixas de pessoal 
ocupado   sem Fins Lucrativos       

assalariado) Absoluta   Relativa (%)      Absoluta   Relativa (%) 
      Total 275895 100,00 1541290 100,00
0 212165 76,90 - -
De 1 a 2 25825 9,36 34704 2,25
De 3 a 4 9241 3,35 31521 2,05
De 5 a 9 9782 3,55 64805 4,20
De 10 a 49 13774 4,99 293938 19,07
De 50 a 99 2495 0,90 173243 11,24
De 100 a 499 2198 0,80 441406 28,64
500 e mais 415 0,15 501673 32,55
 

Tabela 4: Distribuição das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos e do pessoal 

ocupado assalariado, segundo porte – Brasil – 2002  

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Cadastro Central de Empresas 2002. 

 

Vale ainda destacar, referente à tabela anterior, que o cenário brasileiro de 

FASFIL constitui-se basicamente de instituições de pequeno e médio porte.  
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Apenas 1% (um por cento) das FASFIL são de grande porte, isto é, contam com 

100 (cem) ou mais empregados. Nestas entidades estão concentrados 61% (sessenta 

e um por cento) das pessoas ocupadas assalariadas no setor, o que significa que 

cerca de 2.500 (duas mil e quinhentas) entidades absorvem quase 1.000.000 (um 

milhão) de trabalhadores (FASFIL, 2002). 

Quanto à finalidade e às funções das instituições do universo da FASFIL, 

observemos as tabelas e o gráfico a seguir. 

 

 

Gráfico 1: Distribuição percentual das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos – 

FASFIL, por área de atuação – Brasil – 2002.  

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Cadastro Central de Empresas 2002. 
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Fundações Privadas e Associações 

Sem fins lucrativos 

Classificação das entidades sem fins lucrativos  Total 
    Percentual em relação 
(%) 

    Ao total Ao grupo 
      Total 275895 100,00 -
   
Habitação 322 0,12 100,00
 Habitação 322 0,12 100,00
Saúde 3798 1,38 100,00
 Hospitais 2009 0,73 52,90
 Outros serviços de saúde 1789 0,65 47,10
Cultura e recreação 37539 13,61 100,00
 Cultura e arte 10645 3,86 28,36
 Esportes e recreação 26894 9,75 71,64
Educação e pesquisa 17493 6,34 100,00
 Educação infantil 2801 1,02 16,01
 Ensino fundamental 7968 2,89 45,55
 Ensino médio 1322 0,48 7,55
 Educação superior 1656 0,60 9,47
 Estudos e pesquisas 1817 0,66 10,39
 Educação profissional 244 0,09 1,39
 Outras formas de educação/ensino 1685 0,61 9,63
Assistência social 32249 11,69 100,00
 Assistência social 32249 11,69 100,00
Religião 70446 25,53 100,00
 Religião 70446 25,53 100,00
Associações Patronais e profissionais 44581 16,16 100,00
 Associações empresariais e patronais 3533 1,28 7,92
 Associações profissionais 16151 5,85 36,23
 Associações de produtores rurais 24897 9,02 55,85
Meio ambiente e proteção animal 1591 0,58 100,00
 Meio ambiente e proteção animal 1591 0,58 100,00
Desenvolvimento e defesa de direitos 45161 16,37 100,00
 Associação de moradores 14568 5,28 32,26
 Centros e associações comunitárias 23149 8,39 51,26
 Desenvolvimento rural 1031 0,37 2,28
 Emprego e treinamento 388 0,14 0,86
 Defesa de direitos de grupos e minorias 4662 1,69 10,32
 Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos 1363 0,49 3,02
    
Outras instituições privadas e associações sem fins 
lucrativos não    
 especificadas anteriormente 22715 8,23 100,00
 Outras instituições privadas e associações sem fins 
lucrativos não     
  especificadas anteriormente 22715 8,23 100,00
 
TABELA 5: Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, total e percentual, segundo 

classificação das entidades sem fins lucrativos – Brasil – 2002.  

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Cadastro Central de Empresas 2002. 
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 Classificação das entidades sem fins lucrativos

Fundações Privadas e 
Associações sem fins 

lucrativos    
  Brasil                                Grandes Regiões   

    Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-
Oeste 

      Total 275895 11715 61295 121175 63562 18148
       
Habitação 322 4 98 121 86 13
 Habitação 322 4 98 121 86 13
Saúde 3798 138 583 1836 1042 199
 Hospitais 2009 82 280 984 573 90
 Outros serviços de saúde 1789 56 303 852 469 109
Cultura e recreação 37539 986 4614 16628 13434 1891
 Cultura e arte 10645 260 1607 4796 3458 524
 Esportes e recreação 26894 708 3007 11832 9980 1367
Educação e pesquisa 17493 705 3747 8269 3476 1296
 Educação infantil 2801 70 299 1594 638 200
 Ensino fundamental 7968 408 2336 3108 1546 570
 Ensino médio 1322 40 326 538 301 117
 Educação superior 1656 46 189 1025 265 131
 Estudos e pesquisas 1817 70 278 1051 295 123
 Educação profissional 244 4 45 110 68 17
 Outras formas de educação/ensino 1685 67 274 843 363 136
Assistência social 32249 897 4718 14386 10235 2013
 Assistência social 32249 897 4718 14386 10235 2013
Religião 70446 2985 9167 41195 11426 5673
 Religião 70446 2985 9167 41195 11426 5673
Associações Patronais e profissionais 44581 3618 16547 11768 9225 3425
 Associações empresariais e patronais 3533 121 515 1674 948 275
 Associações profissionais 16151 967 3442 5943 4462 1337
 Associações de produtores rurais 24897 2530 12590 4149 3815 1813
Meio ambiente e proteção animal 1591 101 190 807 365 128
 Meio ambiente e proteção animal 1591 101 190 807 365 128
Desenvolvimento e defesa de direitos 45161 1416 17637 14934 9345 1829
 Associação de moradores 14568 422 5286 4416 3745 699
 Centros e associações comunitárias 23149 700 10154 7834 3786 675
 Desenvolvimento rural 1031 64 517 218 169 63
 Emprego e treinamento 388 19 66 167 111 25
 Defesa de direitos de grupos e minorias 4662 156 1280 1716 1236 274
 Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
direitos 1363 55 334 583 298 93
Outras instituições privadas e associações sem fins       
 lucrativos não especificadas anteriormente 22715 883 3994 11233 4924 1681
 Outras instituições privadas e associações        
  sem fins lucrativos não especificadas 
anteriormente 22715 883 3994 11233 4924 1681
 
TABELA 6: Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, por Grandes Regiões, segundo 

classificação das entidades sem fins lucrativos – 2002.  

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Cadastro Central de Empresas 2002. 
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De acordo com as referidas tabelas e o gráfico da página quatro, pode-se notar 

que as organizações que atuam especificamente ou prioritariamente na área de 

assistência social, onde encontram-se classificadas grande parte das ONGs e demais 

organizações do Terceiro Setor, tem pouca representatividade no universo das 

FASFIL. Elas representam apenas 12% (doze por cento) deste universo. 

A parcela maior das FASFIL, cerca de 26% (vinte e seis por cento) destina-se a 

atividades confessionais, 16% (dezesseis por cento) atuam com desenvolvimento e 

defesa de direitos, 16% (dezesseis por cento) são patronais e profissionais, 14% 

(quatorze por cento) destinam-se a atividades culturais e a demais representam 

percentuais menores a 10% (dez por cento). 

Este item requer um pouco mais de detalhamento para a compreensão real e 

fiel do cenário, da função e das finalidades às quais se dedicam as organizações do 

Terceiro Setor no Brasil. 

Tomemos como foco três das mais representativas tipologias de organizações 

do Terceiro Setor: as associações, as organizações não governamentais e as 

fundações. 

As associações “geralmente têm como meta o atendimento da população 

carente, estando fortemente vinculadas aos princípios e programas da área de 

assistência social. Enquanto tal, seus serviços são subsidiados através de verbas 

governamentais, doações, fontes de financiamento privado etc” (COELHO, 2000. p. 

107). 

As organizações não governamentais no Brasil costumam possuir recortes mais 

detalhados e específicos de seu foco de ação, voltando-se para o atendimento, 

instrução, advocacia e/ou defesa de segmentos sociais bem definidos (COELHO, 

2000). 

As fundações também estão comumente vinculadas a focos de ação voltados 

para as carências sociais. 

Segundo Coelho “pesquisas patrocinadas pelo Grupo de Institutos, Fundações 

e Empresas (GIFE) mostram que muitas fundações estão vinculadas a empresas 
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privadas, e têm como objetivo repassar recursos e ajudar a melhorar as condições de 

vida da comunidade em que estão inseridas, como as fundações Bradesco, C&A, 

Alcoa, Abrinq, etc” (2000, p.108). 

A tabela da Abong, sobre as finalidades a que se destinam as organizações do 

Terceiro no Brasil (embora a pesquisa não abranja a totalidade das instituições) é uma 

excelente fonte de informação para ajudar no desenho deste setor no país. 

 

Áreas Temáticas no % 
Educação 95 47,03
Organização popular/Participação popular 82 40,59
Justiça e promoção de direitos 60 29,7
Fortalecimento de outras ONGs/ Movimentos 
populares 54 26,73
Relação de gêneros e discriminação sexual 53 26,24
Trabalho e renda 47 23,27
Saúde 45 22,28
Meio ambiente 41 20,3
Arte e cultura 27 13,37
Comunicação 27 13,37
Agricultura 25 12,38
DST/AIDS 23 11,39
Questões urbanas 20 9,9
Segurança alimentar 20 9,9
Assistência social 18 8,91
Questões agrárias 14 6,93
Desenvolvimento da economia regional 14 6,93
Discriminação racial 11 5,45
Orçamento público 9 4,46
Segurança público 7 3,47
Relações de consumo 6 2,97
Comércio 5 2,48
Outras 41 20,3
NS/NR 3 1,49
 
TABELA 7: Principais áreas temáticas priorizadas pelas organizações associadas. 

Fonte: Abong, pesquisa perfil das associadas, 2004. 
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Ainda no intuito de traçar um desenho do Terceiro Setor no Brasil, vale ressaltar 

que, diferente de outros países como os Estado Unidos e a grande maioria dos países 

da Europa, o foco de ação do Terceiro Setor no Brasil é, primordialmente, a população 

carente do país.  

Coelho (2000, p.108) diz que esta é a clientela preferencial do Terceiro Setor, e 

que as atividades são planejadas segundo suas necessidades. 

No que se refere à organização formal das instituições do Terceiro Setor (ONGs 

ou associações), existem regras jurídicas para sua constituição e, dentre elas, duas 

premissas. A primeira delas é eleger um conselho, cujos membros não podem ser 

remunerados direta ou indiretamente, nem obter lucro com as atividades da 

organização. A segunda é possuir um estatuto no qual estejam estabelecidas regras 

de funcionamento e de organização interna. Este estatuto deverá ser registrado no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas (COELHO, 2000). 

