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RESUMO 

 
 
 
 

Este trabalho enfoca a ação de patrocínio a eventos como ferramenta comunicacional, 

incorporada ao composto da comunicação de marketing. O principal objetivo é analisar e 

apresentar como as empresas usam e articulam as ferramentas da comunicação integrada de 

marketing às ações de patrocínio para se criar um efeito sinérgico de comunicação. A 

metodologia constitui-se em pesquisa bibliográfica e documental e o estudo de casos 

envolvendo as empresas Ambev, Petrobras e Bradesco com o patrocínio aos respectivos 

eventos: Skol Beats; Jogos Pan-americanos 2007 e o Espetáculo ‘Saltimbanco’ do Cirque du 

Soleil, verificando como os aspectos teóricos foram apropriados em cada caso. As conclusões 

apontam, principalmente, que as empresas vêm buscando utilizar o potencial máximo de 

comunicação dos eventos não só ao promoverem, mas também na condição de 

patrocinadoras, e que o patrocínio deve ser parte de um plano integrado, no qual as ações 

estratégicas de comunicação de marketing, através das várias ferramentas que as constituem, 

podem e devem ser conjugadas para alcançar sinergia e valorizar as ações comunicacionais 

dos patrocinadores.   

 

Palavras-chave: comunicação integrada de marketing; patrocínio; eventos. 
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ABSTRACT 

 

 

This study focuses the action to events sponsorship as a communication tool 

incorporated into the marketing communication compound. The main objective is to analyze 

and present how the enterprises use and articulate the marketing integrated communication 

tools at the sponsorship actions in order to create a synergic effect of communication. The 

methodology is constituted by bibliographic and documental research and the cases studies 

involving the companies Ambev, Petrobras and Bradesco with the sponsorship to their 

respective events: Skol Beats; Pan-american Games 2007 and the Saltimbanco’s show from 

Cirque du Soleil, verifying how the theoretical aspects were appropriated in each case. The 

conclusions point to, mainly, that the enterprises have searching to employ the maximum 

communication potential from events, not only when they foster, but also as a sponsors 

condition, and that the sponsorship must be part of an integrated plan, in which the strategic 

communications marketing actions, through the several tools which they’re constituted, are 

able to and must be conjugated in order to reach synergy and add value to the sponsor’s 

communication actions. 

 

Key-words : marketing integrated communication; sponsorship; events.  
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RESUMEN 

 
 

 
Este trabajo enfoca la acción del patrocinio a eventos como herramienta 

comunicacional, agregada al compuesto de la comunicación de marketing. El principal 

objetivo es analisar y presentar como las empresas utilizan y articulan las herramientas de la 

comunicación agregada de marketing a las acciones del patrocinio para crearse un efecto 

sinérgico de comunicación. La metodologia se constituye en pesquisa bibliografica y 

documental y el estúdio de casos que implican las empresas Ambev, Petrobras y Bradesco con 

el patrocinio a los respectivos eventos: Skol Beats; Juegos Pan-americanos 2007 y el 

Espectáculo ‘Saltimbanco’ del Cirque du Soleil, verificando como los aspectos teóricos 

fueron apropiados en cada caso. Las conclusiones apuntan, principalmente, que las empresas 

están buscando utilizar el potencial máximo de comunicación de los eventos no sólo al 

promoverse, pero también en la condición de patrocinadoras, y que el patrocinio debe ser 

parte de un plano agregado, en lo cual las acciones estratégicas de comunicación de 

marketing, a través de las varias herramientas que las constituyen, pueden y deben ser 

conjugadas para alcanzar sinergia y valorizar las acciones comunicacionales de los 

patrocinadores. 

 

Palabras- clave: comunicación agregada de marketing; patrocinio; eventos. 
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INTRODUÇÃO 

 
Na atual sociedade globalizada, as organizações estão inseridas num mercado 

altamente competitivo e ágil, no qual vivenciam a dificuldade constante de estabelecer 

diferenciais tangíveis entre seus produtos e serviços, os quais se tornam cada vez mais 

similares, e fatores como preço, tecnologia e qualidade não mais se constituem em 

diferenciação e sinônimo de sobrevivência.  

Neste cenário, as marcas se transformaram no maior ativo das empresas, e à medida 

que se tornam conscientes do poder de suas marcas, entendem a necessidade de ações e 

estratégias de comunicação visando agregar atributos e elementos intangíveis de valor, que 

possam diferenciá- las perante a concorrência. “As organizações modernas assumem novas 

posturas na sociedade atual. A velocidade das mudanças que ocorrem em todos os campos 

impele as organizações a um novo comportamento institucional perante a opinião pública” 

(KUNSCH, 2001, p. 27). 

Para viabilizar o desenvolvimento organizacional, seguro e competitivo, esta 

comunicação precisa ser entendida pelas empresas como uma filosofia capaz de nortear e 

orientar toda a comunicação que é gerada. Dessa forma, a filosofia de comunicação integrada 

de marketing passa a evidenciar sua importância respondendo ao desafio e à complexidade 

das empresas se relacionarem e se comunicarem eficazmente com seus diversos públicos em 

mercados altamente competitivos. A partir de um posicionamento claro e um ordenamento 

efetivo nas suas ações, dentro de um sistema integrado, é possível obter um efeito sinérgico, 

resultante da integração – coerente, consistente e ajustada – das ferramentas comunicacionais, 

para que a mensagem produza, efetivamente, o impacto desejado junto ao público-alvo. 

Dentre as ações da comunicação integrada de marketing está o patrocínio a eventos, 

focado em conceito, imagem, identidade, cultura e posicionamento da marca patrocinadora. 

As empresas têm procurado utilizar o potencial máximo de comunicação dos eventos para 

suas estratégias institucionais e mercadológicas, fato que ocorre não só ao promoverem os 

eventos, mas também na condição de patrocinadoras destes. 

A visibilidade do patrocínio e seus efeitos são maiores quando a empresa define 

estratégias para explorá-lo através das ferramentas que constituem a comunicação integrada 

de marketing – promoção de vendas, propaganda, merchandising, publicidade, relações 

publicas e marketing direto, é a hipótese norteadora deste trabalho. 

Esse é, portanto, o principal objetivo que motiva esta pesquisa; analisar e apresentar 

como as empresas usam e articulam as ferramentas no contexto da comunicação integrada de 
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marketing, junto às ações de patrocínio, resultando numa sinergia que valoriza e fortalece o 

efeito comunicacional desta ação.  

Além desse objetivo mais amplo, há outros objetivos específicos, buscando 

entendimento para: 

- Os fatores que implicam na demanda por eventos como estratégia de comunicação 

para as empresas; 

- Quais elementos norteiam o processo decisório e o desenvolvimento das ações de 

patrocínio; 

- Quais estratégias são empregadas pelas empresas Ambev, Petrobras e Bradesco, na 

condução do patrocínio em sua estratégia de comunicação.  

