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MÍDIA para sUa MeNsaGeM

Para publicar con-
teúdos visuais 
detalhados 
em jornais e 
revistas.

Contar histórias 
curtas e 
interessantes, 
geralmente 
com atores.

divulgar 
mensagens 
diretas e de 
larga escala a 
transeuntes.

Chegar aos inter-
nautas enquanto 
eles mandam 
e-mails, fazem 
pesquisas e 
leem notícias.

dar aos canais 
de mídia uma 
prévia por 
escrito de 
seu evento ou 
serviço.

aumentar o en-
tusiasmo e con-
vidar represen-
tantes da mídia 
para divulgar a 
história.

Vantagem escrever e 
fazer o design 
da mensagem 
exatamente 
como você quer 
que os leitores 
a vejam.

Usar perfis 
de ouvintes e 
telespectado-
res para fazer 
uma campanha 
direta.

anúncios 
em locais 
movimentados 
alcançam um 
público grande 
e variado.

anúncios 
pela web com 
preços baixos 
fazem com que 
você chegue 
rapidamente a 
seu público.

Uma cobertura 
da mídia agrega 
valor a sua 
mensagem.

o contato 
pessoal direto 
ajuda a engajar 
o seu público.

Desvantagem anúncios 
grandes e de 
veiculação fre-
quente podem 
ser caros e 
atingir um pú-
blico limitado.

Custos de 
produção e 
veiculação 
podem ser 
elevados.

sua mensagem 
fica limitada a 
poucas pala-
vras e imagens.

o internauta 
pode ignorar o 
anúncio ou até 
ficar irritado 
com e-mails 
constantes.

Mesmo os 
melhores press 
releases não 
garantem  
cobertura da 
mídia.

problemas com 
equipamentos 
ou mau tempo 
podem atrapa-
lhar o evento.

O que você 
precisa

imagem digital, 
tamanho do 
anúncio, lista 
de publicações-
alvo.

gravação digital 
de áudio ou 
vídeo, tamanho 
do anún-
cio, lista de 
programas-alvo.

Mensagem curta 
e de impacto, 
lista de empre-
sas de outdoors 
e de locais movi-
mentados.

lista de e-
mails, assinan-
tes de rss e de 
palavras-chave 
para buscas.

Comunicado 
escrito, dados 
da pessoa de 
contato, lista 
de contatos na 
mídia.

local, data, 
equipamentos e 
voluntários.

Dica negocie preços 
com desconto 
ou outros 
benefícios para 
entidades sem 
fins lucrativos.

solicite preços 
reduzidos ou 
veiculação 
gratuita para 
anúncios 
de utilidade 
pública.

acrescente 
um chamado à 
ação, solicitan-
do às pessoas 
que telefonem 
ou mandem 
e-mail.

não envie e-
mails direta-
mente. peça 
aos internautas 
que assinem 
para receber 
seu anúncio.

Faça follow-up 
por e-mail ou 
telefone para 
o repórter ou 
agência. 

Marque o 
evento na parte 
da manhã para 
que vire notícia 
no mesmo dia.

Por onde 
começar

Faça o download  
de anúncios em 
www.rotary.org 
/humanityinmotion.

encomende 
os anúncios 
da campanha 
humanidade em 
ação em shop 
.rotary.org.

aprenda a adap-
tar outdoors em 
www.rotary.org 
/humanityinmotion.

Faça download 
de anúncios para 
internet em www 
.rotary.org 
/humanityinmotion.

Compre Rela-
ções Públicas 
Eficazes – Guia 
para Rotary 
Clubs em shop
.rotary.org.

Contate pr@rotary 
.org para saber 
como iluminar 
um ponto turísti-
co em celebração 
ao aniversário do 
rotary, em 23 de 
fevereiro.
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IMPReSSA INTeRNeT PReSS ReLeASe eVeNTOSRÁDIO e TV OUTDOOR
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Adapte os anúncios do Rotary à sua comunidade. num mundo com tantos 
rostos, idiomas e estilos de comunicação diferentes, a adaptação da mensagem 
do rotary é essencial para atrair novos associados e arrecadar fundos. veja como 
clubes e distritos adaptaram o mesmo outdoor às suas necessidades.

