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Segundo o Stanford Social Innovation Review ( Kylander e Stone, 2012), as técnicas

de construção de marcas utilizadas no  segundo setor, ou seja, o mecardo em 

âmbito provado, apresentam limitações quando aplicadas ao terceiro setor, repre-

sentado em grande parte pelas Organizações não governamentais. O proponente, 

integrante da rede de desenvolvimento social Design Possível 1, e tendo participado 

nesse âmbito do processo de construção da marca do Selo Social S2, (Sistema 

Participativo de Garantia que visa a Certificação de empreendimentos que promo-

vam o comércio justo, solidário e a inclusão social através do trabalho) pretende, 

neste projeto, propor procedimentos sistemáticos e ferramentas de construção de 

marca (branding) para o terceiro setor, utilizando para tanto interfaces com os pro-

cessos de projeto em arquitetura e design, e, em especial, os estudos de gênero, 

dado que várias comunidades atendidas pelo terceiro setor caracterizam-se como 

predominantemente femininas.

Aspectos da construcao de tecnologias sociais para o terceiro setor e organizações 

não governamentais.

2.1.TERCEIRO SETOR E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS

A definição de ONG (Organização Não governamental) é bastante ampla e permite 

várias interpretações. Literalmente trata-se de toda organização de natureza não-

-estatal, ou que não pertence ao governo. 

No Brasil, o termo ONG – Organização Não-Governamental – refere-

-se a um tipo peculiar de organização. Trata-se de um agrupamento de 

pessoas, estruturado sob a forma de uma instituição da sociedade civil, 
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sem finalidades lucrativos, tendo como objetivo comum lutar por causas 

coletivas e/ou apoiá-las.

As ONGs representam um novo espaço organizador da sociedade civil, 

de forma mais espontânea e menos burocratizada. São mecanismos 

fundamentais de construção da cidadania, atuando como agentes de 

fiscalização da sociedade civil sobre a sociedade política, no gerencia-

mento dos assuntos públicos. 

                    Manual do 3º setor, Instituto Probono

A independência das ONGs facilitou as conexões internacionais não-oficiais e seu 

pequeno tamanho se mostrou  favorável a imersão local, com liberdade para atuar 

em projetos que façam parte tanto na pauta internacional quanto local. 

Nas grandes cidades brasileiras é possível notar que sua atuação está diretamente 

relacionada com a diminuição da criminalidade e a inclusão social nas suas áreas 

de influência . 

Segundo dados da ABONG ( Organização em defesa dos direitos e bens comuns) 

em 2010, havia 290,7 mil Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos 

(Fasfil) no Brasil, voltadas, predominantemente, à religião (28,5%), associações 

patronais e profissionais(15,5%) e ao desenvolvimento e defesa de direitos (14,6%). 

As áreas de saúde, educação, pesquisa e assistência social (políticas governamentais) 

totalizavam 54,1 mil entidades (18,6%). Havia, ainda, 54,1 mil entidades (18,6%) de-

dicadas a implementar políticas governamentais (saúde, educação, pesquisa e assis-

tência social). Nesse segmento, os grupos mais vulneráveis da população - crianças 

e idosos pobres, adolescentes em conflito com a lei e portadores de necessidades 
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especiais - eram assistidos por 30,4 mil entidades e assistência social(10,5%). 

Pela primeira vez o estudo da ABONG trouxe informações sobre gênero, tema rele-

vante ao projeto proposto. Segundo o estudo as Mulheres respondiam por 62,9% 

das ocupações assalariadas e em 2010, as mulheres representavam 62,9% do total 

de assalariados nas Fasfil, percentual bem superior ao total observado no cadastro 

do IBGE - CEMPRE (42,1%). A forte predominância feminina ocorria em todas as 

regiões do país, sendo um pouco maior no Sul (67,6%) e um pouco menor no Norte 

(55,2%). As mulheres ganhavam em média 75,2% da remuneração dos homens.

Diferenças nas remunerações de homens e mulheres se reproduzem entre as enti-

dades que possuem a mesma finalidade. ABONG, pesquisa fasfil 2010;lançada em 

dezembro de 2012

Dentre as diversas formas de captação de recursos de uma ONG, trabalharemos 

prioritariamente nesse projeto com a chamada Auto- sustentabilidade, onde os 

recursos para sua manutenção são gerados pela própria organização.