 

A metodologia divide-se em duas etapas, sendo a primeira alicerçada em pesquisa 

bibliográfica de obras gerais e específicas sobre os aspectos essenciais que norteiam o tema – 

eventos, patrocínio, comunicação integrada de marketing e as ferramentas comunicacionais –, 

objetivando fundamentar teoricamente e tornar claro o aspecto conceitual dos elementos 

apontados, estabelecendo inter-relações entre eles, bem como, relacionando a base teórica 

com a prática. “Realizar pesquisa sem interpretação teórica, ou teorizar sem pesquisa é 

ignorar a função essencial da teoria como instrumento para conseguir economia do 

pensamento” (SELLTIZ et. al 1974, p. 560).  

Como acompanhamento paralelo, o estudo e análise de relatórios, matérias de jornais e 

revistas relativas aos assuntos propostos, incluindo artigos e divulgações das próprias 

empresas estudadas, considerando que tais publicações, por apresentarem uma informação 

periódica e atualizada, representam instrumento importante e indispensável para o 

acompanhamento das particularidades e das constantes movimentações do mercado nessa 

área. Outras fontes, os websites, julgados de grande valor no contexto desta pesquisa, 

oferecem dados relevantes e recentes, já que atualmente a informação acontece de forma 

rápida e dinâmica.  A reflexão sobre os temas e dados pesquisados serve de base para as 

propostas apresentadas. Igualmente, o levantamento e análise de fontes de pesquisas 

estatísticas, cujos dados permitem a complementação das informações coletadas, 

proporcionando, desse modo, uma maior abrangência e aplicabilidade ao trabalho. Ao final, 

os anexos, nos quais constam informações complementares, colaborando para o melhor 

entendimento de fatos e observações pontuadas no desenvolvimento da pesquisa. 

A segunda etapa compreende o método de estudo de casos múltiplos. Três casos que 

envolvem o patrocínio a um evento, como estratégia de comunicação de marketing, 
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selecionados levando-se em conta suas particularidades, como natureza do evento – esportivo 

e cultural; segmentação de público; abrangência; dimensão das ações e os objetivos e as 

condições em que foram trabalhadas, ajustadas com o ramo de atividade da empresa; pública 

e privada, e outros. Dentro dessas premissas, as empresas abordadas são a AmBev, através de 

uma de suas marcas – Skol, patrocinando o evento Skol Beats – especificamente a 7ª. edição 

em 2006; o Banco Bradesco, com o patrocínio ao espetáculo ‘Saltimbanco’ do Cirque Du 

Soleil e a Petrobrás patrocinadora dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Através da análise 

desses casos, examinando como os aspectos teóricos foram apropriados em meio a ótica e 

prática do mercado, é possível verificar como essas empresas desenvolveram ações de 

patrocínio a eventos, dentro de sua estratégia de comunicação, e como utilizaram as 

ferramentas de comunicação de marketing, de forma integrada, criando sinergismo que 

valoriza a eficiência comunicacional do patrocínio.   

Esta pesquisa se justifica principalmente na medida em que pode contribuir para o 

estudo teórico e prático destas atividades – eventos/patrocínio – que se tornaram importantes 

ferramentas da comunicação integrada de marketing, compreendendo como a ação de 

patrocínio trabalha para beneficiar a empresa e sua marca e que, considerada um 

investimento, precisa ser gerenciada e reforçada para que efetivamente se traduza nos 

benefícios projetados pelo patrocinador. O patrocínio a eventos não pode ocorrer por acaso, 

pelo contrário, seus direitos foram adquiridos pela empresa patrocinadora e, portanto, obter 

todo o sucesso com essa ação é a condição indispensável para que possa, efetivamente, ser 

uma ferramenta em toda sua potencialidade de comunicação. 

A idéia, bem como o interesse nesse estudo, surgiu com a vivência profissional da 

autora na área de eventos, mais especificamente atuando com empresas no processo de 

promoção e captação de recursos para eventos. E esta experiência na área permite constatar 

que o patrocínio a eventos se tornou uma ferramenta comunicacional estratégica, eficiente, 

sendo muitas vezes o eixo central de um processo de comunicação de marketing da empresa. 

Porém, quando esta empresa investe nesta ação, deve fazê- lo objetivando capitalizar o 

máximo de seus atributos, transferindo-os para sua imagem e sua marca. E para se conseguir 

extrair o máximo de eficácia dessa ação, é preciso que ela seja planejada, desenvolvida, 

articulada e assim, reforçada dentro de uma filosofia de comunicação integrada de marketing. 

Esta pesquisa está estruturada em cinco capítulos. No primeiro capítulo intitulado 

Patrocínio a eventos, o foco contextualiza os eventos, dentro das principais abordagens dos 

autores e profissionais da área, analisando os diversos elementos que compõem as definições; 

os indutores de sucesso; bem como os objetivos norteadores para o promotor e a empresa 
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patrocinadora, ressaltando sua importância como ferramenta da comunicação. Também são 

contextualizadas, através de definições e exemplos, as atividades de patrocínio relacionadas a 

eventos nas áreas – esporte, cultura, social e/ou ambiental – as quais facilitam a denominação 

usual da atividade como patrocínio a eventos e eventos proprietários. Em cada um desses 

segmentos há objetivos, benefícios e resultados diferenciados, considerando seus atributos. 

Ainda neste capítulo, busca-se o entendimento para as situações de priming – efeitos 

de ordem e congruência – pela qual há uma preparação e um reforço para um estímulo, já que, 

conforme os exemplos citados, estas situações se apresentam nas ações de patrocínio a 

eventos. 

No segundo capítulo – A gestão do processo de patrocínio – são apresentadas as 

diretrizes para um investimento eficaz no patrocínio. A excelência do produto a ser 

patrocinado – o evento – e seu alinhamento com a filosofia e o perfil instituciona l da empresa 

patrocinadora são condições primordiais para se tornar efetivo o contrato de investimento e o 

retorno desejado. É preciso um gerenciamento eficaz, afinal, em qualquer modalidade de 

patrocínio como investimento, não se pode deixar nenhuma lacuna, nenhuma brecha que dê 

margem a prejuízos de resultados, ou seja, que prejudique ou frustre seus objetivos e metas. 

Esse capítulo busca apresentar as diretrizes e as etapas que devem nortear este processo, 

examinando, com minúcia, os inúmeros fatores que competem para assegurar a obtenção e 

mensuração dos resultados esperados, e as garantias de sucesso apresentadas no planejamento, 

seja na realização ou participação no evento. Alguns profissionais e/ou autores divergem 

quanto a efetividade dos resultados que poderão ser alcançados pelas empresas quando da 

utilização estratégica do patrocínio a eventos, e estas posições serão também discutidas neste 

capítulo. 