peNse GLOBaLMeNTe, AjA LOCALMeNTe
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Começando do topo: Outdoor original.
Troca de imagem (egito). 
endosso de celebridade (Taiwan).
Tradução da mensagem (México).
Adição de contato local (Austrália).
Menção à comunidade local (eUA).



anos atrás, o site Forbes.com elogiou a Nike pelo contrato 
de US$100 milhões com Tiger Woods, dizendo que “nenhuma outra 
companhia capitalizou desta forma com o apelo exercido pelo prodígio 
do golfe como a Nike”. Mas veio 2009 e os problemas conjugais de 
Woods viraram um escândalo público que manchou sua imagem de 
bom rapaz, e os especialistas especularam que a marca Nike poderia 
ser jogada na lama junto com ele.

Embora a Nike tenha superado a negatividade pública que seguiu 
o episódio, levará muito tempo até que outra empresa decida associar 
tanto seu nome a uma celebridade.

Felizmente a marca Rotary não foi construída em solo frágil, com 
a ajuda de um porta-voz contratado. Ela se alicerça em fundação 
sólida, cimentada na inabalável reputação em humanitarismo e nas 
boas relações cultivadas por mais de 1,2 milhão de rotarianos. Ainda 
assim, o Rotary não tem a projeção de uma Nike ou Tiger Woods 
e, por isso, não pode se acomodar em apenas seus feitos para divulgar 
sua marca.

Como sabiamente dito pelo diretor do RI John T. Blount, do 
Rotary Club de Sebastopol: “Se você não constrói sua marca, o 

público a construíra para você; 
por isso temos que cimentar 
nossa marca”. 

O grande estrategista de 
marketing Al Ries concorda. 
“Marcas são palavras e conceitos 
formados na cabeça dos 
consumidores.” Ries, que com 
sua filha Laura escreveu The 22 
Immutable Laws of Branding e 
outros quatro livros sobre 
marketing, explica que “branding 
é o processo de inserir palavras 
e imagens na cabeça das pessoas. 
O pessoal de marketing está 
certo quando diz que o 
consumidor é o dono da marca”.

“A maioria das pessoas acha 
que o Rotary tem pouca ou 
nenhuma identidade”, afirma o 

vice-presidente do RI Thomas M. Thorfinnson, do Rotary Club de 
Eden Prairie Noon, EUA. “Nós queremos e precisamos que o 
público veja o nome e o logotipo do Rotary constantemente, 
associando-os com o nosso papel de humanitaristas atuantes que 
realmente fazem a diferença. Branding significa conquistar uma 
identidade pública positiva que vem instantaneamente às mentes das 
pessoas ao verem nosso nome e logotipo.” 

Embora o termo “processo de branding” soe como um conceito 
de alto nível que deve ser deixado aos profissionais de mídia e 
marketing, Thorfinnson enfatiza a importância e simplicidade de se 
comunicar e reforçar a mensagem rotária. “Em projetos, eventos e 
atividades de clube e distrito nós todos podemos colocar a roda 
denteada e o nome Rotary em lugar de destaque. É comum não 
fazermos isso em atividades do Rotaract, Interact, Intercâmbio de 
Jovens, RYLA e projetos da Fundação.”

Segundo ele, branding deve começar com os próprios rotarianos. 
“Não podemos nos esquecer de usar o pin. Nós pertencemos a uma 
organização extraordinária e podemos ajudar a projetar nossa imagem 
usando o logotipo da organização com orgulho e passando a 
mensagem que os rotarianos são pessoas que cultivam boas relações 
e servem à humanidade.”

Blount é da mesma opinião que Thorfinnson quanto ao valor das 
boas relações para a manutenção da marca Rotary. “Temos nossa 
bandeira fincada em quase todas as comunidades do mundo. Entidades 
como a Fundação Bill e Melinda Gates, Organização Mundial da 
Saúde e Engenheiros Sem Fronteiras querem se juntar a nossos 
empenhos, pois sabem quem somos, o que defendemos e o que somos 
capazes de realizar.”

O relacionamento do Rotary com a Universidade Northwestern, 
que fica a poucos quarteirões da sede mundial do Rotary em 
Evanston, EUA, gerou um excelente trabalho de marketing feito pela 
faculdade de jornalismo da universidade. Um grupo de alunos de 

a FOrÇa 
da 
Marca
COMO eVITAR  
UMA CRISe De  
IDeNTIDADe
Por Paul engleman



marketing integrado estudou o Rotary a fundo e identificou os 
passos que a entidade poderia tomar para fortalecer sua marca.