2.1.2 EMPRESAS SOCIAIS

O projeto se propõe não só a auxiliar, através da tecnologia social de construção 

de marcas, as ONGs já estabelecidas. A extensão do seu uso se propõe a atender 

também grupos produtivos, formais ou informais, independentes de sua associação 

com as organizações sem fins lucrativos. Um modelo crescente na esfera do micro 

empreendedorismo vem sendo  a constituição de empresas sociais.

“Empreendedores estão fazendo surgir as organizações empresariais que 

seguirão modelos mais adequados. Um deles é o dos negócios inclusivo, 

um modelo que se preocupa com o lucro e os bons resultados, mas que 
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gera produtos e serviços de tal forma que se realize a inclusão social no 

seu processo e no cerne de seus negócios.

 Esse novo paradigma organizacional é uma tendência forte para os 

próximos anos e se encaixa como uma luva no desenho das soluções 

para a crise internacional atual. Sem dúvida que muitos aspectos dos 

velhos negócios serão restaurados, mas haverá espaços também para 

se gerarem novos paradigmas de desenvolvimento econômico e social”

                  Cláudio Boechat

A economia solidária se apresenta como uma nova lógica de desenvolvimento, 

com uma abordagem sustentável, gerando trabalho e renda, colaborando com o 

crescimento econômico e a inclusão social.

“Seus resultados econômicos, políticos e culturais são compartilhados pelos partici-

pantes, sem distinção de gênero, idade e raça. Implica na reversão da lógica capi-

talista ao se opor à exploração do trabalho e dos recursos naturais, considerando o 

ser humano na sua integralidade como sujeito e finalidade da atividade econômica.”

Portal do emprego e trabalho. http://portal.mte.gov.br/ecosolidaria/o-que-e-eco-

nomia-solidaria.htm

2.2.1 EMPREENDEDORISMO SOCIAL E GÊNERO.

As questões de gênero tem sido cada vez mais entendidas como essenciais para 

a pesquisa e desenvolvimento na área de branding. Grande parte dos envolvidos 

nos grupos produtivos são mulheres, sendo que, alguns desses grupos e organi-

zações, tem inclusive como objetivo a própria igualdade de gênero. A mobilidade 

social também aponta para novos arranjos sociais. Segundo pesquisa do Instituto 

2.2 

GÊNERO
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Data Popular, na nova classe média brasileira ( C) as mulheres tiveram um aumento 

de renda 60% maior que o dos homens nos últimos 10 anos. Em cada R$100 em 

mercadorias vendidas no varejo, R$ 41 se destinaram a produtos comprados por 

mulheres. 

A crescente participação de mercado do público feminino tem reflexo na economia 

global,em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, a executiva americana Beth Booke 

estima que nos próximos 10 anos, 1 bilhão de mulheres ingressarão na economia 

global, junto com outros e bilhões vindas da Índia e da China.

No Brasil 33% dos domicílios da chamada nova classe média são chefiados por 

mulheres. Esses dados apontam que, com ascensão feminina a melhores remu-

nerações, os produtos desenvolvidos no 3º setor serão, cada vez mais, feitos por 

mulheres para mulheres.

A criação dessa nova tecnologia objetiva o atendimento das comunidades, predo-

minantemente femininas, e sua inserção no mercado competitivo formal.

A abordagem proposta no projeto busca resolver um problema comum ao terceiro 

setor: características genéricas de produtos aliados ao amadorismo na gestão ou 

inexistencia de suas marcas. 

                   Produto genérico + marca genérica = baixo retorno + nenhum valor agregado.

A compreensão das características peculiares de cada comunidade será o dife-

rencial, não só desse projeto, mas também um importante fator diferenciador da 

própria comunidade. O uso de métodos etnográficos e antropológicos e a constru-

ção colaborativa desse novo posicionamento servem não só para a construção de 

uma nova marca, mas também, ou principalmente, para o reconhecimento social e 

validação daquele encontro de pessoas que caracteriza uma comunidade ou grupo 
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produtivo, não só por parte do mercado, mas principalmente como forma de reco-

nhecimento da própria identidade das comunidades e grupos, geralmente formados 

por indivíduos de baixa renda e baixa escolaridade, excluídos do mercado formal. 