Com base no que relata Coelho (2000), o fato da grande maioria das 

organizações do Terceiro Setor no Brasil ser de pequeno e médio porte (fato já 

ilustrado no item anterior deste trabalho), acaba por permitir que as mesmas adotem 

modelos informais de trabalho, fazendo da existência do estatuto pro forma, sem 

utilização prática no dia-a-dia das organizações. 

 

2.1.4 RELAÇÃO COM OS DEMAIS SETORES 

 

Por se tratarem de empresas privadas, as organizações do Segundo e do 

Terceiro Setor possuem semelhanças entre si, tanto no seu funcionamento quanto, 

atualmente, no seu processo de gestão. 

O quadro a seguir ilustra as semelhanças e diferenças existentes entre as 

organizações dos dois setores. 
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 Organização do setor 

privado 
Organização do Terceiro Setor 

Investimento • Capital e recursos 
humanos 

• Capital e recursos humanos

Operação • Produção de um 
produto 

• Prestação de um 
serviço 

• Idéia de atuação social 
• Idéia de geração de 

recursos 

Resultados • Mais recursos 
financeiros. 

 
Parte do superávit da 
operação – lucro – é 
reinvestida na empresa; o 
restante é incorporado ao 
patrimônio dos acionistas. 

• Atuação social 
• Recursos financeiros. 
 

Todo o superávit da operação é 
reinvestido na operação ou na 
incorporação ao patrimônio social 
da entidade. 

 
QUADRO 1: Paralelo entre organização do setor privado e do Terceiro Setor. 

Fonte: Empreendimentos sociais sustentáveis. 2001 (In PITOMBO e PIZZINATTO, 2004, p. 3). 

 

O quadro ilustra ainda o que nos fala Pitombo e Pizzinatto (2004), que em 

realidade, as diferenças entre as estruturas de funcionamento das organizações dos 

dois setores estão presentes muito mais pelos objetivos a que se propõem e pelas 

alianças do que pelas etapas de funcionamento.  

Com sistemas de gestão tão similares mas com objetivos e finalidades tão 

diferentes, como estabelecer relações entre os dois setores? 

Os autores Pitombo e Pizzinatto (2004) relatam que, a interação entre os dois 

setores se dá por parte das empresas, através da assunção de sua responsabilidade 

social (já definido anteriormente neste trabalho) no estabelecimento de projetos de 

ação social.  

A relação entre os dois setores pode ser então, uma forma de aliar os recursos 

oferecidos pelo setor privado com a finalidade do Terceiro Setor, no intuito de trazer 

benefícios mútuos, seja no campo da imagem e do retorno efetivo, seja na contribuição 
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para o alcance de um objetivo fim, a médio ou longo prazo, no entorno de uma 

organização (como seriam os casos do setor privado), seja conseguindo recursos para 

promover as ações de mudanças e melhorias sociais (como seria o caso do Terceiro 

Setor). 

Para as parcerias com o setor privado, existem diversas formas deste financiar 

os trabalhos e ações do Terceiro setor. 

O quadro abaixo representa a formatação e condições de benefício (para o 

setor privado) nas relações de parcerias que envolvem doações de pessoas jurídicas. 

 

 
 

CONTRIBUIÇÕES 
EM FAVOR DE 

 

 
TRATAMENTO 

DA DESPESA 

 
DEDUÇÃO NO 

IMPOSTO DE RENDA 
DE PESSOA JURÍDICA 

 
Instituições de ensino sem fins 

lucrativos, que destinem 
superávit à educação e, no 

caso de encerramento, 
destinem patrimônio à escola 

comunitária ou ao poder 
público. Essas instituições têm 
de ser criadas por lei federal: 
universidades, faculdades e 

escolas técnicas. 

 
 
 
 

Dedutível até o limite de 
1,5% do lucro operacional, 

sem computar despesas 
com a doação. 

 
 
 
 

Não dedutível, pois já é 
abatido do IRPJ como 

“despesa”. 

Entidades civis, constituídas 
no Brasil, sem finalidade 

lucrativa, que prestem 
serviços gratuitos em 

benefício em empregados da 
pessoa jurídica doadora e seus 
dependentes, ou em benefício 

da comunidade de outrem. 

 
 
 

Dedutível até o limite de 
2% do lucro operacional, 
sem computar despesas 

com a doação. 

 
 
 
 

Não dedutível. 

 
QUADRO 02: Doações de Pessoas Jurídicas. 
Fonte: Albuquerque, 2006, p. 52-53. 
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Para financiamento de projetos artísticos e culturais, existem ainda outras leis e 

benefícios, conforme os quadros 03 e 04. 

 

BASE LEGAL ESPÉCIE DESPESA DEDUÇÃO DO IRPJI

Dedutível.

Dedutível.

DEDUÇÕES DO 
IRPJ

Não dedutível.

Não dedutível.Patrocínio

Doação

Patrocínio

Doação

Art. 26 da Lei
n. 8.313/91

100% da despesa, limitada
a 4% a 15% do Imposto

de Renda.

100% da despesa, limitada
a 4% a 15% do Imposto

de Renda.

40% da despesa, limitada
a 4% do IRPJ a 15%.

30% da despesa, limitada
a 4%  do IRPJ a 15%.

Art. 18 da Lei
n. 8.313/91

 
 

QUADRO 3: Financiamento de Projetos Culturais e Artísticos. 

Fonte:Delloite – Seminário “Investimento social privado: aspectos tributários”, dez.2003 (In  

ALBUQUERQUE, 2006, p. 53-54). 

 

BASE LEGAL CÁLCULO DO
INCENTIVO

LIMITE DA DEDUÇÃO

DEDUÇÃO DO IRPJI

DEDUTIBILIDADE 
COMO DESPESA

4%Doações * : até 40%

Patrocínios **: até 30%

Até 100% do somatório
de doações e patrocínios

A rt. 26 da Lei
Rouanet

Art. 26 da Lei
Rouanet

4%

4%

4%

4% 4%

SIM SIM

SIM SIM

NÃO NÃO

Isolada Global IRPJ CSLL

  
 

QUADRO 4: Lei Rouanet. 

Fonte:Delloite – Seminário “Investimento social privado: aspectos tributários”, dez.2003 (In  

ALBUQUERQUE, 2006, p. 54). 
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Quanto à relação de parcerias com o Estado, Coelho ressalta que “a 

intensidade dessa relação traz discussões sobre suas bases éticas e econômicas, de 

forma a conquistar a anuência da opinião pública em torno da idéia de que essa 

alternativa é um dos caminhos viáveis para o provimento das necessidades sociais” 

(2000, p.150).  

Sem entrar na discussão sobre qual a melhor opção para a sociedade, se o 

Estado mais enxuto, voltado principalmente para a garantia dos direitos universais, 

muito mais gestor e regulador, ou o Estado executor, para as parcerias entre os dois 

setores, já que o Terceiro Setor presta serviços de natureza pública, o Estado prevê as 

seguintes formas, apresentadas no quadro 05. 

 

ESPÉCIE PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 

Auxílios 

Derivam da Lei do orçamento e se destinam a 

entidades de direito público ou privado sem 

finalidade lucrativa. 

 

Contribuições 

São concedidas em virtude de lei especial e se 

destinam a atender a ônus ou encargos assumidos 

pela União. 

 

 

 

 

Subvenções 

Destinam-se a cobrir despesas de custeio de 

entidades públicas ou privadas e podem ser: 

A) ECONÔMICAS: concedidas a empresas 

públicas ou privadas de caráter industrial, 

comercial, agrícola ou pastoril, mediante 

autorização expressa em lei especial. 

B) SOCIAIS: concedidas independentemente 

de legislação especial, a instituições 

públicas ou privadas de caráter assistencial 

ou cultural sem finalidade lucrativa que 

visem à prestação de serviços essenciais de 

assistência social, médica e educacional. O 

valor da subvenção, sempre que possível, é 
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calculado com base em unidade de serviços 

efetivamente prestado ou posto à disposição 

dos interessados. 

 

 

 

Convênios, acordos ou 
ajustes 

Meios jurídicos para execução de serviços de 

interesse recíproco dos órgãos e entidades da 

administração federal e de outras entidades 

públicas ou particulares, sempre em regime de 

cooperação. Portanto, há aporte de recursos de 

ambas as partes – não é exigido apenas recurso 

financeiro. O convênio autoriza a aquisição de 

equipamentos e matérias permanentes, mas sua 

destinação deve estar predeterminada. 

 

 

 

Contratos 

Pressupõem, de um lado, o interesse do poder 

público na aquisição de bem ou serviço e, de outro, 

o recebimento de uma importância em dinheiro. 

Devem respeitar as regras das licitações. No caso 

das organizações do terceiro setor, alguns 

entendem que é possível adotar uma das 

modalidades da licitação, a de convite, para evitar 

restrições ao destino dos recursos na entidade 

contratada. 

 

 

 

 

Termo de parceria 

(para Oscip somente) 

Criado para atender às necessidades que 

desenvolvem projetos conjuntos com o Estado e 

sofriam com a burocracia e as restrições dos 

convênios no tocante à sua duração limitada, 

impossibilidade de contratação de mão-de-obra 

adicional e relatórios formalistas. Essa nova 

modalidade traz inovações: pode ter período 

superior ao exercício fiscal, estipula metas e 

resultados a ser atingidos, fixa critérios de 

avaliação, estabelece obrigatoriedade de auditoria 

independente para valores superiores a R$ 600 mil 

e elaboração de cronogramas físico-financeiro, 
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entre outras. 

 

 

 

Contratos de gestão 

(para organizações sociais 

somente) 

Embora chamados de contratos, aproximam-se 

dos convênios, já que prevêem a destinação de 

recursos para entidade sem fins lucrativos 

controlada pelo Estado sem que haja processo 

licitatório, além de pressupor cooperação mútua e 

interesse recíproco. Como as organizações sociais 

são originais da transformação de fundações 

públicas, esta modalidade criada em 1998 é um 

meio de flexibilizar o fluxo de recursos dentro do 

Estado, não sendo acessível às organizações do 

Terceiro Setor. 

 
QUADRO 5: Formas de Financiamento do Estado, por modalidade. 

Fonte: SZAZI, Eduardo. Terceiro setor: regulamentação no Brasil, pp.102-10 (In ALBUQUERQUE, 2006, 

p.49-50). 

 

Siqueira e Spers ressaltam que: 

...a construção de alianças depende de uma superação de preconceitos e de um 

compartilhamento de valores que permitem aos envolvidos uma atuação conjunta. Trata-se, 

portanto, de um exercício de auto-reconhecimento e conhecimento do outro, a fim de 

estabelecer as possíveis pontes de relacionamento” (Citado por PITOMBO e PIZZINATO, 

2004, p.4). 