Segundo o professor Paul Wang, o Rotary enfrenta um desafio 
interessante. “É uma situação clássica em que existe a necessidade 
de manter os associados atuais e, ao mesmo tempo, atrair jovens à 
organização.” 

Um dos alunos de Wang, Kelsey Horine, faz um alerta. “Sem dúvida 
o nome Rotary é uma marca forte, entretanto, o que ela significa para 
os rotarianos parece ser bem diferente do que significa para o público 
em geral. É como se o Rotary tivesse duas marcas – uma para aqueles 
que têm uma relação com a organização e outra para aqueles que não 
têm essa relação. Isto não é bom para a marca Rotary.”

A aluna Stacy Lynn Ptacek lembra que o Rotary tem um alicerce 
bem forte e observa que, embora a organização tenha sido fundada 
com base em relações de negócios, ela existe até hoje graças a seu 
trabalho humanitário. “A rede de clubes autônomos do Rotary o 
capacita a operar melhorias locais e mundiais”, diz ela. 

O projeto da Northwestern se concentrou principalmente nos 
planos de marketing que o Rotary tem na América do Norte. Na 
arena internacional, talvez não exista ninguém que entenda o desafio 
de se fazer o branding do Rotary melhor que o tesoureiro do RI 
K.R. Ravindran, do Rotary Club de Colombo, Sri Lanka. Seis anos 
atrás, quando seu país foi devastado pelo tsunami que matou 40.000 
pessoas, os rotarianos do Distrito 3220 não tardaram a fornecer 
assistência. Segundo Ravindran, a atuação dos rotarianos nos 
trabalhos de recuperação realçaram a marca Rotary. 

“Nós, rotarianos, sabíamos que tínhamos que fazer algo de peso”, 
lembra Ravindran. “Decidimos construir escolas de boa qualidade 
para substituir algumas que foram destruídas. Em apenas 36 meses 
erguemos 20 escolas, com US$12 milhões. Conseguimos levar de 
volta 15.000 crianças às salas de aula, em escolas muito melhores 
comparadas às que tinham antes.” 

A iniciativa contou com o apoio de um banco, que doou US$1 
milhão e pagou pelos anúncios de jornal sobre a abertura das escolas 
através do projeto Schools Reawaken. “A cada cerimônia de 
inauguração de uma nova escola era feito um anúncio de página 
inteira no jornal, divulgando no país inteiro não apenas a abertura 
do estabelecimento de ensino, como também que os rotarianos 
mantiveram sua promessa e tornaram as escolas uma realidade.”

“A maioria das ONGs não estava em posição de fazer uma 
declaração como esta”, afirma Ravindran. “ONGs do mundo inteiro 
fizeram muitas promessas de ajuda, mas poucas cumpriram o que 
prometeram. O Rotary cumpriu sua promessa e sua fama se 
espalhou. Quando o governo reuniu os doadores para falar sobre 
o progresso dos projetos feitos por essas ONGs, o Rotary foi 
convidado para discorrer sobre como gerenciar um projeto de porte 
tão grande de maneira eficaz e economicamente viável.”

Ravindran pede aos clubes que sonhem alto ao planejarem seus 
projetos. “Quando fazemos projetos pequenos e fragmentados, eles 
não causam um impacto forte o suficiente nas vidas das pessoas. É 
melhor os clubes juntarem suas forças para empreender uma 
atividade maior e capaz de surtir um efeito mais abrangente. Cada 
cidade deveria ter pelo menos um projeto de destaque.”

Seus comentários sobre a importância de destacar as conquistas 
do Rotary ressaltam a necessidade dos rotarianos receberem o 
crédito por seus feitos. Embora a modéstia seja uma virtude, ela não 
ajuda a organização em nada.

Thorfinnson é da mesma opinião. “Não podemos mais ficar de 
braços cruzados achando que nosso trabalho fala por si. Branding 
começa com pessoas e o seu sucesso leva ao aumento do quadro 
associativo e, consequentemente, a mais trabalhos significativos.”