Outra característica que une esses grupos de pessoas se refere a características 

urbanísticas, comummente localizados nas franjas da cidade, com pouca ou ne-

nhuma infra-estrutura, localização essa que reflete a condição social e económica 

onde as mulheres, frequentemente, são maioria.

Um exemplo desses grupos produtivos é a Cooperaldeia
2
, localizada na zona sul de 

São Paulo, nas comunidades de Americanópolis, Vila Clara, Jardim Scaff e entorno, 

onde, segundo dados da própria cooperativa, 20% das mulheres são chefes de 

família e não são alfabetizadas.

Essa é uma situação derivada das condições sociais desiguais que fragilizam pri-

mordialmente as mulheres.

O proponente vem trabalhando com esse grupo em uma dinâmica colaborativa de 

construção de marca desde 2012. Nessa experiência pudemos observar que além 

do benefício direto, do fortalecimento e construção da marca desse grupo, nossas 

dinâmicas serviram como ferramenta de auto-conhecimento, em discussões coletivas 

sobre o que aquele lugar/ encontro significava para cada uma delas. 

Enquanto aquele grupo/lugar tinha para algumas a clara função de geração de renda, 

para outras servia como uma forma de terapia, como apoio a perda de algum familiar, 

 
2

http://www.
cooperaldeia.com.
br/a-cooperaldeia/
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como parte do tratamento para algum tipo de transtorno ou como simples forma 

de sociabilização. Em todos os casos, porém, pode-se notar, através dos próprios 

testemunhos, um aumento significativo da auto-estima das mulheres envolvidas.

Tendo isso em vista,  o projeto dedica-se à investigação das práticas projetuais nas 

ferramentas de fortalecimento de grupos e organização em situação de fragilidade 

social e econômica, buscando identificar e descrever os modos pelos quais  a cons-

trução de marcas possa ser empregada, por um lado, com a finalidade de construção 

de tecnologias de inserção de comunidades carentes no mercado competitivo; por 

outro lado, documentar e descrever, nos moldes do rigor acadêmico, os procedimen-

tos adotados nesta construção, de forma que possam contribuir para a elaboração 

do conhecimento acadêmico nas áreas de prática projetual. O primeiro aspecto 

contribui para a capacitacão profissional de designers, arquitetas e arquitetos, bem 

como profissionais ligados às áreas de prática projetual para o desenvolvimento de 

tecnologias similares; o segundo aspecto diz respeito ao potencial de formação de 

jovens pesquisadores que ampliem e aprofundem a discussão acerca da temática. 

forma de construção do conhecimento acadêmico. Instrumentos projetuais incluindo 

croquis, estudos preliminares, estudos fotográficos e de natureza visual, compõem 

a prática habitual do projeto de arquitetura e urbanismo e também são práticas e 

processos comuns ao branding. Entretanto, quando utilizados como procedimento 

para a construção do conhecimento acadêmico em teses de doutorado, disserta-

ções de mestrado e até mesmo pesquisas de Iniciação Científica, enfrentam alguns 

aspectos problemáticos.

Como Lima et. al. observam (2011), longe de ser uma peculiaridade, a arquitetura 

possui, com efeito, tendências transdiciplinares. Aspectos dessa proposicão foram 
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explorados em vários trabalhos de Lima em co-autoria com colegas brasileiros e 

ingleses. Dentre eles destacam-se (embora não restrinjam-se a): Os Croquis e os 

Processos de Projeto em Arquitetura (2008), Proyectos, teorias e investigación: 

tendencias de la enseñanza en arquitectura y urbanismo (2011), Indicadores de 

Pesquisa Acadêmica em Áreas de Prática Projetual (2011), Proyecto y Métodos 

proyectuales en La Investigación académica: algunos indicadores útiles (2011), Aca-

demic Research and Architectural Education - A Brazilian Case Study (2011), The 

Value of Architectural Sketches (2010), Pesquisa Acadêmica em Áreas de Prática 

Projetual: Bases de Projeto de Pesquisa (2010), Drawing about images: textual and 

non-textual interpretation (2009).