 

Para que estas relações possam ser construídas, é preciso que instrumentos de 

gestão sejam utilizados pelas organizações. O instrumento base para qualquer gestão 

é o planejamento organizacional. Neste plano defini-se e descreve-se toda a filosofia 

da organização e seus objetivos, assim como seus processos, estratégias e políticas 

de ação. 

Conforme relato de Pizzinato:  

O planejamento organizacional estratégico inicia-se pela definição da Missão e Visão. Dele 

decorrem Planejamento de Marketing , Finanças, e de outras áreas. A partir das definições 
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da Missão e Visão e dos objetivos  da corporação, a área de Marketing inicia o processo de 

Diagnóstico, que identifica ameaças e oportunidades para a organização, bem como seus 

pontos fortes e fracos perante os concorrentes. Fixados os objetivos e metas a serem 

atingidos, selecionam-se Estratégias Mercadológicas: de Comunicação, de Preço, de 

Distribuição e outras, que permitirão que os objetivos sejam atingidos. Os Programas de 

ação, incluindo os de Comunicação, definem ações responsáveis, orçamentos, cronogramas 

(Citado por PITOMBO e PIZZINATTO, 2004, p.4). 

 

Segundo Albuquerque “em linhas gerais, planejamento é o processo de 

estabelecer antecipadamente a finalidade da organização, programa ou projeto, definir 

objetivos e prever as atividades e os recursos necessários para atingi-los” (2006, p.59). 

Com o planejamento organizacional, a instituição mapeia a sua existência e 

atuação, possibilitando a gestão do negócio, e a utilização de diversas ferramentas 

estratégicas e táticas, entre elas o marketing, promovendo uma forma de interação 

entre os setores, a partir do momento em que facilita o entendimento do propósito e 

dos projetos da organização do Terceiro Setor, assim como a mensuração dos 

resultados e da eficácia obtidos pelas mesmas. 

 

2.2 O MARKETING 

 

Neste item trataremos dos conceitos, modelos e algumas teorias relevantes 

sobre o marketing, seu entorno e suas ferramentas. 

Mais especificamente, falaremos ainda do Marketing Social, suas 

particularidades, suas ferramentas, e seu planejamento. 
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2.2.1 DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

 

Tratando-se de organizações sem fins lucrativos, falamos no marketing como 

um recurso estratégico de modificações sociais. 

Como qualquer outra organização empresarial que visa sua sobrevivência e 

subsistência no mercado, independente de seus fins ou objetivos finais, as 

organizações do Terceiro Setor podem utilizar-se de estratégias de atuação 

empresarias. Um dos instrumentos estratégicos mais conhecidos de atuação desta 

área é a utilização do marketing e de suas ferramentas. 

Para tal fim, existe o marketing social, que, segundo Yanase, trata-se de um 

“conjunto de estratégias e ações planejadas para pôr em prática programas 

desenvolvidos para a promoção de mudança social, mediante o emprego das técnicas 

do marketing tradicional” (2007, p.452). 

Com base nesta definição torna-se necessária a compreensão do conceito e 

das finalidades do marketing, e de suas técnicas. 

“A palavra marketing é utilizada para expressar a ação voltada para o mercado” 

(LIMEIRA, 2006, p.2). Ele está no cotidiano da sociedade, em cada ato, em cada 

pensamento. Ele está muitas vezes no subconsciente da mente humana, cravejado de 

conceitos e imagens somado às experiências. 

Segundo Las Casas (2002), o marketing pode ser definido como uma área de 

conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às relações de troca, 

orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, visando 

alcançar determinados objetivos da organização ou indivíduo e considerando sempre o 

meio ambiente de atuação e o impacto que estas relações causam no bem-estar da 

sociedade. 

O marketing é uma estratégia administrativa, estruturada, que possui e utiliza-

se de ferramentas para atingir objetivos específicos. Ele é “um processo social e 
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gerencial pela qual indivíduos e grupos obtém o que necessitam e desejam através da 

criação, oferta e troca de produtos de valores com outros” (KOTLER, 1998, p. 27). 

As definições denotam o lado mercantilista da troca e a concepção do produto 

como algo criado e desenvolvido para satisfazer uma necessidade e/ou desejo da 

população.  

Talvez a questão que permeie no Terceiro Setor sobre o tema, seja que o 

processo de troca com o “produto” oferecido por esta não é tão simples, possuindo alta 

complexidade e envolvimento no processo de decisão, que tem como foco de 

destaque, muitas vezes, a necessidade e não o desejo, e pode envolver mudanças 

comportamentais. O envolvimento do “cliente” com a “compra” é muito maior do que 

em um processo de bens físicos ou até mesmo de serviços.  

Kotler apresenta o seguinte modelo para o processo de decisão de compra do 

consumidor: 

 

Reconhecimento
do problemas

Busca de 
informações

Avaliação de
alternativas

Decisão de
compra

Comportamento
pós-compra

 

Figura 1: Modelo de cinco estágios do processo de compra do consumidor. 

Fonte: KOTLER, Philip – Administração de Marketing: análise, planejamento, implementação e 

controle. p. 180. 

 

O primeiro passo para uma compra é a percepção de um problema ou de uma 

necessidade. No caso do Terceiro Setor, pode ser a percepção de um cenário social 

deficitário ou da falta de intervenção do setor público em determinado quesito básico à 

existência humana digna, dentro dos padrões sociais atuais, ou, do ponto de vista dos 

membros da sociedade, pode ser a percepção da necessidade de participação e 

atuação social de algum indivíduo. 

Desencadeia-se então um processo de busca de informações sobre esta 

necessidade e as possibilidades existentes para suprí-la. Esta busca acaba por fazer 
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uma triagem das opções existentes e daquelas que melhor se adequam aos interesses 

e à realidade pessoal e social de cada grupo ou indivíduo. Forma-se então um 

processo seletivo de escolha e exclusão, abaixo representado pelo quadro de 

Conjuntos sucessivos envolvidos na tomada de decisão do consumidor, desenvolvido 

por Kotler. 

 

IBM
Apple
Dell
Hewlett-Packard
Toshiba
Compaq
NEC
Tandy
..
.

IBM
Apple
Dell
Hewlett-Packard
Toshiba
Compaq

IBM
Apple
Dell
Toshiba

IBM
Apple
Dell

?

Conjunto
total

Conjunto de
percepção

Conjunto de
consideração

Conjunto de
escolha

Decisão

 

Figura 2: Conjuntos sucessivos envolvidos na tomada de decisão do consumidor.  
Fonte: KOTLER, Philip – Administração de Marketing: análise, planejamento, implementação e controle. 

p. 181. 

 

Para entender o marketing como recurso ou método de modificação social, 

devemos compreender o “produto” não somente como um bem físico, mas como “algo 

que pode ser oferecido para satisfazer a uma necessidade ou desejo” (KOTLER, 1998, 

p.28) podendo ser uma oferta ou uma solução.  

Um produto é um bem físico, serviço e/ou uma idéia, que é oferecido à 

sociedade, podendo, portanto, ser caracterizado como “produto” serviços de cunho 

social prestados por organizações privadas, com ou sem fins lucrativos. Eles oferecem 

à sociedade um meio de alcançar um benefício almejado através do processo de troca, 

seja ele com recursos humanos ou financeiros. 

Os benefícios do produto “são os resultados obtidos com o uso ou consumo do 

mesmo, que satisfazem os desejos e as necessidades dos clientes. Podem ser de 
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natureza física (saciar a fome), emocional (receber elogios), psicológica (sentir 

segurança), ou social (ser aceito pelo grupo). Portanto, os clientes compram benefícios 

e não atributos. Estes são meios para que os benefícios sejam alcançados” (LIMEIRA, 

2006, p.4). 

Os produtos podem apresentar-se em cinco níveis, representando cada um 

deles uma evolução em relação ao que é oferecido em detrimento das expectativas do 

consumidor/cliente. 

Produto genérico

Produto esperado

Produto ampliado

Produto potencial

Produto genérico

Benefício

 

Figura 3: Cinco níveis de produtos. 

Fonte: KOTLER, Philip – Administração de Marketing: análise, planejamento, implementação e controle. 

p. 383. 

 

Um outro conceito importante para o entendimento do marketing e sua 

aplicação no setor social, é o de mercado.  

Segundo Kotler, “um mercado consiste de todos os consumidores potenciais 

que compartilham de uma necessidade ou desejo específico, dispostos e habilitados 

para fazer uma troca que satisfaça essa necessidade ou desejo” (1998, p.31). 



 57

O que são ações sociais a não ser atividades movidas pelo desejo de melhorias 

na vida dos cidadãos menos favorecidos naquele setor específico? O que vem a ser 

um serviço voluntário que não uma troca do trabalho e empenho pessoal de um 

cidadão pela melhoria da sociedade, da condição de existência da mesma e de seus 

indivíduos? 

Seguindo a vertente de que uma ação ou projeto social pode ser considerado 

um “produto” ofertado para o mercado, e tendo o mercado como a sociedade que pode 

influenciar e modificar o cenário-causa desta ação ou projeto, não seriam os membros 

desta sociedade consumidores/clientes, diretos ou indiretos, do “produto” ofertado?   

Consumidor, segundo Churchill e Peter, são “pessoas que compram bens e 

serviços para seu próprio uso ou para presentear outras pessoas” (2005, p.4).  

Aplicando ao Terceiro Setor, a compra poderia ser a adoção da idéia ou do 

comportamento, assim como uma doação ou um financiamento. 

A compra de um bem físico, serviço e/ou idéia se dá através de um processo 

decisório já descrito anteriormente, onde papéis são desempenhados, sejam eles pela 

mesma pessoa ou por indivíduos diferentes.  

Segundo Kotler (1998, p.177), os papéis que uma pessoa pode assumir em 

uma decisão de compra são: 

a) Iniciador: A primeira pessoa que sugere a idéia de comprar o produto ou 

serviço; 

b) Influenciador: Pessoa cujos pontos de vista ou sugestões influenciam na 

decisão; 

c) Decisor: Pessoa que decide sobre qualquer componente de uma decisão de 

compra: se deve comprar, o quê, como e onde comprar; 

d) Comprador: Pessoa que faz a compra; 

e) Usuário: Pessoa que consome ou usa o produto ou serviço. 
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Estes papéis podem ser exercidos também por órgãos ou organizações como, 

por exemplo, o papel de influenciadora de muitos processos de compra que a mídia 

exerce, tanto como meio de propagação das mensagens de organizações, quanto 

como formadora de opinião. 

Tratando-se do Terceiro Setor, estes papéis podem ser de extrema importância 

levando-se em conta que, muitas vezes, os papéis da organização podem ser os de 

iniciador e influenciador, desencadeando e promovendo um processo de modificação 

do comportamento e/ou de um cenário social.  