A abordagem do capítulo três está direcionada ao entendimento da comunicação 

integrada de marketing para as empresas, embasado na análise de conceitos e na inter-relação 

entre os elementos, reforçado pelos exemplos. Mais do que nunca, se faz necessário planejar 

estrategicamente a comunicação, no sentido de se obter diferenciais intangíveis, atrelados à 

imagem e à marca das organizações. Cada ferramenta do composto da comunicação integrada 

de marketing – promoção de vendas; merchandising; propaganda; publicidade; relações 

públicas e marketing direto –, exerce seu papel dentro deste processo comunicacional 

integrado, e para melhor entendê-lo, dentro do contexto desta pesquisa, é importante 

compreender cada uma dessas ferramentas, abordando seus conceitos, funções e objetivos, 

atrelados à estratégia do patrocínio e dos eventos. A partir desse entendimento, fundamentado 

pela base teórica, são apresentados exemplos que permitem não só a correlação e análise de 
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cada ferramenta atuando junto ao patrocínio, como também observações referentes aos fatores 

e procedimentos necessários para uma aplicação e integração dessas ferramentas que alcance 

a efetividade da comunicação. 

No capítulo quatro, intitulado Integralidade das ferramentas comunicacionais, 

verifica-se que as ferramentas de comunicação de marketing têm papéis distintos, mas ao 

mesmo tempo complementares. É inegável que no processo integrado de comunicação sempre 

haverá uma sobreposição de função. Dessa forma, é fundamental que os objetivos de cada 

uma dessas ferramentas estejam alinhados a uma estratégia de comunicação comum para que 

possam se complementar.  

No quinto capítulo – as ferramentas da comunicação integrada de marketing e as 

ações de patrocínio a eventos –, são apresentadas e analisadas, através do estudo de casos, 

como empresas desenvolvem a comunicação integrada, tendo como eixo a estratégia 

comunicacional no patrocínio a eventos, e como utilizam e articulam as ferramentas de 

comunicação de marketing junto às ações de patrocínio para se criar uma sinergia que 

valorize a eficiência comunicacional dessa ação.  Alguns dados de pesquisas, baseadas em 

métodos como monitoramento e exposição de mídia, estimativas de audiência, pesquisas top 

of mind, testes estimulados e preferência, são importantes no contexto deste trabalho. Eles 

apresentam elementos que contribuem para a análise de resultados com a ação de patrocínio e 

as estratégias de comunicaçao desenvolvidas por essas empresas. 

Na última etapa encontra-se o resultado final através da conclusão, na qual se 

apresentam as principais observações decorrentes da análise entre a teoria e os casos 

estudados. 

Espera-se que este trabalho possa contribuir para abrir caminhos a novos 

questionamentos na área de comunicação, e que as abordagens e as conclusões aqui 

apresentadas, estimulem novas pesquisas que possam dar continuidade e aprofundamento a 

elas e às questões que envolvem esta importante ferramenta comunicacional – o patrocínio a 

eventos. 
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Capítulo I – PATROCÍNIO A EVENTOS 
 
 

1. Os eventos 
 
 

No Brasil, o evento, considerando sua dimensão teórica-prática, tem definições e 

relações como ferramenta da área de comunicação, e é inegável que como ferramenta, o 

evento – seu planejamento e sua utilização – ofereça espaço para as ações de marketing. 

Sabendo-se que o fortalecimento da imagem institucional de uma empresa alcança 

destaque na batalha pela diferenciação das marcas, percebe-se que o evento como um 

instrumento de relações públicas, focado para o negócio – mercadológico – e incorporado a 

um processo de comunicação integrada, pode ser a estratégia acertada neste processo. Em 

termos mercadológicos, a imagem é uma referência a que o consumidor recorre para avaliar 

sua decisão no processo de compra de um produto ou de um serviço. Para Joan Costa, (apud 

Maria Margarida K Kunsch (2003, p. 171), a “imagem da empresa é a representação mental, 

no imaginário coletivo, de um conjunto de atributos e valores que funcionam como um 

estereótipo e determinam a conduta e opiniões desta coletividade.”  

Portanto, é preciso definir e desenvolver ações para o fortalecimento desta imagem e 

dentre elas está o evento, que deve gerar o interesse dos públicos envolvidos. Uma empresa 

que incorpora sua marca e imagem em eventos pode alcançar um bom nível de recall1, bem 

como fortalecer sua posição no mercado, obtendo de seu público, atitudes e comportamentos 

favoráveis.  

A 2ª. edição do estudo Marketing Round Up foi encomendada pela Câmara Americana 

de Comércio (Amcham) ao Ibope Inteligência para conhecer estratégias de crescimento, 

metas e investimento, principais preocupações e planejamento das atividades de marketing 

das companhias à entidade. O resultado foi divulgado no Jornal Meio&Mensagem em matéria 

de Silva (2007, p. 70). Foram entrevistados 146 executivos de empresas de diferentes setores 

e portes, em outubro e novembro de 2007. Para 49%, o investimento em marketing que mais 

fez diferença em 2007 foi eventos, ele teve a maior assertividade para os entrevistados, 

conforme mostra a tabela 1. Para 2008, a projeção aponta crescimento em torno de 62%, 

conforme a mesma pesquisa. O resultado completo da pesquisa está informado no Anexo 1. 

 

 
                                                 
1 Recall:  Em marketing o termo define a intensidade de memorização das pessoas sobre alguma coisa que leram, 
ouviram ou assistiram. 



 19 

Tabela 1:  Os investimentos que mais fizeram a diferença em 2007 

Investimentos que mais fizeram a diferença em 2007 

Atividade Percentual 

Eventos 49% 

Desenvolvimento de novos produtos e serviços 40% 

Assessoria de imprensa e RP 27% 

Uso de novos meios de comunicação direta 24% 

Uso de novos canais de venda 23% 

Uso de novos meios de comunicação de massa 22% 

Ações promocionais no PDV 21% 

Fonte: Jornal Meio&Mensagem (2007, p. 70) 

 

Sandra Silva (2007, p. 70) também revela que em 2006, o total investido nessa 

ferramenta no Brasil, conforme informações da Associação de Marketing Promocional 

(Ampro), foi de R$ 6 bilhões, mostrando que a atividade vem crescendo consistentemente nos 

últimos anos. Ainda segundo Sandra, em 2007 os eventos foram utilizados não apenas como 

ferramenta de relacionamento com o cliente, mas também como canal de vendas.  