Estes trabalhos ponderam, sob diversas perspectivas, sobre o raciocínio exposto 

abaixo. Nigel Cross (2001) pondera que, apesar da base positivista, técnico racional 

de Simon em “The Sciences of the Artificial”, aquele autor propõe que a “ciência do 

design” poderia formar uma base intelectual comum e fundamental que empreendesse 

a comunicação entre as artes, as ciências e a tecnologia. Simon teria em mente que 

o estudo do design poderia ser interdisciplinar e acessível a todos aqueles envolvi-

dos na atividade criativa de produzir o mundo artificial. Cross menciona o exemplo 

destacado por Simon, em que engenheiros e compositores pudessem manter uma 

conversa mutuamente recompensadora sobre o trabalho de cada qual, uma vez 

que poderiam começar a perceber a atividade criativa em comum em que ambos, 

cada qual à sua maneira, estariam engajados, a ponto de poderem compartilhar 

experiências sobre seus processos criativos. Para Cross, essa busca por compar-

tilhar diferentes abordagens sobre os processos criativos nas mais variadas áreas 

profissionais é o que pode ser constatado em pesquisas interdisciplinares sobre a 
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prática projetual, em periódicos especializados e conferências. (p. 54)

LINK FALANDO DA PRATICA DO PROPONENTE / mencionar trabalhos realizados!!!!!!!!

Soma-se a isso que os estudos sobre gênero em arquitetura no Brasil ainda dedicam-

-se predominantemente a explorar aspectos relacionados ao comportamento feminino 

das arquitetas, ou seus papéis sociais (como profissionais, mães, esposas, etc..), 

e as dificuldades a eles inerentes. Análises projetuais aprofundadas que levem em 

conta a perspectiva de gênero não vêm sendo empreendidas. Por essa razão, parte 

da problemática à qual este projeto se dedica refere-se ao papel da prática projetual 

e seus instrumentos na construção do conhecimento acadêmico. Esse projeto será 

encaminhado no contexto do Núcleo de pesquisa Percursos e Projetos: Arquitetura 

e Design,  e tem como ponto de partida o Projeto de Pesquisa  “Feminino e Plural:, 

e desenvolve-se como tributário e colaborador do Práticas de Projeto de Arquitetas, 

Arquitetos e Designers - Análise dos instrumentos de prática projetual e possíveis 

empregos, de forma direta ou não - na pesquisa acadêmica strictu sensu”3

O projeto propõe a discussão sobre os mecanismos de empoderamento dos gru-

pos produtivos localizados em comunidades em situação de fragilidade social. Uma 

das ferramentas para esse fortalecimento é o desenvolvimento de uma tecnologia 

social para construção de marcas específica para o terceiro setor. A investigação 

proposta nesse projeto apontará metodologias capazes de fortalecer os grupos e 

organizações objetivando a geração de renda e a inclusão social. 

Os levantamentos empíricos preliminares, realizados pelo proponente, mostram 

que as instituições sem fins lucrativos vem sendo um importante pólo articulador, 

uma vez que grande parte dos grupos produtivos que obtiveram autonomia estão 

3 
http://arqui-
teturadesig-
nmackenzie.

files.wordpress.
com/2013/04/

projetofapespfinal.
pdf
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ou estiveram ligados a alguma organização não governamental. Entre os exemplos 

podemos citar alguns grupos atendidos pela Associação Design Possível, entre eles:

 

GRUPO ONG ORIGINÁRIA STATUS ATUAL
Cardume de Mães Projeto Arrastão Independente
Cooperaldeia Aldeia do Futuro. Independente
Modela Pano Projeto Arrastão Dependente
Arrastapé Projeto Arrastão Dependente

As ONGs, por sua vez, vem se mostrando empresas pouco profissionais no que se 

refere a orientação voltada para a marca e sua capacidade de inserção no mercado.

Na atuação prática, com os grupos produtivos, que o proponente vem realizando 

constantemente, foi possível observar que em grupos com anos de história, sua 

abordagem permanecia genérica. Isso se dá, de certa forma, pela ausência de uma 

reflexão sobre a identidade desse grupos. Essa reflexão, feita de forma colaborativa 

e coletiva pode ser capaz não só de criar uma unidade de grupo, uma identidade 

distintiva com vantagens comerciais, como o engajamento dos indivíduos com sen-

so de pertencimento coletivo capaz de atuar como propulsor para a transformação 

social e urbana.

2.3.1 O PAPEL DA MARCA NA CONSTRUÇÃO DE UMA TECNOLOGIA SOCIAL

“Marca sf.1.Ato ou efeito de marcar.2.sinal distintivo de um objeto.3.Desenho ou etiqueta 

de produtos industriais.4.Categoria,qualidade.”