O marketing utiliza-se de um conjunto de ferramentas que, atuando de forma 

integrada, promove as trocas, estimulando a demanda e, no caso do Terceiro Setor, 

impulsionando ações. 

Este conjunto denomina-se composto mercadológico e, segundo Kotler (1998), 

é o conjunto de ferramentas que a empresa utiliza para atingir seus objetivos de 

marketing. 

As empresas do Terceiro Setor utilizam-se deste composto para fomentar 

conceitos de cooperação social e estimular atitudes positivas em prol dos seus 

objetivos comunitários. Cada ação ou projeto social é delineado e organizado por 

fatores mercadológicos como: perfil do público, momentos oportunos de ação, 

situações e cenários de mercado, aparecimento de nichos ou outros, e cada ação ou 

projeto gera uma resposta do consumidor ou público-alvo que, no caso do Terceiro 

Setor, deverá ser uma modificação comportamental ou uma atitude direta ou indireta 

de auxílio social direcionado. 

Embora exista discussão sobre a existência atual de novas ferramentas, já 

sendo constantemente utilizadas no mercado, as tradicionais e reconhecidas pelos 

estudiosos e profissionais da área como quase unanimidade são:  

A primeira ferramenta é o produto. Nesta ferramenta defini-se qual ou quais os 

produtos que vão ser oferecidos ao mercado para troca, no intuito de satisfazer a uma 

necessidade e/ou desejo. Segundo Churchill e Peter (2005) esta ferramenta engloba 

tanto a administração de produtos existentes, quanto a de novos, e ainda de serviços. 
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No caso do Terceiro Setor são os serviços ou as ações que as organizações 

prestam ou realizam, ou até mesmo a idéia que a mesma tem como finalidade. 

A segunda ferramenta seria a distribuição. Como a definição da ferramenta já 

descreve, assim como no setor de serviços, no Terceiro Setor ela representa a forma 

de tornar acessível ao público os serviços, projetos, ações e informações, 

disponibilizadas pela organização. 

Este item “refere-se a como os produtos e serviços são entregues aos 

mercados para se tornarem disponíveis para trocas” (CHURCHILL e PETER, 2005, 

p.20). 

Para isso deve-se analisar quais os melhores meios de distribuição, de acordo 

com os recursos disponíveis e com os meios mais usuais de seus consumidores (tanto 

beneficiários quanto doadores e financiadores). 

Outra ferramenta do marketing seria o preço. Tratando-se de Terceiro Setor, 

esta ferramenta trata dos subsídios que a organização necessita para cobrir os custos 

dos seus projetos e ações, garantindo a manutenção, o funcionamento e o 

desenvolvimento da mesma. Mesmo com foco em avanços sociais e sem fins 

lucrativos, uma organização do Terceiro Setor pode estabelecer estratégias de preço.  

Para Reis (2007), é importante considerar os benefícios gerados por sua ação e 

quanto cada público está disposto a pagar por eles. Isto vale tanto para grupos 

beneficiários, quanto para doadores e financiadores.  

A última ferramenta é a promoção. Trata-se de determinar como, quando, onde 

e de que forma o produto será promovido para tornar-se conhecido e desejado pelo 

público de interesse. 

Segundo Churchill e Peter, o elemento “refere-se a como os profissionais de 

marketing informam, convencem e lembram os clientes sobre produtos e serviços” 

(2005, p.20).  

Após a analisar o que vem a ser o marketing e suas principais ferramentas, 

produto, mercado e consumidor, percebe-se que a conceituação de marketing e sua 
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aplicação tem os mesmos fundamentos para todas a suas ramificações de finalidades 

e tipos, embora cada tipologia tenha suas particularidades. 

O quadro abaixo apresenta e exemplifica algumas tipologias do marketing. 

 

Tipo  Descrição Exemplo 

Produto Marketing destinado a criar 
trocas para produtos 
tangíveis

Estratégia para vender 
os computadores 
Infoway 

Serviço Marketing destinado a criar 
trocas para produtos 
intangíveis

Estratégia da Hertz para 
alugar carros para 
viajantes 

Pessoa Marketing destinado a criar 
ações favoráveis em relação 
a pessoas

Estratégia para obter 
votos para Fernando 
Henrique Cardoso

Lugar Marketing destinado a atrair 
pessoas para lugares 

Estratégia para levar 
pessoas a passar férias 
na Bahia 

Causa Marketing destinado a criar 
apoio para idéias e questões 
ou a levar as pessoas a 
mudar comportamentos 
socialmente indesejáveis

Estratégias para coibir o 
uso de drogas ilícitas ou 
para aumentar o número 
de doadores de sangue 

Organização Marketing destinado a atrair 
doadores, membros, 
participantes ou voluntários 

Estratégias para 
aumentar o número de 
associados do fã-clube 
do Roberto Carlos 

 
Quadro 6: Principais tipos de marketing. 

Fonte: Adaptado de CHURCHILL JR, Gilbert A; PETER, L. Paul. Marketing: criando valor para o 

cliente. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p.5. 

 

À medida que a sociedade absorve os conceitos e práticas do marketing, o 

mesmo desenvolve-se e expande-se para novos setores e adquire novos fins, surgindo 

assim novos modelos e ramificações para o mesmo. 
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Tratando-se de Terceiro Setor, deve-se abordar então o chamado Marketing 

Social, que, para Limeira, “é o marketing voltado para organizações sem fins 

lucrativos, organismos ou causas sociais” (2006, p.8).  

 

2.2.2 MARKETING SOCIAL, MARKETING DE CAUSA E RESPONSABILIDADE 

SOCIAL. 

 

Tomados como sinônimo ou muitas vezes confundidos na sua finalidade, os 

termos Marketing de Causa, Marketing Social e Responsabilidade Social, embora 

relacionados, diferem-se entre si.  

Yanaze relata que: 

O Marketing Relacionado a Causas (MRC) – ou Cause Related Marketing – deve ser 

entendido como gestão estratégica que associa empresas  e marcas a uma gestão ou causa 

social relevante, com benefício para toda a sociedade e para elas mesmas. Segundo Sue 

Adking – diretora de Marketing Relacionado a Causas do Business in the Community -, o 

MRC é uma atividade comercial na qual empresas, organizações da sociedade civil e/ou 

causas formam uma parceria para comercializar uma imagem, um produto ou serviço, 

sempre em benefício mútuo (2007, p.450). 

 

Esta definição mostra que o Marketing de Causa é praticado pelas empresas 

para obter ganho comercial e/ou de imagem, vinculando a unidade empresarial ou 

seus produtos a uma causa social de interesse público.  

Pelo princípio básico da relação onde ambas as partes envolvidas obtém lucro, 

mesmo que de natureza diferente, o MRC nada tem de filantropia. 

Filantropia é entendida como caridade, e amor ao próximo.   

As ações filantrópicas são, normalmente, ações específicas e momentâneas, 

sem benefício direto e sem ganho de imagem para quem o pratica, face que o MCR 
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pode ser uma ação continuada, gerando assim um valor agregado para a empresa ou 

seu(s) produto(s), que pode traduzir-se também em incremento comercial direto. 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE), segundo o Instituto Ethos é “uma 

forma de conduzir os negócios, o que torna a empresa parceira e co-responsável pelo 

desenvolvimento social”.  

Segundo Yanaze “a empresa socialmente responsável é aquela que possui a 

disposição de ouvir os interesses dos diferentes públicos com os quais interage 

(acionistas, funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, consumidores, 

comunidade, governo e organizações não-governamentais) e conseguir incorporá-los 

ao planejamento de suas atividades, buscando atender às demandas de todos, não 

apenas dos acionistas ou proprietários” (2007, p.450). 

RSE é o interesse da comunidade e dos demais públicos que interagem com 

uma empresa, realmente incorporados à vida e às atividades desta empresa, não para 

gerar ganhos de imagem ou incremento comercial, mas pelas mesmas terem estes 

interesses como seus próprios objetivos e/ou finalidades a médio e longo prazo. 

Falando então de Terceiro Setor, de organizações privadas com fins públicos, 

nenhum dos dois conceitos poderia ser aplicado de maneira genérica. 

Algumas atividades de Responsabilidade Social e Marketing de Causa podem 

ser exercidas em parceria com as organizações do Terceiro Setor, mas não seriam 

estes os formatos  que traduziriam o marketing praticado pelas mesmas, e sim alguns 

dos  possíveis focos  de atuação destas organizações com outras empresas.  

Faz-se importante, então, entender o que vem a ser o Marketing Social.  

Yanaze relata que, Miguel Fontes, presidente da subsede brasileira de 

consultoria, John Snow, e estudioso do assunto, define o marketing social como a 

gestão estratégica da adoção de comportamentos, atitudes e práticas que promovam o 

fortalecimento e o desenvolvimento de políticas públicas e a transformação social” 

(2007, p.449). 
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Segundo Kotler (apud YANAZE, 2007, p.449). “o marketing social é o emprego 

de princípios e técnicas de marketing para a promoção de uma causa, idéia ou de um 

comportamento social”. 

Segundo Churchill e Peter, “marketing sem fins lucrativos pode incluir pessoas, 

lugares, causas ou organizações, quando suas metas não são ganhar receitas maiores 

do que os custos” (2005, p.9), caracterizando-se então o marketing social como o uso 

do marketing e de suas ferramentas tradicionais não para o intuito do lucro, mas para 

subsidiar ou diretamente desenvolver mudanças sociais, seja de comportamento, de 

cenário ou de ambos.  

 

2.2.3 O MARKETING SOCIAL 

 

O marketing social trata-se da modalidade mercadológica institucional que tem 

por objetivo atenuar ou eliminar problemas sociais e carências da sociedade em 

questões como saúde pública, trabalho, educação, habitação, transporte e nutrição 

(KOTLER apud ALBUQUERQUE, 2006, p.104). 

Segundo Schiavo (Citado por PITOMBO e PIZZINATO, 2004, p.5), o marketing 

social é a gestão estratégica do processo de mudança social a parir da adoção de 

novos comportamentos, atitudes e práticas, nos âmbitos individual e coletivo 

orientados por preceitos éticos, fundamentados nos direitos humanos e na equidade 

social.  

Kotler e Zaltan (2000, citado por SCHIAVO, 2006, p.1) ressaltam que “o 

marketing social é um dos novos desenvolvimentos promissores, pelos quais se 

espera aumentar a eficácia de agentes sociais de mudança, no sentido de 

proporcionar as mudanças sociais desejadas”. 

Os autores destacam na sua conceituação os fins do marketing para o setor, 

respeitando as especificidades e as questões éticas que envolvem esta tipologia de 
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organização, e as semelhanças e diferenças entre o marketing tradicional e marketing 

social.  O quadro abaixo ilustra esta comparação. 