Na visão de Piazza (2007, p. 22), consultor em comunicação corporativa integrada, 

“uma das formas mais eficazes de unir pessoas em torno de assuntos e iniciativas são os 

eventos. Eles têm a capacidade de irradiar conceitos, premissas e atitudes que são pensados 

para as marcas.” Isso mostra que os eventos têm prerrogativas e benefícios que podem ser 

explorados. A importância dessa relação pode ser melhor compreendida quando se entende 

que o espírito é a força motriz da marca, é a sua essência, e sintetiza seu significado, e a 

comunicação é mais eficaz no habitat natural que o produto ocupa no imaginário coletivo, 

com personagens que agem de maneira adequada a esse espírito. “O contexto dramático e o 

estilo estético têm que representar a síntese das características emocionais da marca.” 

(MARTINS, 1999, p. 119) 

Para se entender o papel dos eventos dentro desse contexto, que envolve esta pesquisa, 

é preciso contextualizar as diversas definições que abarcam o tema, pois parece difícil se ter 

uma única definição que exprima corretamente toda a grandeza e riqueza, quanto à 

importância e abrangência dessa atividade. Podem ser inúmeros os objetivos, os interesses, os 

valores distintos e os segmentos envolvidos, que agrega- los a uma mesma significação fica 
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quase impossível. Dessa forma, há uma tendência na qual se observa profissionais e autores 

buscando evidenciar muito mais os benefícios que os eventos trazem para a sociedade, como 

um todo, do que propriamente uma definição lógica e correta, que determine a sua essência.  

Percorrendo o universo das definições, é possível encontrar os diversos enfoques que as 

envolvem, resultados de sua constante evolução, de sua relação intrínseca com todas as áreas, 

em especial com a comunicação, e ainda pelo entendimento e experiência dos diversos 

autores. 

Primeiramente, esta é uma ferramenta de relações públicas que tem um papel 

estratégico na comunicação organizacional, portanto, é válida a preocupação de Cleusa G 

Gimenez Cesca (1997, p. 14) em atribuir à relações públicas a competência necessária para 

exercer esta atividade “pois o evento está inserido num amplo planejamento organizacional; 

não é algo isolado.” Uma posição também defendida por Cristina Giácomo (1993, p. 45-46) é 

a de que o evento tem sido tratado, tanto no âmbito da teoria quanto da prática, como 

fenômeno exclusivo da área de relações públicas. Esse fato está relacionado com a condição 

de estrategista da comunicação que o profissional dessa área deve possuir. A autora 

complementa definindo o evento como um “componente do mix da comunicação, que tem por 

objetivo minimizar esforços, fazendo uso da capacidade sinérgica da qual dispõe o poder 

expressivo no intuito de engajar pessoas numa idéia ou ação.” Rabaça e Barbosa (1978, p. 

193) dão destaque aos eventos como um acontecimento inserido no planejamento de relações 

públicas. 

Evento é um acontecimento que se aproveita para atrair a atenção do 
público e da imprensa sobre a instituição. Pode ser criado artificialmente, 
pode ser provocado por vias indiretas ou pode ocorrer espontaneamente. Em 
geral, é programado em todos os seus detalhes, no planejamento de relações 
públicas ou numa campanha de relações públicas ou de propaganda.  
  

Evento é “um instrumento institucional e promocional, utilizado na comunicação 

dirigida, com a finalidade de criar conceito e estabelecer a imagem de organizações, produtos, 

serviços, idéias e pessoas [...]” (MEIRELLES, 1999, p. 21). A autora ainda dá destaque para 

fatores que envolvem a realização do evento, como a importância do planejamento prévio, a 

definição do espaço e tempo e a aproximação dos participantes. Quanto a comunicação 

dirigida, o evento, por suas propriedades, indiscutivelmente tem o poder de reunir em um só 

lugar e tempo um público específico, fator que pode ser explorado pelas empresas quando, 

por exemplo, estas desejam transmitir, de forma focada, uma mensagem, um conceito ou uma 

imagem a um público-alvo. Esta prerrogativa para Vanessa Martin (2003, p. 38), no âmbito de 

sua definição, direciona para os eventos de negócios, explicando evento como: 
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a reunião ou agrupamento, num mesmo espaço temporal, de duas ou mais 
pessoas, com interesses comuns, com objetivo específico de adquirir 
produtos ou serviços; atualizar ou divulgar informações; conseguir 
aperfeiçoamento, congraçamento ou motivação para alcançar ou superar 
metas; a capacitação técnica do participante e/ou a compra de bens e 
equipamentos complementares ao desenvolvimento da sua atividade 
profissional. 
 

ZANELLA (2003, p.13) expressa uma definição que revela dois de seus objetivos 

mais elementares e fundamentais, que é o evento enquanto um acontecimento, e como 

conseqüência, a reunião e o envolvimento de pessoas. Para o autor evento é: 

Uma concentração ou reunião formal e solene de pessoas e/ou entidades 
realizada em data e local especial, com objetivo de celebrar acontecimentos 
importantes e significativos e estabelecer contatos de natureza comercial, 
cultural, esportiva, social, familiar, religiosa, científica etc. 
 

MCKENNA (1995, p. 32), ajuíza os eventos, entre eles as Feiras, como “modelos 

atraentes que são utilizados para encorajar compradores a olharem para um produto da 

empresa – especialmente quando é apresentado próximo a outros produtos similares [...].” 

Neste caso, o enfoque é dado considerando evento como uma ferramenta dentro das 

estratégias de divulgação e promoção de produtos e serviços. Outros autores imputam aos 

eventos o sinônimo de comunicação, como é o caso de Cesca (1997, p. 14), a qual deixa claro 

a importância dos eventos como ferramenta de comunicação inserida no plano estratégico das 

organizações e evidencia a relação do evento com o planejamento, afirmando que para 

relações públicas, o evento é a execução do projeto devidamente planejado, objetivando 

manter, elevar ou recuperar o conceito de uma organização junto ao seu público de interesse.  

As mudanças ocorridas na sociedade, no final do Século XX, decorrendo num 

mercado cada vez mais globalizado, no qual os eventos se configuram como uma das 

principais estratégias de comunicação institucional e mercadológica, criando conceitos e 

estabelecendo a imagem de produtos, serviços, entidades, empresas, instituições e pessoas.  

A explicação que reforça esta afirmação pode estar nas palavras de Ivan Pinto (2006). 

Segundo o autor, os diferenciais estritamente funcionais diminuíram a duração das vantagens 

competitivas, e essa diminuição acentuada das vantagens tangíveis das marcas, perceptíveis 

pelo consumidor, estimulou a diferenciação apoiada em benefícios percebidos pelos sentidos 

do consumidor, que têm a ver com as associações que a marca evoca na mente e, 

“fisiologicamente incorreto, mas metaforicamente significativo, no coração das pessoas. São 

emoções relacionadas a experiências vividas na presença das marcas; impressões decorrentes 

da imagem que se fez dos usuários.” (PINTO, 2006, p. 75) 
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Caminhando no âmbito das estratégias de comunicação de marketing, pode-se 

encontrar e analisar definições e aplicações para os eventos que se sobrepõem. 