                   Dicionário Aurélio, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, RJ, 1997

A definição encontrada no dicionário já não é mais capaz de traduzir com clareza a 
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complexidade que o termo representa atualmente.

Em um ambiente sem concorrência a redução da marca a seu símbolo gráfico 

talvez fosse suficiente para identificar determinado produto, nesse caso marca é 

simplesmente um logotipo ou símbolo e sua gestão se limita à utilização correta de

sua identidade visual. Em um mercado competitivo, onde se disputa com outros 

concorrentes a preferência dos consumidores, marca não é apenas o logotipo, e 

sim, uma imagem, uma projeção, uma opinião dos outros sobre minha empresa. 

É com esse conceito de marca que trabalha o marketing, com a projeção de uma 

idéia na mente do consumidor (GUIMARÃES, 2004).

Modelo de iden-
tidade de Marca | 

David Aaker

MODELO DE PLANEJAMENTO DA IDENTIDADE DE MARCA

SISTEMA DE IDENTIDADE DE MARCA

 IDENTIDADE DE MARCA

EXPANDIDA

NUCLEAR/
ESSENCIAL

MARCA COMO 
PRODUTO

PROPOSTA DE VALOR CREDIBILIDADE

MARCA COMO 
ORGANIZAÇÃO

MARCA COMO 
PESSOA

MARCA COMO 
SÍMBOLO

ANÁLISE ESTRATÉGICA DE MARCA
ANÁLISE DO CLIENTE ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA AUTO-ANÁLISE

RELACIONAMENTO MARCA -CLIENTE
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 O gráfico anterior ilustra o modo paradigmatico de encaminhamento da construção 

de uma marca do segundo setor. Uma das tarefas às quais essa pesquisa se dedi-

cara e a confrontação desse modo de trabalho com aqueles que parecem atender 

mais adequadamente as necessidades do terceiro setor.

É possível perceber que o  conceito de marca se transformou, com o passar do 

tempo, agora não é mais compreendida exclusivamente como uma marca gráfica, 

tão pouco como uma imagem na mente do consumidor. Podemos dizer que, hoje 

a marca está envolvida em uma complexa rede, que extrapola, em muito, os limites 

físicos da empresa, e que sofre e promove diversas ações em diversos membros 

da sociedade.

O terceiro setor, por sua vez, carente de valor agregado e de características distin-

tivas, acaba sofrendo com o reflexo de um hábito de consumo que chamamos de 

“compra por pena”, onde o consumidor adquire produtos movido pele sentimento 

de compaixão. Um dos principais problemas nesse hábito de consumo é o fato 

dele, por não se tratar de um produto com valor agregado comunicado, e portanto 

genérico, o ciclo dessa compra é isolado, único, não contribuindo para uma gera-

ção contínua de renda, que acaba por fragilizar ainda mais as relações produtivas 

dos grupos. Nesse projeto pretendemos fortalecer as características específicas 

dos grupos, embarcando esses diferenciais de identidade nos produtos e serviços 

através das marcas e com isso proporcionar uma maior visibilidade validando gru-

pos e associações.

O trabalho também discute a criação de um novo termo, uma vez que branding, 

como é conhecido o processo de criação e gestão de marcas, está relacionado 

diretamente ao segundo setor. Com a série de especificidades inerentes ao terceiro 
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setor, chamá-lo de “branding para o terceiro setor” seria uma forma de adequar uma 

metodologia a uma nova realidade, quando na verdade, o que se propõe é a criação 

de uma nova forma de olhar para o problema.

2.3.2 O PAPEL DO DESIGN NA CONSTRUÇÃO DE UMA TECNOLOGIA SOCIAL

O design foi o primeiro agente na transformação da realidade de diversas  comunida-

des produtivas. Sua importância foi fundamental na inserção dos grupos no mercado 

das grandes empresas, como, fornecedores de mão-de-obra no desenvolvimento 

de brindes, por exemplo. 

“ A disponibilidade dos artesãos era, muitas vezes, superada pelo grande volume de peças 

que chegavam para testes e protótipos, ou retornavam para correções. As ONGs, bem 

como seus participantes, não estavam acostumados à dinâmica de confecção de protóti-

pos para desenvolvimento de produtos, à cultura existente; ou pendia para a estagnação 

criativa ou para a cópia simples de produtos, ou imagens trazidas pela direção.

