
de 6 milhões de camisetas com o lo-
gotipo da campanha, criado pelo esti-
lista americano Ralph Lauren e rein-
ventado periodicamente por grandes
nomes da moda brasileira – e endos-
sado em anúncios publicitários por
celebridades nacionais.

O sucesso brasileiro foi tamanho
– o maior em todos os países que ade-
riram à campanha surgida nos EUA em
1994 – que o logotipo passou a ornar
outros produtos, como meias, linge-
ries, geladeiras, absorventes higiênicos
e tênis, e recentemente deu origem a
quiosques em shoppings paulistanos
destinados a comercializar somente os
itens licenciados com a marca da causa.

Ecoeconomia

CONVIDADO

No alvo certo

NUM PAÍS em que a maior parte dos
empreendimentos sociais ou sem fins
lucrativos padece para angariar recur-
sos, os números da campanha “O cân-
cer de mama no alvo da moda” im-
pressionam: em dez anos, arrecadou
mais de R$ 40 milhões no Brasil. O
montante adveio da comercialização
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A caminhada e a corrida contra o câncer de mama reuniram mais de 20 mil mulheres e arrecadaram mais de R$ 400 mil ao longo de 2005

Case brasileiro da campanha contra o câncer de mama mostra que
mais importante do que apelar ao cidadão é apelar ao consumidor

Um formidável case de marke-
ting, sem dúvida. Conseguiu-se criar
uma marca de desejo valendo-se dos
tradicionais instrumentos de marke-
ting – design, moda e celebridades –
para promover a adesão a uma causa
social. Uma pequena demonstração
daquilo que o filósofo francês Gilles
Lipovetsky chama de “a moral indo-
lor” dos nossos tempos, regida pela
lógica do espetáculo e do marketing
da solidariedade, na qual predomina
a influência da mídia e da emoção
mais do que o dever “sacrifical” de
ajudar o próximo.

A campanha “O câncer de mama
no alvo da moda” comprova que as
causas sociais, cada vez mais, preci-
sam ser escolhidas e “compradas”
pelo consumidor, como se fossem
produtos ou serviços quaisquer. O su-
cesso dessas empreitadas depende
menos da sensibilização do cidadão
diante da importância da causa do
que da sensibilização do consumidor
perante o apelo simbólico e estético
de seu entorno, de sua embalagem.

A adesão dos brasileiros à campa-

 



nha não advém de uma
súbita consciência a
respeito da importân-
cia da prevenção e do
tratamento do câncer
de mama – fosse as-
sim, os grupos de pre-
venção e tratamento a
outras doenças nada-
r iam em dinheiro,
visto que, a priori, suas
causas são tão dignas
de apoio quanto. Ad-
vém, isso sim, da sen-
sibil ização do lado
consumidor dos cida-
dãos a uma ofer ta
“fashion” – oriunda da
combinação de moda,
estética, grifes famosas
e celebridades.

O Greenpeace e o
World Wildlife Fund
(WWF), as duas maio-
res organizações não-
g o v e r n a m e n t a i s
(ONGs) ambientais do
mundo, já entenderam
essa lógica – e licen-
ciam produtos com a
sua marca na intenção
de angar iar  fundos
para seus programas
de proteção à natureza.
Sabem que, se o cidadão não ligar
para as causas ambientais, ao menos
o consumidor pode se sentir atraído
por produtos bonitos e diferentes.

Adesão simbólica
Da mesma forma, campanhas como
Criança Esperança e Teleton, se não che-
gam a comercializar produtos com seus
logotipos, nem por isso abandonam o
princípio do espetáculo, reunindo artis-
tas em shows beneficentes amplamente
divulgados pela televisão. Um caminho
percorrido com pioneirismo pela cam-
panha americana de arrecadação de fun-
dos para nações africanas, duas décadas
atrás, que redundou na criação do hit
radiofônico We Are the World.

A campanha do câncer de mama
deu certo porque invadiu a seara do
consumo. Em vez de disputar uma par-

cela do orçamento dos cidadãos desti-
nada às causas sociais, optou por dispu-
tar parte da verba dos consumidores vol-
tada à moda – certamente maior que a
primeira.Assim como na propaganda de
produtos e serviços comerciais a relação
econômica e a funcionalidade precisam
ser escondidas sob apelos simbólicos e
imaginários que seduzam o consumi-
dor, no mercado social a causa nobre
pode não bastar para sensibilizar o cida-
dão – e mecanismos semelhantes de
atração precisam ser utilizados.

Seria um exagero concluir que
não há futuro para a solidariedade
fora da esfera econômica e do con-
sumo. Persiste a sensibilidade solidária
independentemente do espetáculo e
do marketing. Mas não é exagero afir-
mar que parte das mobilizações cole-
tivas de outrora hoje ingressou numa

era estetizada, sendo representada por
marcas e campanhas publicitárias.

Nelas, a adesão das pessoas se dá
mais aos apelos simbólicos de caráter
consumista – criando um certo “feti-
chismo” por determinadas causas, se-
melhante ao que ocorre com as merca-
dorias – que a projetos coletivos que

demandem engajamento profundo. Se
as pessoas compram roupas, carros e
viagens buscando conferir-se uma
identidade, por que não fariam o
mesmo na hora de apoiar uma causa
ou outra? É mais fácil remar a favor do
que contra a maré. Na inevitabilidade
da vitória capitalista sobre outras for-
mas de organização econômica e so-
cial, o pragmatismo se impõe com al-
guma naturalidade, e as campanhas de
interesse público, no fim das contas,
passam a disputar um mercado, assim
como tantos produtos e serviços por aí.

Quando os ativistas antiglobaliza-
ção apedrejam lojas do McDonald’s,
fazem um ataque simbólico (e inó-
cuo) ao capitalismo. Já os consumi-
dores, quando compram as camisetas
do “câncer de mama no alvo da
moda”, fazem uma adesão simbólica
e prática ao mesmo capitalismo. Sim-
bólica porque assumem, consciente
ou inconscientemente, que são atraí-
dos tanto (ou mais) pela embalagem
quanto pela causa em si. E prática
porque contribuem para a manuten-
ção de um programa que faz 40 mil
atendimentos por mês e ajuda a com-
bater o tipo de câncer que mais pro-
voca morte entre mulheres.

O sistema capitalista encontra for-
mas de promover o bem e democrati-
zar seus dividendos, ainda que o
preço a pagar seja o de conduzir a um
desconhecimento de outra lógica que
não seja a dele. ••

Seria exagero 
concluir que não
há futuro para 
a solidariedade
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Camiseta especial comemora os 10 anos da campanha