Na concepção de Bazinho Ferraz em entrevista à José Paulo Sant’Anna (2007, p. 25) 

“os eventos são mais do que organizar um encontro; eles são verdadeiras plataformas de 

conteúdo. São geradores de conteúdo.” A definição de José Roberto Whitaker Penteado 

(1999, p. 400), destaca as propriedades do evento como estratégia de comunicação, o qual 

afirma ser o evento: 

Um poderoso veículo publicitário, que deve ser explorado por empresas que 
possam vincular positivamente suas imagens e seus produtos ou serviços 
aos artistas ou manifestações culturais apresentadas. Trata -se, é claro, de um 
veículo relativamente efêmero. Mas essa mesma característica é, de 
qualquer modo, um dos pontos fortes do evento como mídia, à medida que 
aumenta consideravelmente seu impacto junto ao público. 
 

Segundo Keith Davis e John Newstrom, (apud KUNSCH, 2003, p. 161) a 

comunicação é a transferência de informação e compreensão de uma pessoa para outra, sendo 

uma forma de atingir os outros com idéias, fatos, pensamentos, sentimentos e valores. Ela é 

uma ponte de sentido entre as pessoas, de tal forma que elas podem compartilhar aquilo que 

sentem e sabem.  

Os eventos podem ser criados ou apropriados pelas empresas, como uma ferramenta 

estratégica de comunicação de marketing. No processo de comunicação, a relação entre 

emissor e receptor é influenciada pela proximidade que existe entre ambos, e pela 

possibilidade de interação – interatividade – que o tipo de contato permite. Esta interatividade 

diz respeito ao mecanismo de emissão e retorno (feedback) da comunicação, e esse 

mecanismo depende do tipo de contato entre emissor e receptor. Gil Nuno Vaz (1995) define 

quatro níveis de interação: retorno imediato, retorno defasado, retorno eventual e retorno 

indireto. No retorno imediato, o emissor pode receber respostas logo após a formulação da 

mensagem, acontecendo principalmente nos meios de comunicação que pressupõem o contato 

pessoal, numa relação de muita proximidade entre o comunicador e o receptor. Ocorre retorno 

imediato também em situações com um comunicador e vários receptores, estando ambas as 

partes concentradas no mesmo recinto físico, havendo contigüidade espacial entre si. (VAZ, 

1995, p. 162) 

A descrição deste parágrafo estabelece uma analogia entre estas propriedades que 

constroem o sistema da comunicação, no que se refere aos fatores que influenciam 

positivamente a relação emissor e receptor, e as propriedades dos eventos, validando creditar 

os eventos como ferramenta potencialmente eficaz de comunicação, já que eles permitem este 
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nível imediato de interatividade, entre o emissor, aqui a empresa, e o receptor, seu público-

alvo.   

 A definição de Pinho (2002, p. 66) aponta os inúmeros propósitos dos eventos, 

colocando-os como um acontecimento que deve ser resultado de uma estratégia integrada ao 

mix de comunicação: 

O uso do evento ou acontecimento como técnica promocional pela empresa 
é uma decisão estratégica adotada como resultado de uma análise de 
mercado, produto ou concorrência e dos demais elementos componentes do 
mix de marketing Em geral, a sua realização assume, isoladamente ou em 
conjunto, os propósitos de predispor os consumidores, aproximar públicos 
de interesse da empresa e do produto, associar uma marca ao evento ou 
atividade visando criar um residual de lembrança, criar imagem favorável 
da organização na opinião pública, ampliar o nível de conhecimento da 
marca ou do produto, atrair novos distribuidores, incentivar equipes de 
vendas, e motivar os revendedores. 

 
COSTA e TALARICO (1996, p.159), dão uma definição que possibilita uma 

finalidade mercadológica, na qual evento pode ser entendido “como um fato ou 

acontecimento espontâneo ou organizado, capaz de provocar interesse e que pode ser 

explorado para fins mercadológicos.” Aqui, o termo ‘espontâneo’ não pode remeter a uma 

visão de caráter ocasional, já que hoje os eventos assumem tamanha complexidade que, 

invariavelmente, precisam ser planejados para serem efetivamente geridos. Caso contrário 

ficarão a mercê da sorte e do acaso, o que trará, inevitavelmente, prejuízos aos segmentos 

envolvidos. 

E para alinhar o conceito ao contexto desta pesquisa, se faz necessário reforçar a 

importância do planejamento num evento, constatando a ressalva na definição de Antonia 

Marisa Canton (1997, p. 19) já que independente do tipo, porte, complexidade e sua 

finalidade, os resultados serão fruto de ações prévias, ou seja ”evento é a soma de ações 

previamente planejadas com o objetivo de alcançar resultados [quantitativos e qualitativos] 

junto ao seu público-alvo.” 

Portanto, como já dito, os eventos precisam ser planejados. Para Johnny Allen et al. 

(2003) o processo de planejamento, na sua forma mais simplificada, consiste em estabelecer 

as estratégias ou táticas necessárias para que, considerando o ponto em que se encontra no 

presente, possa definir para que ponto seria mais aconselhável se dirigir e atingir no futuro. 

“Em outras palavras, o processo de planejamento se interessa pelos fins e pelos meios para 

atingir os fins” (ALLEN et al., 2003, p. 50). 

No planejamento de eventos, os indutores ao seu sucesso passam pela definição de 

alguns itens como: categoria, objetivos, data/periodicidade, quantidade e qualidade/segmento 
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de público, estratégias e a natureza do evento, pois, semelhante a outras formas de 

comunicação, o evento tem sempre objetivos a atingir. 

Categoria – há dois interesses centrais na classificação de eventos, atrelados à 

estratégia de comunicação das empresas, sendo que, atualmente, o planejamento dos eventos 

considera estes interesses não de forma pontual, mas sim de forma sinérgica, integrada. 

Sempre haverá um benefício implícito ou explícito de um sobre o outro. Meirelles, (1999, p. 

27) aponta estes interesses como: 

Institucional: quando visa criar ou firmar o conceito/imagem da empresa, 
entidade, governo ou pessoa; 
Promocional ou Mercadológico: quando objetiva a promoção de um 
produto ou serviço da empresa, governo, entidade ou pessoa, em apoio a 
marketing, visando, portanto, fins mercadológicos. 
 