Porém pequenos indícios de conflito, forma sempre dissipados com a materialização dos 

produtos. A cada no projeto resolvido, apresentando diferencial estético, capacidade pro-

dutiva, evidenciava o potencial criativo e de acabamento das ONGs, todos os envolvidos 

reverenciavam o resultado com grande entusiasmo...” Pons, pag,121, 2006

Essa aproximação foi responsável por capacitar os envolvidos, criando um sistema 

produtivo mais eficiente, respeitando as características produtivas de cada empre-

endimento social, aliando o saber-fazer local as necessidades estéticas do mercado 

formal. Hoje, o design é a ponta do processo, o resultado tangível. De nada adianta 

um processo produtivo justo e solidário sem um produto que possa ser competitivo 

estética e funcionalmente, da mesma forma não adianta um produto competitivo 



BRANDING PARA O TERCEIRO SETOR: EM BUSCA DA SOLUÇÃO 2 1/2 CAIO ESTEVES14

sem uma identidade de marca, que o diferencie, o valide e o sustente.

O Objetivo central do presente projeto é 

A - formação de jovens pesquisadores

1. Refletir sobre os instrumentos projetuais empregados no desenvolvimento de uma 

tecnologia social para construção de marcas destinada as comunidades/ grupos 

produtivos. 

2. Identificar  aspectos da prática projetual em branding que possam ser descritos 

de acordo com as exigências do rigor acadêmico, de modo a contribuir para o 

desenvolvimento das pesquisas acadêmicas em branding; 

3. Nesse processo, buscar reconhecer de que modos ocorre o impacto das relações 

de gênero, e os estudos sobe a temática, no âmbito da pesquisa;

4. Descrever as etapas do processo da pesquisa acadêmica que se   baseia no 

processo de projeto de branding, de modo a favorecer a formação de novos pes-

quisadores nessa área;

5. Contribuir para a insercão e o fortalecimento da pesquisa acadêmica em branding 

no campo da pesquisa acadêmica em áreas de prática projetual.

B - Capacitação profissional

C- Disseminação do conhecimento

6. Disseminação via Blog que documentará o processo de pesquisa por meio de 

posts sobre o processo de pesquisa, disponibilização de material textual e gráfico 

produzidos ao longo das atividades;

Via organização e divulgação de fóruns de discussão apresentando os resultados 

parciais obtidos ao longo da pesquisa; 

3.0
OBJETIVOS
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Via submissão de comunicações a congressos especializados;

Via submissão de artigos a periódicos especializados;

Empregaremos como base teórica o artigo “ Oito critérios da pesquisa acadêmica 

em áreas de prática projetual” de Biggs e Büchler, o relatório de pesquisa “Pesqui-

sa acadêmica em áreas de prática projetual: Arquitetura e Urbanismo” de Lima e 

o relatório parcial de pesquisa submetido à FAPESP por Lima referente ao projeto 

“Feminino e Plural: Percursos e Projetos de Arquitetas”. 

Biggs e Büchler sugerem 8 critérios, divididos em 2 grupos de 4 critérios. O primeiro 

ligado a modelos tradicionais de pesquisa e o segundo grupo, ligado aos interesses 

específicos dos praticantes.

Nossa intenção neste artigo é fazer ligações entre, de um lado, a atividade profissional 

de alto nível que, em si, é entendida como pesquisa nas áreas de prática projetual 

e, de outro lado, a pesquisa acadêmica em disciplinas tradicionais, para podermos 

identificar aspectos em comum entre os dois lados. Biggs e Büchler (2008, p.139)

Os 4 critérios diretamente relacionados a pesquisa acadêmica são: Perguntas e 

respostas, Conhecimento, Públicos e Métodos. o grupo de critérios relacionados 

a prática projetual são: A função retórica, Função da experiência, Relacionamento 

entre forma e conteúdo e O papel do texto e da imagem.