 
 
MARKETING MATERIAL MARKETING SOCIAL 

Mercado material (de produtos ou 

bens para obtenção de lucro) 

Mercado simbólico (de causas e idéias por 

apoio e recursos) 

Atende a necessidades e desejos 

identificados no público-alvo 

Tenta modificar atitudes e 

comportamentos dos mercados-alvo 

Visa ao lucro Visa ao benéfico social 

Trabalha com bens de consumo e 

serviços 

Trabalha com idéias e causas 

Atende aos interesses da empresa Atende aos interesses da sociedade 

 
QUADRO 7: Comparativo entre Marketing Tradicional e o Marketing Social 
Fonte: Albuquerque, 2006, p.105. 

 

Mesmo com finalidades e formatos tão diferenciados, as duas tipologias 

utilizam-se das mesmas ferramentas e técnicas, respeitando e adaptando-as às 

particularidades de cada uma. 

A técnica estratégica utilizada para trabalhar o marketing social é o 

planejamento, normal e preferencialmente derivado de um planejamento estratégico 

organizacional já existente. Para demonstrar e explicar o planejamento de marketing 

social, utilizaremos o modelo apresentado por Albuquerque (2006). 

O primeiro passo de qualquer planificação inicia-se antes da sua construção, 

propriamente dita.  Mesmo na área social, uma organização deve começar e terminar 

todo o seu trabalho num mesmo ponto: o cliente (SCHIAVO, 2006). 

Segundo Mendonça:  

É necessário descartar a idéia de que a clientela deva ser levada a adotar idéias e produtos; 

é preciso possibilitar-lhes a participação efetiva na identificação das necessidades mais 

urgentes, na definição de prioridades e na conduta de todo o processo de implementação de 
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novas práticas sociais, econômicas ou culturais [...] isso implica interagir com a comunidade 

em que se está inserida, para que esta seja capaz de refletir sobre o seu cotidiano, suas 

carências, necessidades e desejos, dar consistência aos conhecimentos que já possui, 

produzir novos saberes, poder atuar sobre a realidade e fazer emergir o novo (2004, p.59). 

 

Esta etapa representa uma análise ambiental, onde a organização tenta 

entender o seu público, seus desejos e necessidades, para então definir as estratégia 

e ações para atendê-lo, no intuito de gerar o bem-estar do consumidor e da sociedade. 

Para fazer esta análise, segundo Albuquerque (2006), é necessário que a 

organização analise seus pontos fortes, suas oportunidades, suas fraquezas e suas 

ameaças, bem como os elementos da concorrência. 

Com base no que relata Albuquerque (2006), conhecer os pontos fracos e os 

pontos fortes do ambiente interno (microambiente) implica no levantamento, entre 

outras questões, de: 

a) Quais os pontos fracos e fortes da organização no que se refere à gestão, 

estrutura, recursos humanos, materiais, financeiros, de voluntários entre outros; 

b) De que forma esses fatores podem prejudicar ou melhorar a eficácia da 

organização no exercício de suas atividades e no desenvolvimento de sua 

causa; 

c) Como esses fatores devem ser enfrentados ou potencializados; 

d) De que forma esses fatores podem ser equacionados/ resolvidos ou quais 

fatores representam oportunidades para a organização. 

 

Para conhecer as ameaças e oportunidades referentes ao ambiente externo 

(macroambiente), deve-se efetuar um levantamento, entre outras questões, de: 

a) Quais fatores macroambientais de natureza social, cultural, econômica e 

política (some-se ainda das naturezas demográfica e natural) podem favorecer 



 66

ou prejudicar a organização, a causa que defende e a ação que pretende 

desenvolver; 

b) Se existem facilidades ou dificuldades concretas para a ampliação do 

entendimento aos beneficiários, para o crescimento ou manutenção do número 

de parceiros e recursos, e quais; 

c) Se existem dificuldades, quais são elas e como podem ser solucionadas; 

d) Qual a percepção da organização pelos beneficiários; 

e) Quem são os concorrentes da organização e qual a situação das mesmas 

em relação a parcerias; 

f) Quais as fontes de financiamento e como está o seu quadro evolutivo. 

 

Traçado o diagnóstico da organização e de suas atividades, o segundo passo é 

o desenvolvimento do produto social.  Neste item, a organização apresenta e 

concretiza a sua razão existencial, definindo a missão, causa e os benefícios a 

oferecer e/ou respostas a obter. 

Com base nos relatos de Albuquerque (2006) a missão deve ser clara e 

facilmente compreendida. A causa deve ser transformada em produto e marca a serem 

trabalhados. A definição dos benefícios a oferecer e/ou respostas a obter tem a 

finalidade de mostrar a importância da organização e suas atividades através dos 

ganhos sociais que a mesma proporciona, e quais os diferenciais que a mesma possui. 

O terceiro passo do plano de marketing social é a definição dos objetivos. 

Através dos objetivos defini-se a direção das estratégias e das ações de marketing. 

Ainda segundo Albuquerque (2006), os objetivos tem que ser claros 

(mensuráveis e específicos), adequados (ao porte e à estrutura da organização), 

realistas e desafiadores, e priorizados (é preciso verificar qual o objetivo mais 

importante para a organização em determinado momento). 



 67

Definidos os objetivos, traçam-se então as estratégias. Neste item, delimita-se 

de que forma a organização vai agir, que público ela quer alcançar, e quais 

instrumentos pretende usar. 

Para definir as estratégias, o marketing social lança mão das ferramentas do 

marketing tradicional, já descritas anteriormente neste trabalho. 

O marketing social apresenta o uso de princípios e técnicas para induzir idéias 

e novas atitudes e dar acesso a informações através das ferramentas de marketing e 

comunicação aplicadas ao desenvolvimento comunitário (PITOMBO e PIZZINATTO, 

2004, p.5). 

O quadro de Menegetthi ilustra bem as particularidades que estas ferramentas 

apresentam quando são aplicadas ao marketing social. 

 
 

MARKETING MARKETING SOCIAL 
 

Produto 
 

 
Serviço 

 
Preço 

 

 
Variável conforme a prestação do serviço 

 
 
 

Promoção 

 
Comunicação 

• Sistematização de dados 
• Divulgação 
• Relações Públicas 
• Assessoria de imprensa 
• Publicidade 
 

 
Praça 

 

 
Contexto social / sociedade 

 
QUADRO 8: Comparativo entre o Marketing  e Marketing Social. 

Fonte: Meneguetti in Pitombo e Pizzinatto, 2004, p.6. 
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O fator mais divergente apresentado na tabela entre os itens comparativos é a 

distribuição, onde para o marketing tradicional ele representa o formato e a definição 

da disponibilização de um produto, e no marketing social ele atinge toda uma 

sociedade, tendo em vista que as modificações comportamentais e sociais, mesmo 

que locais, afetam um cenário global. 

O item promoção merece um maior detalhamento pela relevância e pelas 

especificidades que apresenta. 

Definir as estratégias de comunicação, segundo Albuquerque (2006), é definir 

como e com quem a organização se comunicará e como o fará. 

O plano de comunicação segue os direcionamentos e objetivos do plano de 

marketing, pois, como visto até então, é uma decorrência deste. O quadro abaixo 

apresenta um comparativo entre os planejamentos. 

 

 
PLANEJAMENTO DE MARKETING PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Análise da situação – problemas e 
recursos disponíveis; 

 

Criação de indicadores de avaliação;  
Definição de objetivos e metas; Identificação dos objetivos 

Definição da área de abrangência;  
Caracterização dos públicos 

estratégicos; 
Segmentação dos públicos 

Elaboração de estratégias de ação para 
atingir os objetivos e metas; 

Identificação das mensagens – 
Escolha das ferramentas / canais 

Delegação de funções para execução 
das tarefas; 

 

Orçamentação;  
Cronograma de execução; Elaboração de cronograma de ação 

Análise e documentação de resultados. Avaliação 
 
QUADRO 9: Comparativo entre o Planejamento de Marketing e o Planejamento de Comunicação. 

Fonte: Meneguetti in Pitombo e Pizzinatto, 2004, p.7. 
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De acordo com o quadro apresentado e Albuquerque (2006), devemos 

segmentar o público a ser atingido, no intuito de uma maior eficácia no apelo 

comunicativo. Define-se então qual a mensagem a ser comunicada, e quais os canais 

e ferramentas mais adequados para servir de meio de propagação. Delineia-se ou 

utiliza-se então a identidade ou padrão gráfico-visual para gerar identificação facilitada 

da organização e/ou projeto, traça-se os benefícios a serem oferecidos, então, 

elabora-se um cronograma de ação do projeto ou da organização para facilitar seu 

acompanhamento. A etapa seguinte é construir um orçamento para o que foi delineado 

e definir ferramentas ou processos de avaliação para o mesmo, usando-se sempre da 

transparência (prestando contas ao seu público), principalmente, por tratar-se de uma 

organização que visa melhorias sociais e não o lucro. 

E por fim, a última ferramenta deste modelo de planejamento de marketing 

contempla a definição dos instrumentos de monitoramento e avaliação dos projetos, e 

sua posterior execução. 

Segundo Albuquerque, “é necessário estabelecer que estratégias a organização 

vai adotar para verificar se os resultados esperados são alcançados e se o público 

está satisfeito com a ação prestada por ela” (2006, p.107). 

Para isso, estabelece-se um paralelo analítico entre o resultado obtido e o 

resultado esperado, faz-se um diagnóstico das causas de quaisquer problemas que 

tenham ocorrido durante o processo e suas possíveis soluções ou correções, e 

finaliza-se com uma pesquisa de satisfação dos diferentes públicos da organização em 

relação aos projetos, aos processos, e aos resultados obtidos. Esta pesquisa e os 

demais dados servirão como fonte de informações e sugestões para melhorias em 

futuros planejamentos. 
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2.2.4 O MARKETING NO TERCEIRO SETOR 

 

Três fatores são de extrema relevância para a reflexão do uso do marketing no 

Terceiro Setor: a representatividade do setor, o comportamento social e a falta de 

recursos nestas organizações. 

Os documentos que mais se aproximam dos números que representam este 

setor, assim como promovem um maior detalhamento da distribuição e atuação do 

setor no país, são o senso realizado pelo IBGE em parceira com o IPEA, Gife e a 

Abong e, 2002: a FASFIL- As Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos 

no Brasil, e o Mapa do 3o Setor, pesquisa que reúne cerca de 4888 organizações.  

Na FASFIL, concluiu-se que cerca de 276.000 entidades sem fins lucrativos 

atuavam em 2002 no país. 

Para Schommer, Rocha e Fisher, a idéia de construção de um Terceiro Setor, 

cuja a lógica é diferenciada da ação do Estado e do Mercado, é a base para o que tem 

sido rotulado como uma “Revolução Associativa Global”, com a proliferação de 

inúmeras organizações das sociedade civil, sem fins lucrativos, com gestão privada 

mas com fins públicos. 