“Todos concordamos que o logotipo do Rotary deveria 
representar serviços humanitários, mas para chegar a este ponto é 
preciso que o mundo saiba que somos a principal organização em 
serviços humanitários”, conclui Ravindran.

os rotarianos podem ajudar a fortalecer a marca rotary com os 
recursos do site do ri. na seção de relações públicas há vários 
materiais para download, como anúncios de utilidade pública para 
tv, rádio, mídia impressa, internet e outdoors, todos eles parte  
da campanha de imagem pública humanidade em ação. visite 
www.rotary.org/humanityinmotion.



A campanha do Rotary 
International “Falta só isto 
para acabar com a pólio” é 
uma coletânea de anúncios 
de utilidade pública e 
imagens com apelo a várias 
comunidades mundiais. Entre 
as celebridades locais e 
internacionais que cederam 
sua imagem e voz à 
campanha estão oito 
sobreviventes da pólio e 
quatro pessoas de países onde 
a pólio ainda é endêmica.

(1) Calvin Borel
Nasceu em St. Martin Parish,  
Louisiana, EUA
Jóquei profissional e  
campeão três vezes do 
Kentucky Derby

(2) jack Nicklaus
Nasceu em Columbus,  
Ohio, EUA
Jogador de golfe profissional 
e sobrevivente da pólio

(3) Rainha Noor da jordânia
Nasceu em Washington, D.C., 
EUA
Humanitarista e  
defensora da paz

(4) Marvin Hamlisch
Nasceu em Nova York, EUA
Compositor e maestro

(5) Ziggy Marley
Nasceu em Kingston, Jamaica
Cantor, compositor,  
músico e humanitarista

(6) Isabel Allende
Nasceu em Lima, Peru
Autora e humanitarista

(7) jane Goodall
Nasceu em Londres, 
Inglaterra
Primatologista  
e humanitarista

(8) eddy Merckx
Nasceu em  
Meensel-Kiezegem, Bélgica
Ciclista profissional

(9) Zeynab Abib
Nasceu em Abidjan,  
Costa do Marfim
Cantora pop e Embaixadora 
de Boa-Vontade do Unicef

(10) Angélique Kidjo 
Nasceu em Ouidah, Bênin
Cantora e ganhadora do 
Grammy

(11) Nwankwo Kanu
Nasceu em Owerri, Nigéria
Jogador de futebol profissional

STAR POweR 
erradIcaNdO a  
póLIO cOM a ajUda  
de NOssOs aMIGOs

Polio still cripples thousands of children
around the world. With your help, we can wipe

this disease off the face of the earth forever.
Visit rotary.org/endpolio to help.

END POLIO NOW

Dr. Jane Goodall

We Are ThisClose to Ending Polio.

Polio still cripples thousands of children
around the world. With your help, we can wipe

this disease off the face of the earth forever.
Visit rotary.org/endpolio to help.

END POLIO NOW

Her Majesty Queen Noor of Jordan

We Are ThisClose to Ending Polio.
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Writers, actors, musicians, athletes, and 
humanitarians from all over the world are 
spreading the message to End Polio Now 
as part of Rotary International’s “We Are 
This Close to Ending Polio” campaign, a 
collection of regional visual and audio pub-
lic service announcements (PSAs) that ap-
peal to communities around the world. The 
local and international figures who have 
volunteered their images and voices include 
eight polio survivors and four celebrities 
from countries that are still polio endemic. 
Use this map to find the one closest to you.

(12) Dan Maraya jos
Nasceu em Bukuru, Nigéria
Cantor de música folclórica  
e embaixador do Rotary  
pela erradicação da pólio  
na Nigéria

(13) Staff Benda Bilili
Formado em Kinshasa, na 
República Democrática  
do Congo  
Grupo musical de oito 
pessoas que eram artistas de 
rua, cinco deles sobreviventes 
da pólio

(14) Arcebispo emérito 
Desmond Tutu
Nasceu em Klerksdorp,  
África do Sul
Nobel da Paz e sobrevivente 
da pólio

(15) Hany Salama
Nasceu no Cairo, Egito
Ator

(16) Itzhak Perlman
Nasceu em Tel Aviv, Israel
Violinista e sobrevivente 
da pólio

(17) Mallika Sherawat
Nasceu em Rohtak, Índia
Atriz e modelo

(18) Amitabh Bachchan
Nasceu em Allahabad, Índia
Ator

(19) jackie Chan
Nasceu em Hong Kong
Dublê, ator e diretor

(20) Sue jin Kang
Nasceu em Seul,  
Coreia do Sul
Primeira bailarina do  
Balé de Stuttgart