Objetivos – outro item relevante neste processo é a definição exata dos objetivos do 

evento, os quais precisam ser claramente demarcados, já que os resultados quantitativos e 

qualitativos serão avaliados em função destes, se estabelecendo, a priori, mecanismos para 

mensurá- los. Eles nortearão também as estratégias a serem utilizadas – definição do local; 

definição de data e horário; programação; alocação de recursos financeiros; dentre outros. No 

caso de captação de recursos ou patrocínio, é também necessário identificar os objetivos do 

evento para os patrocinadores, que devem ser focados às estratégias de comunicação e 

marketing da empresa patrocinadora. E quando se fala em objetivo, a definição do perfil do 

público – idade, sexo, profissão etc – está totalmente vinculada, e será automática. Dessa 

forma, envolvendo esta relação, pode-se trabalhar com duas variáveis:  

a) O perfil de público que se quer atingir contribui para se definir os objetivos do evento. 

Ex.: Uma empresa deseja atingir um público de perfil jovem, para isso, delineará os 

objetivos do evento. 

b) Os objetivos do evento apontarão qual o público-alvo. Ex.: O evento de lançamento de 

um determinando produto estabelecerá para qual perfil de público. 

Para Allen et al (2003, p. 122) é preciso identificar aqueles segmentos de mercado que 

provavelmente terão suas necessidades satisfeitas pelas atividades do evento ou, 

alternativamente, assegurar que o evento contenha os elementos que possam satisfazer as 

necessidades de um mercado-alvo identificado. 

Vários podem ser os objetivos norteadores do evento para seu promotor, já para a 

empresa patrocinadora, os objetivos principais e que se relacionam diretamente com as 

estratégias de comunicação e marketing das empresas são estreitar o relacionamento com seu 

público-alvo; divulgar a marca; promover a criação ou ampliar novos mercados; e, 
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principalmente, promover a imagem institucional e potencializar negócios e vendas. 

Entretanto, na maioria das vezes haverá mais do que um único objetivo para o patrocinador. 

Data – quanto a data, é preciso se atentar para alguns critérios a serem ana lisados 

quando de sua concepção, pois a definição correta desta pode ser um diferencial de sucesso do 

evento. Pesquisar se o período previamente definido para a realização do evento não se choca 

com eventos concorrentes, podendo haver um direcionamento para um mesmo público-alvo, 

ou se não há datas comemorativas e feriados que possam dificultar a presença e adesão do 

público. A sazonalidade é um fator que interfere nas decisões das empresas sobre 

participações e realizações de eventos, já que estas enfrentam períodos de sazonalidade de 

vendas de seus produtos e serviços; período de fechamento do budget de marketing; dentre 

outros. 

Periodicidade – é quando se fala da freqüência com que os eventos acontecem, outro 

item que compõe a classificação, sendo que grande parte dos autores e profissionais da área 

utiliza o critério de eventos através de: 

- data fixa – aqueles que têm data de realização invariável. Ex.: Natal; Reveillon. 

- data móvel – sempre acontecem, mas com data variável. Ex.: Carnaval 

- data esporádica – ocorrem em função de acontecimentos esporádicos. Ex.: Morte ou a 

posse de um Papa. 

A periodicidade, no enfoque desta pesquisa, tem um papel relevante, já que a 

constância na periodicidade de um evento é fator que pode interferir no alcance dos objetivos 

pela empresa patrocinadora. Projetos ocasionais, que não contemplem regularidade de 

realização, dificilmente conseguirão criar vínculos com o público, afinal, mesmo a empresa 

obtendo sucesso com uma edição, se não houver continuidade, a tendência será que este 

sucesso caia no esquecimento.  

Público – um dos elementos vitais a ser considerado no planejamento dos eventos, 

principalmente como ferramenta de comunicação, sendo que a correta identificação do 

público é igualmente parte fundamental neste processo. Para se entender aqui o significado de 

público, no contexto dos eventos e as implicações que envolvem o seu sucesso, pode-se 

analisar as definições de alguns autores, dentre eles a de Roosevelt Hamam (2001, p. 108), 

que o define “em função de características especificas, ou seja, atividade ou profissão, nível 

socioeconômico-cultural, faixa etária, sexo, localização geográfica, expectativa pela 

programação do evento ou por alguma atração especial etc.” 

Ainda permeando esta análise, Ferreira (2001, p. 76) define público como 

“envolvimento de pessoas, com opiniões diferentes, na discussão de qualquer assunto, por 
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meio da interação pessoal ou dos veículos de comunicação.” Giácomo (1993, p. 75) dá 

atenção especial a esse fator, ou seja, o estudo do público para o evento, sendo que em sua 

concepção “não se trata [...] de público definido genericamente como alvo, [...] mas de um 

público de interesse com necessidades específicas, capaz de exercer o poder sinérgico da 

comunicação entre os elementos temáticos do evento e todas as pessoas envolvidas nele.” 

Complementa afirmando que “não basta o evento ser planejado de forma perfeita quanto a 

local, data, programa, estratégia de comunicação etc. Caso o tema não tenha íntima ligação 

com o participante, isto é, não for captado o público de interesse desse evento, o resultado 

final não será satisfatório.” (GIÁCOMO, 1993, p. 79).  

Pela abordagem do evento como ferramenta estratégica na comunicação integrada de 

marketing, a audiência – público de interesse – sendo pessoas físicas ou jurídicas, é um fator 

determinante na sua valorização. Para Francisco Paulo de Melo Neto (1999, p. 42) “o que 

valoriza um evento é o tamanho e a qualidade da sua audiência.” E na relação de importância 

entre essas duas condições, o fator qualidade tem um peso maior, considerando não só as 

características do público presente, mas também dos segmentos de públicos que tomam 

conhecimento deste evento por outras mídias – a televisão, por exemplo. 

As técnicas e as estratégias utilizadas para o levantamento e a 
caracterização dos públicos, para descobrir seu perfil, seu nível de 
relacionamento, seus eventuais problemas e listar quais são realmente seus 
stakeholders ou públicos estratégicos, considerados prioritários para serem 
trabalhados posteriormente com ações comunicacionais, são portanto, 
fundamentais para a construção de um diagnóstico correto e para 
dimensiona-los no contexto global da organização, verificando o grau de 
influência que exercem. (KUNSCH, 2003, p. 331) 
 

Estratégias – “são as ações desenvolvidas e executadas para se alcançar os objetivos 

propostos e atingir os resultados desejados, com a sensibilização dos diversos públicos no que 

diz respeito à organização” (MEIRELLES, 1999, p. 75). Para a autora são várias as 

estratégias, e dentre elas se destacam: 

- análise de variáveis sócio-ambientais: a história, a simbologia, os ritos, as cores, as 

tradições influem no planejamento adequado de cada atividade, bem como os aspectos 

ambientais, sazonalidade, clima e localização geográfica. O que é permitido para determinado 

país ou povo, pode ser fatal para outros.  

- alocação de recursos financeiros: é necessário para fazer face às necessidades da peça 

orçamentária previamente elaborada sem o que estará fadado ao insucesso. 