O número das organizações não são representativos somente na quantidade de 

constituição, mas também no montante que movimentam. Calcula-se que este 

movimente hoje cifras correspondentes a 1,5% do PIB Brasileiro (ASHOKA-

MCKINSENSEY, 2001, p.15) 

Soma-se a isso a questão de que atualmente, cada vez mais pessoas na 

sociedade estão desejosas de uma mudança social: mudanças em sua forma de vida, 

na economia e em seus sistemas sociais, nos seus estilos de vida e em suas crenças 

e valores (KARKOTLI, 2002, p.1).  

Ainda vale ressaltar que a maioria das ONGs brasileiras, quanto a suas bases 

financeiras, estão alicerçadas, majoritariamente, na cooperação internacional  ou 

através de fundos públicos. 
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Com o cenário apresentado e tamanha representatividade, o crescimento do 

Terceiro Setor e sua consequente profissionalização, trouxe para estas organizações a 

necessidade do uso de técnicas e ferramentas modernas de gestão. 

Segundo Schiavo (2006, p.1) “a gerência por intenções não tem mais espaço: a 

sociedade espera resultados concretos, que transformem a carência em atendimento e 

ausência em participação, interrompendo o ciclo vicioso da exclusão”. 

Uma das ferramentas mais representativas de gestão, principalmente no campo 

de estudo do consumidor/cliente e das necessidades e desejos da sociedade, assim 

como no trabalho de imagem e consolidação e marcas e organizações, é o marketing.  

Voltoline (org) (2003, p.152): 

Como instrumento gerencial que envolve análise, planejamento, implantação e controle 

[Kotler, Philip, Administraão e Marketing (4a.ed. São Paulo: Atlas, 1994], a mais abrangente 

contribuição do marketing, em nosso entendimento, encontra-se em criar as condições para 

a ocorrência destas trocas, tendo como resultado esperado não apenas a obtenção de 

recursos financeiros, mas de todos ou outros recursos necessários - materiais, humanos, de 

conhecimento, de tempo, de experiência e de imagem – para que a organização supere os 

desafios da legitimação, eficácia, sustentabilidade e cooperação preconizados por Lester 

Salamon [Lester Salamon,”Estratégias para o fortalecimento do Terceiro Setor”, em Evelyn 

B. Ioschpe (org), Terceiro Setor: desenvolvimento social sustentado (2a.ed.São Paulo: Paz e 

Terra, 2000, p.10]).  

 

Reis destaca que mesmo Philip Kotler, “um dos autores mais famosos nesta 

área, sustenta que, embora os conceitos de marketing sejam utilizados principalmente 

pela empresas do setor privado, as organizações sem fins lucrativos podem e devem 

utilizá-los para a realização de seus propósitos” (2007, p.1). 

Segundo Reis (2007), o uso do marketing não significa que as organizações 

passarão a definir sua atuação a partir de critérios estranhos à sua missão. Pelo 

contrário, significa que uma organização sem fins lucrativos será bem sucedida se 

começar seu planejamento de marketing por compreender as percepções, 

necessidades e desejos dos públicos que pretende atingir e concentrar-se em 

promover sua satisfação. 
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Karkotli (2002) destaca que as instituições que adotam o marketing social com 

técnica ou filosofia devem aprender a explorar as suas potencialidades como um 

conjunto de instrumentos que, acima de tudo, contribui para o bem-social e como 

consequência para o aumento de sua produtividade e rentabilidade.  

Analisando o que disseram os autores pode-se perceber que o uso do 

marketing bem aplicado e respeitando as finalidades e propósitos básicos das 

organizações do Terceiro Setor, pode constituir-se uma boa opção de recurso de 

gestão.  
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3  ESTUDO DE CASO 

 

3.1 O GAPA 

 

As informações apresentadas neste capítulo foram fornecidas pelo GAPA-

Bahia, tanto por entrevista com o Assessor de Marketing da organização, Sr. Moacyr 

Cerqueira, quanto por meios virtuais, além de relatos de sua profissional Sra. Márcia 

Marinho e do Presidente da entidade, Sr. Harley Henriques do Nascimento. 

  

3.1.1 A ONG 

 

O GAPA-Bahia, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS do estado, foi criado em 

1988. Sua formação partiu da iniciativa de um grupo de voluntários formado por 

estudantes e profissionais de diversas áreas, que ao observar e acompanhar o avanço 

da epidemia da AIDS no mundo, visualizaram este problema não como algo pontual, 

referente apenas a alguns grupos específicos e muitas vezes estereotipados, mas 

como uma grave ameaça social. 

Para conhecer e ilustrar o problema ao qual se destina a existência da entidade 

e repensar possíveis “tabus”, vejamos alguns números: 

a) O mundo já possui cerca de 60.000.000 (sessenta milhões) de casos de AIDS 

acumulados. São 30.000.000 (trinta milhões) de adultos infectados atualmente, 

ou seja, 1 (um) em cada 10 (dez) adultos sexualmente ativos é soropositivo; 
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b) Aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento) das pessoas que encontram-

se contaminadas com o vírus HIV (vírus da imunodeficiência humana) possuem 

entre 19 e 29 anos; 

c) Cerca de 45% (quarenta e cinco por cento) dos 30.000.000 (trinta milhões) de 

adultos que hoje são portadores do vírus da AIDS são mulheres. 

 

 O GAPA-Bahia é classificado como entidade da sociedade civil, sem fins 

lucrativos, reconhecida como de utilidade pública. Constitui-se ainda a entidade como 

ONG (organização não-governamental). 

São objetivos e ao mesmo tempo finalidades da organização: 

a) Promover estratégias educativas para a prevenção à AIDS; 

b) Lutar contra a discriminação e condutas lesivas aos direitos humanos das 

pessoas portadoras do vírus HIV; 

c) Reivindicar pela adoção de uma política de saúde eficaz direcionada à AIDS 

no Brasil; 

d) Oferecer serviços de apoio às pessoas portadoras do HIV/AIDS, assim como 

aos seus amigos e familiares. 

 

O foco de atuação da entidade, levando em consideração os vetores da 

epidemia, é prioritariamente a população de baixa renda e baixa escolaridade, pelo 

entendimento de que estes grupos encontram-se em situação de maior vulnerabilidade 

social.  

A estrutura organizacional da ONG divide-se em duas estruturas secundárias: a 

diretiva e a administrativa, conforme organograma a seguir. 
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EXECUTIVA

ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA
DIRETIVA

GAPA BAHIA

 

Figura 4: Organograma do GAPA-Bahia 

Fonte: Site www.gapabahia.org.br 

 

A estrutura organizacional conta com um Conselho Consultivo externo composto 

de 5 (cinco) membros e com uma Coordenação Executiva composta por 4 (quatro) 

membros. Eles representam as instâncias deliberativas institucionais, e têm como 

finalidade planejar, executar, acompanhar, aprovar documentações financeiras e 

avaliar as possíveis projetos da entidade assim como as já desenvolvidas pela mesma. 

A estrutura administrativa possui um modelo de gestão que organiza o trabalho 

por áreas temáticas, visando a otimização do trabalho em si e dos recursos 

disponíveis. 

Constituem os produtos e serviços oferecidos pela organização: 

a) Disque AIDS: constitui-se em um plantão de atendimento à comunidade, que 

presta esclarecimentos sobre a AIDS; 

b) Serviço assistencial: representa uma central de atendimento e 

aconselhamento emocional, psicológico e jurídico a pessoas com AIDS, assim 

como aos seus amigos e familiares; 

c) Palestras: são explanações realizadas em escolas, empresas, igrejas, 

associações de bairro ou outros locais e entidades pertinentes. O programa 

consta de uma apresentação das atividades do GAPA-Bahia, informações sobre 

a origem do vírus, as formas de transmissão e de prevenção, os tratamentos 

existentes, uma discussão sobre o preconceito existente, divulgação dos dados 

estatísticos sobre a doença, e de um debate sobre a mesma. 
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d) Treinamento e Oficinas: são ações de capacitação para profissionais, grupos 

de estudantes, entidades ou empresas. São exemplos: oficina de sexo seguro, 

oficina de direitos humanos em AIDS, treinamento de estruturação técnico-

gerencial para ONGs, e treinamento de planejamento estratégico para captação 

de recursos; 

e) Publicações: a organização publica sistematicamente materiais informativos 

sobre a AIDS. Constituem estas publicações revistas e boletins, cartilhas, 

folhetos, cartões postais, cartazes e manuais de treinamento. 

f) Camisetas e broches: a organização cria, produz e comercializa materiais de 

cunho institucional para divulgação da entidade e para angariar recursos. 

g) Brechó das celebridades: é uma atividade comercial de produtos doados por 

pessoas famosas do teatro, música, política entre outras, disponibilizados para 

venda através de um site de leilões virtuais (www.lokau.com). 

h) Biblioteca: trata-se de um acervo de mais de 4.000 publicações entre livros, 

periódicos, folhetos, dicionários, manuais, catálogos, vídeos, fitas cassetes, cds, 

cartazes e recortes de jornais, aberto ao público para consulta, especializado 

em AIDS e com materiais de diversos temas correlatos. 

i) Relatório de prestação de contas: este item constitui um serviço de informação 

pública sobre os resultados das atividades e ações do GAPA-Bahia, para fins 

também de prestação de contas a todos os parceiros e colaboradores da 

organização. 

 

3.1.2 A Captação de Recursos como Causa das Ações de Marketing. 

 

O GAPA-Bahia, oposto do que ocorre com muitas organizações do Terceiro 

Setor que não possuem uma estratégia financeira claramente definida para responder 

aos desafios emergentes da sustentabilidade institucional, possui uma história de 

antecipação aos cenários e problemas, buscando eficácia na sua luta contra a 
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epidemia da AIDS e na captação de recursos que mantenham a organização 

economicamente viável. 

Segundo Harley Nascimento, administrador de empresas e Presidente do 

GAPA-Bahia, nota-se que buscar outras fontes de recursos tem sido um dos maiores 

desafios das organizações não-governamentais nos últimos anos. Há tempos, tem-se 

presenciado profundas mudanças nas políticas e nas prioridades das fontes 

financeiras tradicionais, acarretando um panorama de indefinições quanto ao alcance 

dos projetos sociais de muitas ONGs brasileiras, ou até mesmo quanto ao futuro delas. 

Um marco nesta indefinição citada pelo coordenador foi o Plano Real em 1994, 

onde a maior e principal fonte de recursos das ONGs, a cooperação internacional, foi 

drasticamente reduzida pelos reflexos da conjuntura  econômica do Brasil e pelo 

processo de redefinição das prioridades das agências de cooperação. 