Para saber como criar um 
anúncio de utilidade pública 
usando uma celebridade de 
sua área, acesse www.rotary 
.org/humanityinmotion.
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eM SUMA 
Se você estivesse em um elevador e alguém lhe perguntasse o que é o Rotary, 

o que poderia responder em menos de um minuto?  
Alguns líderes da nossa organização respondem.

por Susie  Ma

ANNe L. MATTHewS, Curadora da Fundação Rotária, EUA
O Rotary é a organização humanitária apolítica e não sectária 
de maior prestígio no mundo, com mais de 100 anos. Nosso 
propósito como rotarianos é promover a paz e compreensão 
por meio de vários programas educacionais e humanitários 
financiados pela Fundação Rotária, que se dedica a ajudar 
pessoas carentes no mundo inteiro.

jOHN F. GeRM, Vice-chair do Conselho de Curadores da Fundação 
Rotária, EUA
O Rotary é uma organização humanitária com altos padrões 
éticos que empreende projetos de melhoria das condições 
de vida em inúmeras comunidades do globo, usando 
para este fim programas educacionais e humanitários. Eu 
costumo levar a reuniões do Rotary pessoas que querem 
saber mais sobre a entidade, e lhes dou um exemplar da 
revista The Rotarian.

ANTONIO HALLAGe, Diretor do RI, Brasil
O Rotary é uma organização internacional formada por 
profissionais de alto padrão ético. Estamos engajados com os 
profissionais e a juventude de nossas comunidades.

wILLIAM B. BOyD, Chair eleito do Conselho de Curadores e 
ex-presidente do RI, Nova Zelândia
Nós estamos aqui para servir às pessoas, e o melhor exemplo 
disto é a campanha de erradicação da pólio. Muita gente 
não sabe o que é o Rotary e cabe a nós dizer que é uma 
organização humanitária internacional. Quando eu passo 
pela imigração nos Estados Unidos e digo que estou em 
viagem a serviço do Rotary, eles me perguntam: “Você está 
aqui a negócios?”, ao que respondo: “De forma alguma, eu 
pertenço a uma organização de voluntários e não ganho nada 
para fazer discursos, e para falar a verdade nem sou tão bom 
assim em oratória”.

KALyAN BANeRjee, Presidente eleito do RI, Índia
O Rotary é uma organização de voluntários com mais de 1,2 
milhão de líderes profissionais e executivos do mundo todo, 
reunidos pela amizade e amor, pela paz e humanitarismo. Nós 
executamos projetos em assuntos diversos, como analfabetismo, 
saúde, fome, pobreza, água potável e meio ambiente. Um dos 
pilares do Rotary é o compromisso de manter altos padrões 
éticos em nossa vida profissional e pessoal.

SAMUeL F. OwORI, Diretor do RI, Uganda
Rotarianos ajudam pessoas carentes. Fazemos contato com 
pessoas de caráter e influência. Sua vida profissional ganha 
outro impulso se você estiver no Rotary, que lhe dá a chance 
de conhecer pessoas que provavelmente jamais conheceria. 
Você pode causar um impacto positivo promovendo a paz e 
compreensão.  A erradicação da pólio é um dos nossos melhores 
produtos. Temos como dever deixar este mundo melhor do 
que quando o encontramos.

eKKeHART PANDeL, Diretor do RI, Alemanha
Na Alemanha, o Rotary é uma das maiores organizações 
humanitárias formadas por voluntários. Temos uma grande 
diversidade em nossos clubes no que se refere a sexo, religião, 
profissão e negócios. Nossa rede mundial é bastante atuante 
na ajuda países em desenvolvimento. Fazemos muitos projetos 
na África.

DONG KURN Lee, Curador da Fundação Rotária e ex-presidente do 
RI, Coreia do Sul
O Rotary oferece a oportunidade de construir boas relações 
e de contribuir à sociedade. Rotary significa ajudar pessoas 
menos privilegiadas. Nós nos encontramos com amigos em 
nossas reuniões semanais, durante as quais discutimos como 
prestar ajuda onde for preciso, e fazemos doações. Todos 
precisam de algo como o Rotary.