- definição do local: esta definição e sua formatação dependem diretamente do tipo de evento 

que será realizado. 
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- definição de data e horário: além das variáveis, o bom senso é decisivo, devendo-se 

adequar o tipo do evento e a expectativa de público à data e ao horário mais convenientes. 

- programação visual: esta tem por função captar a atenção do público-alvo por meio de sua 

mensagem clara, direta, limpa, bonita e agradável e deve ser analisada do ponto de vista 

estético: criatividade, originalidade, forma, beleza, harmonia, equilíbrio e memorização.  

- divulgação: no planejamento global do evento, a divulgação constitui-se em um dos 

principais elementos de importância, quer seja a assessoria de imprensa, ou publicidade. 

Nestes campos, a divulgação tem duas premissas básicas: informar sobre o evento como um 

todo e criar a expectativa junto aos diversos públicos. (MEIRELLES, 1999, pp. 75-92). A 

divulgação do evento é uma providência que tem relação direta com seu sucesso, e as 

possibilidades são inúmeras e variam de acordo com a verba disponível, o interesse e a 

necessidade do organizador em propagar o evento e das estratégias definidas com e pelos 

patrocinadores, seja a um público mais restrito ou, entretanto, de forma aberta ao público em 

geral. Deve acontecer não só como medidas prévias da fase de pré-evento, mas estar atrelada 

a todas as fases, sendo que em cada uma delas haverá objetivos norteadores a serem 

alcançados. Os fatores que envolvem as estratégias e as diversas formas de divulgação estão 

correlacionados diretamente com a abordagem desta pesquisa, já que são influenciados e 

também influenciam as ações comunicacionais do patrocínio. 

Natureza dos eventos – outro item de classificação dos eventos, principalmente 

considerando-o sob a ótica de uma ação estratégica de comunicação institucional e 

mercadológica das empresas, que segundo Melo Neto pode ser esportiva, cultural, ecológica, 

comercial, de relacionamento e especiais. O autor os identifica como: 

Eventos esportivos  (jogos e competições), culturais (shows, exposições, 
mostra de arte, seminários educativos, saraus literários etc), ecológicos 
(caminhadas e passeios ecológicos, mutirões de limpeza) de 
entretenimento e lazer (gincanas, jogos e brincadeiras), comerciais 
(convenções, seminários, lançamento de produtos, feiras de negócios), os 
eventos especiais  (carnavais fora de época, eventos sobre datas 
comemorativas, fatos históricos etc) e eventos de relacionamento (festas, 
reuniões familiares, encontros etc). (MELO NETO, 1999, p. 48) 
 

Essa tipologia, como será visto, engloba um universo de atividades que vai além do 

conceito em si, e que possibilita não só as ações de patrocínio, mas também ações de 

merchandising, venda direta, publicidade, promoção etc, todas estreitamente afinadas com os 

objetivos do evento. E esta sobreposição e sinergia das ações, respeitando a especificidade de 

cada uma é que valoriza o sucesso do patrocínio a evento gerando acréscimo positivo a todas 

as partes envolvidas, no que tange a comunicação. 
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O planejamento do evento deve estar baseado nos preceitos estabelecidos no plano 

estratégico da organização; atender às necessidades do seu público de interesse; contribuir 

para um melhor posicionamento da organização no mercado em detrimento de seus 

concorrentes. É preciso avaliar o contexto mercadológico, o clima da organização e as 

necessidades dos colaboradores, caso contrário, será difícil à empresa atingir seus objetivos. 

“O uso estratégico dos eventos, faz-se imprescindível para a implementação das ações de 

comunicação integrada nas organizações, devendo, no entanto, estarem de acordo com os 

preceitos que tornam as relações públicas excelentes” (PEREIRA, 2005). 

Percebe-se, pois, que os elementos que compõem estas definições, devem, dentre 

outros, nortear as ações do planejamento dos eventos, os quais precisam estar alinhados com 

os interesses de seus públicos, se realmente as empresas quiserem atingi- los e conquistá- los. 

Esses elementos, que definem o tipo de evento, não são excludentes, pelo contrário, são 

complementares, já que as alternativas são diversas em função dos objetivos que orientam a 

realização do evento.  

As empresas vêm assim buscando utilizar o potencial máximo de comunicação dos 

eventos para suas estratégias institucionais e mercadológicas, e isto é um fato não só ao 

promoverem os eventos, mas também na condição de patrocinadoras destes, já que esta é uma 

estratégia que incorre na combinação de dois dos maiores tipos de retorno comumente 

esperado pelos patrocinadores: o retorno direto, ou seja, institucional, reforçando a imagem da 

marca e ampliando a sua exposição na mídia, e o retorno indireto, nas vendas, criando 

impulsos de compra e o desejo de reforçar ou mudar os hábitos de compra nos consumidores. 

 
 

2. Entendendo o patrocínio a eventos 
 

O histórico do patrocínio a eventos vem de muito tempo. No Brasil há registros 

históricos dessa atividade como o patrocínio da Shell ao Festival da MPB, a Coca-Cola como 

patrocinadora do esporte e em inúmeras edições da Copa do Mundo de Futebol, o patrocínio 

da Companhia de cigarros Souza Cruz, através da marca Free, com o Free Jazz Festival, a 

marca Hollywood com o Hollywood Rock, dentre outros exemplos. Estas parcerias reforçam 

o fato de que a maioria dos eventos tem direitos ou benefícios que podem ser oferecidos aos 

patrocinadores em contrapartida aos seus investimentos. Isto significa que implícitos nesse 

processo estão interesses estratégicos mercadológicos, atrelados à filosofia da empresa, que 

merecem criteriosa atenção, considerando que os objetivos e compromissos de ambas as 

partes precisam, inevitavelmente, serem atendidos e atingidos. 



 29 

Para Claudia Colaferro, diretora de marketing da Motorola, em entrevista à Fruet 

(2006, p.62), “a empresa aposta no design e na inovação, por isso, nossas campanhas são 

únicas e diferenciadas. Procuramos mostrar o estilo do consumidor para identificá- lo com a 

marca", completa. Um dos grandes eventos patrocinados pela empresa é o MotoMix, que há 

quatro anos mistura arte, música e tecnologia em São Paulo. Em 2006, o festival aconteceu 

em setembro com atrações como o grupo escocês Franz Ferdinand e o DJ Peter Hook 

(baixista da Banda New Order) e sessões de cinema de bolso – filmes produzidos, em média, 

com um minuto de duração e que podem ser exibidos no celular. Já a ligação da Motorola 

com o design é reforçada pelo patrocínio ao São Paulo Fashion Week. O Motorola Pebl, por 

exemplo, foi lançado durante desfile em janeiro deste ano. "O celular também é um item da 

moda", conclui Claudia.  