Sem diferenciar-se da maioria das ONGs, nesta época, os recursos do GAPA-

Bahia, também eram originados, na sua maior parte (cerca de 80%), das agências de 

cooperação internacional. Foi então que a estratégia de mudança e ação adotadas 

pela ONG a tornaram um caso de sucesso. 

No intuito de estabelecer um modelo organizacional de financiamento mais 

sustentável, a organização decidiu promover uma adequação administrativa e uma 

ampliação e diversificação das suas fontes de recursos. 

Quanto à adequação administrativa, a organização reduziu o quadro funcional e 

sua infra-estrutura, promovendo a redução de custos e maximização dos recursos, isto 

dentro da transformação da organização que passou de ser focada em projetos 

executados de forma individual para uma organização por áreas temáticas. 

Quanto à diversificação de fontes, o GAPA-Bahia construiu o seu Plano 

Estratégico de Mobilização de Recursos Locais, baseado, segundo Harley, em dados 

que demonstravam o crescimento e a importância do Terceiro Setor no mundo e no 

Brasil, assim como a participação da sociedade civil na doação de tempo e dinheiro a 

este setor. 
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É neste cenário de busca por novos parceiros que a organização passa a 

utilizar-se de maneira veemente do marketing e suas ferramentas, sendo pioneira em 

muitos aspectos, em relação ao uso da mesma. 

Em 1999 o GAPA realizou seu primeiro projeto de marketing , utilizando o 

marketing cultural. O projeto consistiu na realização de um show da cantora Zizi Possi, 

na cidade de Salvador, para a comemoração dos dez anos de existência do GAPA-

Bahia. Esta ação, segundo Márcia, se mostrou uma área de potencial investimento 

para retorno de imagem e de visibilidade institucional.  

Desde então, o GAPA-Bahia já realizou 13 (treze) campanhas de massa de 

prevenção à AIDS e foi a primeira ONG a implantar, em 1995, um departamento de 

marketing e captação de recursos, usando ferramentas do setor privado. 

 

3.2 OS PROJETOS E AÇÕES 

 

Foram escolhidos pelas diferentes tipologias, pelo destaque e pela 

representatividade, segundo os representantes da organização, os seguintes projetos 

e ações da organização: 

a) Baobá Café Social; 

b)Ação de Mobilização: “01 de Dezembro”; 

c) Campanha de Comunicação “Depoimentos”. 

 

3.2.1 Baobá Café Social 

 

O Baobá Café Social é um projeto do GAPA-Bahia em parceria com a 

Associação Negroamor, que visa a valorização da vida e da prática da solidariedade. 
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O projeto, que foi inaugurado com o nome de Mix Social Moda Café, tem como 

objetivo ser um misto de loja e espaço sócio-cultural, efetuando a venda de produtos e 

serviços para arrecadação de recursos dos projetos do GAPA-Bahia, além de 

disseminar a idéia de colaboração social. 

Ele consiste em um espaço que funciona como loja, como um centro 

disseminador de informações sobre a AIDS (com espaço para a realização de eventos 

culturais que abordem e discutam o tema, assim como a disponilização de uma equipe 

capacitada para falar e responder perguntas sobre o tema, e a distribuição de material 

informativo), e como café, onde são realizados eventos pontuais como enquetes de 

teatros, shows acústicos, declamações de poesia, lançamentos de livros, lançamentos 

de campanhas de marketing social, e discussões sobre temas relacionados à saúde e 

organizações da sociedade civil. 

No que refere-se ao seu serviço de loja, a Baobá dissemina conceitos como 

“consumo ético” e “valor social agregado aos bens de consumo”, comercializando 

produtos institucionais  do próprio GAPA-Bahia, produtos de diversas organizações do 

país, entre elas o Projeto Axé (Bahia), GACC (Bahia), Mundaréu (São Paulo), Gente de 

Fibra (Minas Gerais), Assema (Maranhão), Conceição das Crioulas (Pernambuco), 

produtos de estilistas renomados na Bahia como Flávio Botelho, Soudam & Kaveski e 

Luciana Galeão, além de produtos de lojas de grife como a Complexo B. 

 

3.2.1.1 Motivos do Projeto 

 

A decisão de abertura do Baobá Café Social foi proveniente da percepção da 

necessidade crescente de investimento em ações que busquem a sustentabilidade 

institucional, e a falta de pontos de distribuição/ pontos de venda para produtos 

produzidos por organizações sociais, grupos comunitários, cooperativas, além de 

novos artistas e estilistas.  

Somado a esta percepção, constitui fator importante da decisão de 

desenvolvimento do projeto a necessidade de disseminação da idéia de colaboração 
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social, estimulando a participação ativa da sociedade nos projetos das organizações 

do Terceiro Setor e aproximando a sociedade dos temas fins destas organizações, em 

especial, da AIDS. 

 

3.2.1.2 Resultados do Projeto 

 

Em termos qualitativos, este projeto gerou diversas divulgações espontâneas 

na mídia, como no jornal Correio da Bahia, na emissora de televisão TVE e no site 

UOL, ou sistemas de parceria com os veículos de comunicação, como a Rádio Globo 

e Rádio Metrópole. Os ganhos de imagem somente serão mensuráveis a longo prazo, 

mas já são notórios. 

Ainda em relação a aspectos qualitativos, o Baobá gerou um canal de 

comunicação direta com os públicos, facilitando assim a divulgação dos trabalhos do 

GAPA-Bahia e das informações referentes à AIDS. 

Em termos quantitativos, o Baobá possui toda sua receita voltada para a 

manutenção do Café Social e da organização, assim como o financiamento de seus 

projetos. Esta arrecadação já representa cerca de 2% (dois por cento) dos recursos 

mensais do GAPA-Bahia. A organização conseguiu ainda novos e antigos parceiros 

(Casa Amorim, OMINI Light, Pau Brasil Madeireira, Tintas Acril, Ciclo, Avina, Lícia 

Fábio, Objectiva, Oxfam, André Figueiredo & Alex Galletti – Arquitetos) que, 

inicialmente estão no projeto da Baobá, mas que podem migrar para apoio e patrocínio 

de outros projetos. Com isso, o Café Social se concretiza como mais uma forma de 

aproximar o Terceiro Setor da sociedade e da empresa privada, possibilitando a 

construção de parcerias, e aumentando a participação destes no papel de provedores 

dos recursos necessários ao Terceiro Setor no país. 
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3.2.2 Ação do dia 01 de Dezembro 

 

A ação do GAPA-Bahia no dia 01 de Dezembro (Dia Mundial da Luta contra a 

AIDS) já acontece há quatro anos. No ano de 2005 o tema escolhido pelo Ministério da 

Saúde foi “A Aids e o Racismo – O Brasil tem que viver sem preconceito”.  

Para celebrar o dia, o GAPA-Bahia realizou uma procissão marítima para 

Iemanjá, que contou com dois momentos : um ritual em terra, onde as oferendas para 

a rainha do mar (Iemanjá) foram depositadas em cestas temáticas, e uma procissão 

marítima onde os presentes deixados foram levados para alto mar. Todos os 

convidados, organizadores e demais envolvidos no ritual vestiram roupas brancas e 

usaram o laço da solidariedade, que, no ano de 2005 levou a cor vermelha tradicional 

aliada à preta, simbolizando o racismo. 

Foram oferecidos para Iemanjá presentes com temas escolhidos pela ONG. 

Foram eles: um berimbau para representar a etnia, uma rede representando os 

soropositivos, um bouquet com flores brancas simbolizando as mortes já causadas 

pela AIDS, um tubo de ensaio com uma rosa vermelha dentro representando a 

Ciência, um exemplar da Constituição do Brasil para simbolizar os Direitos Humanos, 

e um laço da solidariedade formado por rosas vermelhas para representar o GAPA-

Bahia. 

Durante toda a cerimônia de solo houveram apresentações musicais 

encerradas por toques de atabaque, que demarcaram a saída do cortejo marítimo. 

 

3.2.2.1 Motivos da Ação 

 

A comemoração do dia, pelo GAPA-Bahia já acontece a quatro anos, tendo em 

vista que um dia tão representativo e de amplitude mundial seria ideal para a 

divulgação do tema, e facilitaria a cobertura dos meios de comunicação para o evento. 
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Quanto à procissão, necessitava-se buscar alguma forma de realizar o evento 

anual aliado ao tema abordado. O GAPA-Bahia já sentia também a necessidade de 

aproximação com a cultura local para gerar maior sensibilização da sociedade para 

com os seus projetos. 

Segundo Harley Nascimento, como a celebração era voltada para a AIDS e o 

Racismo, procurou-se um caminho simbólico para sensibilizar a população. 

 

3.2.2.2. Resultados da Ação 

 

A ação teve grande repercussão na mídia, gerando um alto nível de divulgação 

espontânea, finalidade foco das ações nesta data. 

Desta forma, mobiliza-se a população para o problema existente e incentiva-se 

a sociedade a buscar informações sobre o tema, seja protegendo-se da contaminação, 

sensibilizando-se com a causa e com os portadores da doença, o que facilita o 

respeito no tratamento aos mesmos, ou seja refletindo sobre a possibilidade de 

voluntariado e construção de parcerias. 

Foram fornecidas pelo GAPA-Bahia entrevistas sobre o evento para a Folha de 

São Paulo, Jornal TV Revista, da TVE, e para o site Abong. Foram ainda feitas notas e 

reportagens publicados e noticiados nos Jornal A Tarde, Correio da Bahia e Tribuna da 

Bahia, e nas emissoras de televisão TV Bahia (Globo), TV Aratu (SBT), TV Itapoã 

(Record) e TV Bandeirantes. 

 

3.2.3 Campanha de Comunicação “Depoimentos” 
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O projeto consistiu na criação, execução e avaliação de uma campanha de 

comunicação de massa para conscientização da população baiana e brasileira sobre a 

AIDS e o preconceito com os portadores do HIV. 

Compuseram esta campanha peças gráficas, publicadas em jornais, revistas e 

sites, e peças de áudio e áudio-visuais veiculadas em emissoras de rádio e televisão 

(todos em sistema de parcerias) de várias cidades do país. 

A campanha consistiu no depoimento de pessoas que realmente convivem ou 

conviveram com a AIDS, sejam elas portadores ou familiares do vírus HIV. 

Os depoimentos selecionados foram escolhidos para fazer a junção dos grupos 

estereotipados como grupos de risco, com grupos que a sociedade enxerga como 

grupos de risco menor, e evidenciar assim a real ameaça que a doença representa 

para toda a sociedade. Eram eles: mães e filhos de vítimas da AIDS, mulheres 

casadas, usuários de drogas injetáveis e homossexuais. 

São peças gráficas da campanha: 
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Figura 5: Peças da Campanha “Depoimentos”. 