O branding para o terceiro setor tem uma forte vocação para o reconhecimento 

dos fenômenos sociais e urbanos, e que a reflexão sobre o precosseo de branding 

aproxima-se da investigação sobre os processos projetuais encaminhados pela pes-

quisa de Lima (2011, p.52)  que propõe 2 indicadores para a pesquisa acadêmica 

em área de prática projetual:

4.0
MATERIAIS 

E 
MÉTODOS
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Neste panorama, e tendo em vista o objetivo inicial de construção de indicadores que 

favorecessem o reconhecimento e legitimação do projeto de arquitetura e urbanismo 

como método e tema da pesquisa acadêmica, sugerimos dois indicadores que sinalizam a 

pesquisa acadêmica em área de prática projetual: 1.) PROJETUAL - utilização de recursos 

imagéticos e não-textuais, propositivos ou não, representando a totalidade ou parte de 

obras de arquitetura, urbanismo ou design; 2.) HISTÓRICO/HISTORIOGRÁFICO - utilização 

de métodos históricos ou historiográficos, textuais que contextualizem, justifiquem e situem 

a preocupacão de cunho projetual.

Nesse sentido o projeto propõe a pesquisa da prática projetual, tendo como objeto de 

estudo o processo de construção colaborativa de marca, já iniciado pelo proponente, 

do Selo Social S2, onde surgiram as questões que deram origem a esse trabalho. 

4.1 O BRANDING SOCIAL 

A construção de marcas sociais é uma proposta de articulação da comunidade em 

torno de um ideal comum. Essa construção, em alguns casos, passa pelo fortale-

cimento das próprias ONG’s, reestruturadas pela ótica do branding. Nesse trabalho 

o interesse recai sobre a geração de renda e a articulação necessária para que tal 

fato ocorra e possibilite a real transformação dos envolvidos e, possivelmente, do 

lugar onde estão inseridos.

4.2 O DESIGN POSSÍVEL

O Design Possível é um projeto de cooperação que nasceu da parceria da Univer-

sidade de Firenze com a Universidade Mackenzie de São Paulo e procurava o olhar 

Informações 
complememtares 

no link 
http://brandingpa-

raoterceirosetor.
wordpress.com/

infoscomplemen-
tares
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italiano para o design e seu mercado potencial e o olhar brasileiro para a produção e 

design de baixo impacto que acontece nas regiões pobres de São Paulo. No primeiro 

momento participaram as ONG’s Recicla Jeans, Monte Azul, Aldeia do Futuro. As 

ONG’s envolvidas desenvolvem projetos de geração de renda através da produção 

de objetos, utilizando para isso resíduos industriais ou urbanos que são descartados 

pela sociedade. O proponente que desde 2006 atua junto ao Design Possível, na 

construção de marcas sociais, tendo vivenciado, por diversas vezes, as questões 

levantadas por esse projeto. 

4.3 O SELO SOCIAL

O Selo Social é uma SPG (Sistema Participativo de Garantia) que visa a Certificação 

de empreendimentos que promovam o Comercio Justo e Solidário e a inclusão so-

cial através do trabalho. Sistema Participativo de Garantia é uma Tecnologia Social 

desenvolvida em diversos países voltadas a desenvolver Garantia sobre Produtos e 

Processos, onde diretamente, técnicos, produtores e consumidores compartilham 

princípios, critérios e regras e eles em processo de relação de confiança se auto 

atestam. 

Informações 
complememtares 

no link 
http://www.

designpossivel.org/
sitedp/

Informações 
complememtares 

no link 
http://selosocial.
org/sobre/quem-

-somos/

5.0
PLANO DE 

TRABALHO
E CRONO-

GRAMA
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 Os resultados do projeto poderão ser avaliados levando-se em conta a resposta 

aos seguintes quesitos, enumerados abaixo:

Os resultados obtidos no projeto de pesquisa foram capazes de:

1. Descrever de que forma os tópicos, preocupações e interesses expressos no 

projeto de pesquisa e trabalhados ao longo dela respondem a questões culturais 

de relevância para o público acadêmico e para a sociedade?

2. Os aspectos inovadores no processo de construção do conhecimento produzido 

pela pesquisa têm potencial de ser comunicado e transferido, de forma a contribuir 

para o avanço do conhecimento nas práticas de pesquisa sobre a temática de 

pesquisa acadêmica em área de prática projetual?

3. O processo de construção de conhecimento produzido e utilizado nesta pesquisa 

tem potencial de ser transferido/aplicado em outras áreas do conhecimento?

AAKER, David, Construíndo marcas fortes. Porto Alegre: Bookman, 2007.

6.0
FORMA DE 
TRABALHO

E 
ANÁLISE 

DOS 
RESULTA-

DOS
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