Fonte: Site: www.gapabahia.org.br 

 

 

3.2.3.1 Motivos do Projeto 

 

O GAPA-Bahia percebeu a necessidade de realizar uma campanha que 

sensibilizasse a população para uma mudança de comportamento social de mais 

respeito e solidariedade aos portadores do HIV e para demonstrar o alcance da 

doença em todos os grupos ou classificações da sociedade, promovendo a adoção de 

hábitos mais seguros para evitar a propagação da doença. 
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O fator que deflagrou esta necessidade foi o avanço da AIDS nestes grupos não 

reconhecidos como grupos de risco: pessoas casadas ou com parceiros fixos, 

mulheres em geral, jovens, e pessoas da terceira idade. 

As mulheres já representam cerca de 45% (quarenta e cinco por cento) das 

pessoas contaminadas  e os jovens (faixa de 19 a 29 anos) cerca de 35% (trinta e 

cinco por cento). 

 

3.2.3.2 Resultados do Projeto 

 

A campanha de comunicação teve grande repercussão nos meios de 

comunicação, gerando a discussão sobre o tema e sobre os crescentes números da 

doença nos distintos grupos da sociedade, estimulando os objetivos maiores da ação e 

da organização que são estimular o respeito e a solidariedade para com os portadores 

do vírus HIV e a mudança de comportamento social voltada para uma maior 

prevenção da população em relação à contaminação e disseminação do vírus. 

Esta campanha também gerou grande visibilidade positiva para a ONG, que 

recebeu a “Medalha de Ouro” da categoria “Campanha Comunitária” no “Prêmio 

Colunistas Regional”, um dos mais representativos do meio publicitário brasileiro. 

Este projeto acabou atraindo novos parceiros para seus projetos, fortalecendo e 

ampliando parceiras já existentes, e atraindo um maior número de voluntários para os 

projetos do GAPA-Bahia. 

 

3.3 OS RESULTADOS 

 

Após a apresentação dos dados sobre o GAPA-Bahia e alguns de seus projetos 

sociais, pode-se concluir que as ações de marketing social voltadas para a sociedade 
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local e para empresas nacionais do setor privado, trouxeram grandes benefícios tanto 

quantitativos quanto qualitativos para a organização. 

Como destaque, segundo relato de Harley Nascimento, pode-se ressaltar a 

constituição de parcerias com diferentes segmentos sociais como empresários, 

profissionais liberais e mídia; o aumento de divulgação espontânea (número de 

matérias na mídia falando sobre o GAPA-Bahia e sobre a AIDS); o aumento da 

quantidade de voluntários interessados em atuar nos projetos da organização;  e o 

crescimento da participação de recursos captados localmente, que saíram de iniciais 

0,03%  para chegar a representar cerca de 30% no orçamento institucional do GAPA-

Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87

 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho foi originado no intuito de estimular a discussão sobre a 

importância do marketing social no Terceiro Setor. O trabalho contou com um estudo 

de caso originado a partir da seguinte questão: Quais os projetos ou ações 

mercadológicas praticadas pelo GAPA-Bahia obtiveram, até então, melhores 

resultados na modificação favorável do comportamento de seus consumidores em 

relação à prática de promoções privadas com fins públicos. Com base neste problema 

de pesquisa foi definido o objetivo geral do trabalho que consiste em descobrir e 

delinear estes projetos e ações, no intuito de fornecer aos leitores do trabalho uma boa 

fonte informativa e exemplificação sobre a utilização do marketing no Terceiro Setor. O 

trabalho teve ainda os seguintes objetivos específicos: a) Relatar quais projetos e 

ações de marketing praticados pelo GAPA-Bahia obtiveram, até então, melhores 

resultados; b) Conhecer os fatores originários destes projetos e ações; c) Avaliar os 

resultados quantitativos e/ou qualitativos dos projetos e ações executados; d) Detectar 

as modificações comportamentais mais relevantes apresentadas pela população de 

Salvador-Bahia em relação à ONG, e seu vínculo com os projetos e ações 

mercadológicos executados. 

Um estudo de caso foi realizado em campo no mês de maio de 2007. Os dados 

foram coletados junto ao GAPA-Bahia, em entrevista pessoal com o Gerente de 

Ações, Sr. Moacyr Cerqueira, dados e informações fornecidos pelo GAPA-Bahia por 

publicações e meios virtuais, e relatos do Presidente da organização Sr. Harley 

Nascimento e da Sra. Márcia Marinho. 

Procurou-se comprovar com o estudo quatro hipóteses: (H1) Os projetos e 

ações de marketing praticados pelo GAPA-Bahia conseguem alterar comportamentos 
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da sociedade e promover atitudes positivas da mesma em relação à prática de ações 

privadas com fins públicos, gerando uma receita ou voluntariedade humana suficiente 

para subsistência desta organização; (H2) As doações e participações em sistemas de 

voluntariado são as modificações de comportamento mais apresentadas em 

decorrência de projetos e ações de marketing praticadas pelo GAPA-Bahia; (H3) Os 

projetos e ações de marketing utilizadas pelo GAPA-Bahia possuem como foco 

principal o próprio serviço oferecido e a comunicação dos mesmos; (H4) Os fatores 

que mais influenciam ou delineiam os projetos e as ações de marketing desta 

organização são as características de seus públicos e momentos situacionais 

favoráveis. 

 

4.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

Com base nos estudos realizados pode-se concluir que a utilização do 

marketing social e de suas ferramentas por organizações do Terceiro Setor pode ser 

uma boa opção para atrair parceiros e angariar recursos para a manutenção das 

organizações e dos seus trabalhos, assim como para a ampliação de seus projetos e 

alcances. 

A falta de recursos e a dependência das organizações do Terceiro Setor ainda é 

uma realidade, mas este quadro vem modificando-se com o apoio do marketing social, 

que tem ajudado no estímulo e na promoção para a ampliação da participação da 

sociedade local, seja como pessoa física fazendo doações ou atuando como 

voluntários, ou seja como empresa privada apoiando fornecendo apoio ou patrocínio,  

nos projetos das organizações deste setor. 

O GAPA-Bahia possui ações pulverizadas para captação de recursos locais, 

com contribuições pouco representativas, de forma individual, no orçamento da ONG, 

mas que no seu conjunto, já chegou a representar cerca de 30% (trinta por cento) da 

receita da organização. 
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De acordo então com os objetivos do trabalho, pode-se concluir que existem 

muitos projetos e ações de marketing bem sucedidas desenvolvidas pelo GAPA-Bahia, 

geradas por comportamentos e situações sociais, que geram resultados tanto 

qualitativos, seja no ganho de imagem, seja na propagação e no estímulo da discussão 

sobre a AIDS e transmissão de informação sobre a mesma, quanto no quantitativo, 

construindo parcerias para o apoio e patrocínio dos projetos da ONG, obtendo 

voluntários para atuação nestes projetos, e arrecadando recursos para a criação e 

execução, e aplicação dos mesmos. 

No que refere-se às hipóteses, pode-se analisar que, quanto a primeira hipótese 

(H1), os projetos e as ações de marketing praticadas pelo GAPA-Bahia conseguem 

alterar comportamentos da sociedade e promover atitudes positivas da  mesma em 

relação à prática de ações privadas com fins públicos. Esta mudança, no entanto, gera 

uma receita significativa mas não suficiente para a subsistência da organização, 

ficando a mesma, ainda dependente majoritariamente de recursos provenientes de 

cooperação internacional. 

Quanto à segunda hipótese (H2), conclui-se que a mesma não é verdadeira. As 

doações e participações em sistemas de voluntariado são modificações de 

comportamento apresentadas em decorrência de projetos e ações de marketing 

praticadas pelo GAPA-Bahia, mas as modificações mais significativas e constantes são 

as provenientes das empresas privadas, tanto atuando como apoiadores como 

patrocinadores de projetos da organização.  

Em relação à terceira hipótese (H3), também não é verdadeira.  Os projetos e as 

ações de marketing utilizadas pelo GAPA-Bahia possuem, majoritariamente, como foco 

principal, a informação da população sobre a AIDS, contaminação e prevenção da 

mesma. É desta forma, através desta divulgação e da notoriedade da ONG, e não 

divulgando suas ações, que o GAPA-Bahia tenta sensibilizar a população e atrair 

parceiros e investimentos. 

Por fim, em relação à quarta hipótese (H4), pode-se concluir que a mesma se 

confirma, pois os fatores que mais influenciam ou delineiam os projetos e as ações de 

marketing desta organização são as características de seus públicos e momentos 

situacionais favoráveis. Todos os exemplos apresentados no trabalho confiram esta 
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hipótese. As ações realizadas no dia 01 de Dezembro de cada ano, são motivadas pela 

oportunidade situacional; o Baoba Café Social é resultado de um estudo do 

comportamento do público local e seus hábitos; e a campanha “Depoimentos” é 

resultante de um quadro social de evolução da AIDS vinculado a características 

comportamentais da sociedade (público-alvo do GAPA-Bahia). 

 

4.2 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

 

Este trabalho contribui para o entendimento da ferramenta estratégica que é o 

marketing e da sua possível aplicação no Terceiro Setor. Juntando teorias e 

colocações de conceituados profissionais, tanto do âmbito acadêmico como na atuação 

prática, das duas vertentes envolvidas (Terceiro Setor e Marketing), o trabalho 

consegue esclarecer a finalidade do uso da ferramenta no setor, as possíveis causas 

do seu uso, e dos benefícios que a mesma pode proporcionar. 

Uma segunda contribuição deste trabalho foi o estudo de caso, fazendo um 

relato dos projetos e ações de marketing, que obtiveram maior sucesso, de uma 

organização de relevante atuação e respeito no setor. Este estudo pode facilitar a 

escolha de ações e ferramentas estratégicas pelas organizações do Terceiro Setor que 

queiram e/ou precisem fazer uso do marketing, orientando-as com situações práticas e 

reais. 

 

4.3 SUGESTÕES PARA ESTUDOS POSTERIORES 

 

 O Terceiro Setor é um campo muito rico para pesquisas. Neste trabalho foi 

estudado a utilização do marketing no setor. Seria interessante um estudo de 

delimitação dos números reais, totais e atuais destas organizações no Brasil. Falta um 

mapeamento completo e confiável do setor. As informações existentes ainda são 

parciais ou por deduções, percepções ou simplesmente generalistas. 
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 Pode-se ainda desenvolver uma pesquisa em nível regional ou nacional, que 

proporcione ilustrar e divulgar as ações de marketing praticadas pelas empresas 

atuantes no setor suas causas e resultados, mas com uma segmentação destas 

empresas por área geográfica ou ainda por setor e foco de atuação, facilitando o 

trabalho de instrução e informação para diversas organizações que pretendem ou 

estão estudando a possibilidade de lançar mão desta ferramenta, valorizando e 

respeitando as particularidades de cada setor e público, através da demonstração das 

práticas já executadas. 

  

. 
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