A revista Exame de 02 de março de 2005 traz como matéria de capa: “Entretenimento 

Revolução nos Negócios – a indústria de espetáculos e eventos invade o mundo das empresas 

e transforma-se num mercado de 1,3 trilhão de dólares anuais.”  Todos querem criar a relação 

de intimidade com o showbiz que a moda conquistou. Antigamente, ir a um desfile significava 

sentar numa cadeira dura e ver modelos sem graça atravessando a passarela. Hoje, as modelos 

foram transformadas em celebridades e os desfiles em concorridos eventos promocionais. Ex.: 

São Paulo Fashion Week que a cada ano atrai número maior de pessoas. (SECCO e 

PIMENTA, 2005) 

MARCELO POLITI afirma em matéria de Thaís Gebrim (2007, p. 14) que “os 

eventos de entretenimento têm a ver com o relacionamento da sua marca com o seu público. 

Quando a empresa investe no entretenimento de maneira consistente, e usa o conteúdo 

patrocinado na totalidade de suas ações de comunicação, o retorno é garantido.” 

Outra evidência do fenômeno é o aumento expressivo das verbas de marketing 

destinadas a eventos promocionais denominados eventos proprietários – por incorporarem em 

seu nome a marca de seu patrocinador principal. No Brasil há casos como TIM Festival, Skol 

Beats, Nokia Trends, Avon Women in Concert, Coca-Cola Vibezone, Pão Music e outros. 

Para Santomauro, (2006 p. 38) a empresa, ao colocar sua assinatura ou marca em um 

espetáculo, estreita o relacionamento com seu público-alvo. A música é uma das opções 

prediletas das marcas interessadas em investir em ações no campo do entretenimento. E por 

uma razão óbvia: com forte apelo emocional, é o caminho perfeito para alcançar o coração 

dos consumidores, facilitando o trabalho de fidelização.  
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Nas palavras de Anne Crunfli à Santomauro (2006, p. 39) “o entretenimento 

possibilita o estabelecimento de vínculos emocionais entre marcas e consumidores, e com isso 

amplia a fidelidade e diminui a necessidade de uma persuasão mais vendedora.”  

Emoções no entendimento de Sheth et al. (2001, p. 338) “são a consciência da 

ocorrência de alguma excitação fisiológica seguida por uma resposta comportamental, 

juntamente com a avaliação do significado de ambas. Essa definição implica que as emoções 

têm três componentes: fisiológico, comportamental e cognitivo.” 

Depois da era do produto, da qualidade e da propaganda, a tendência do mercado 

consumidor é a área da experiência. Vive-se um momento em que as pessoas passaram a 

valorizar mais as emoções. É aquilo que o marketing chama de brand experience (experiência 

de marca), e o conjunto de atividades desenvolvidas pelo brand experience, como no caso dos 

eventos proprietários, envolve os consumidores de tal forma que muitos se lembrarão não 

apenas com a mente, mas, sobretudo, com a emoção. (FUJISAWA, 2006, p. 34) 

Mas para se entender o patrocínio, é válido ressaltar que este é, prioritariamente, uma 

relação comercial. “O patrocínio é [na maioria das vezes], a principal fonte de renda dos 

eventos novos e já existentes.” (ALLEN et al., 2003, p. 168). Traduz-se pela transação 

financeira de uma empresa – pública ou privada – como patrocinadora, já que esta oferece 

recursos a um evento ou atividade, ou seja, ao patrocinado. Está relacionado a um 

investimento comercial, com aporte de recursos financeiros, descaracterizando, portanto, o 

caráter de doação e até mesmo apoio, como muitas vezes é tratado equivocadamente, tanto no 

meio profissional quanto em algumas literaturas, como é o caso da definição dada por Ernani 

Bevilaqua Contursi na qual sugere que: 

O patrocínio consiste no fornecimento de qualquer tipo de recurso 
realizado por uma organização ao prestar suporte direto a um evento 
esportivo, artístico, ou de cunho social (educacional ou ambiental) com o 
propósito de associar o nome, marca ou produto da organização diretamente 
ao evento. A organização utiliza este relacionamento para atingir seus 
objetivos promocionais e/ou para facilitar e fundamentar seus objetivos 
gerais de Marketing. (CONTURSI, 1996, p. 260, grifo nosso). 

 
No Brasil, a própria legislação de incentivos fiscais à cultura confirma a diferenciação 

entre as atividades, ou seja, mecenato, doação e patrocínio, com base no modo de exploração 

do evento. Segundo Muylaert (1993, pp. 281-282) a Lei Rouanet explicita assim as 

atividades: 

- mecenato: a proteção e o estímulo das atividades culturais e artísticas 
por parte dos incentivadores; 
- doação: a transferência gratuita, em caráter definitivo, à pessoa física 
ou à pessoa jurídica de natureza cultural sem fins lucrativos, de numerário, 
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bens ou serviços para a realização de projetos culturais, vedado o uso de 
publicidade paga para divulgação desse ato; 
- patrocínio (envolvendo dois aspectos): a transferência gratuita, em 
caráter definitivo, para pessoa física ou jurídica de natureza cultural com ou 
sem fins lucrativos, de numerário para a realização de projetos culturais 
com finalidade promocional e institucional de publicidade e a cobertura de 
gastos ou utilização de bens moveis ou imóveis, do patrimônio do 
patrocinador, sem a transferência de domínio, para a realização de projetos 
culturais por pessoa física ou jurídica, de natureza cultural, com ou sem fins 
lucrativos.” (grifo nosso) 

 
Como toda estratégia de investimento, a organização almeja, através do patrocínio, 

alcançar um retorno, e neste caso o objetivo maior está no retorno institucional focado na 

promoção da sua marca. Para Melo Neto (2003, p. 13), o patrocínio se define por uma ação 

promocional cujos resultados vêm afetando cada vez mais o sucesso das estratégias de 

marketing das empresas. Ainda segundo o autor, “hoje, é crescente o número de empresas 

que, atuando como patrocinadoras do esporte, da cultura, do social e da ecologia, utilizam as 

ações de patrocínio como fator de alavancagem das suas ações estratégicas de marketing.” 

Isso leva a entender o patrocínio, por parte da empresa investidora, como uma ação 

institucional, inserida no composto estratégico e integrado da comunicação de marketing.  

Uma empresa que faz uso do patrocínio como ação institucional tem que avaliar a 

compatibilidade entre o objeto a ser patrocinado e o posicionamento – ou o reposicionamento 

– que deseja obter para sua marca. Por outro lado, o da perspectiva do promotor/evento, quase 

sempre o patrocínio, ou seja, este investimento significa uma parcela potencial importante da 

fonte de renda. Na lógica, é essa premissa que desperta e caracteriza a parceria entre a 

empresa patrocinadora e a organizadora do evento. “Do ponto de vista do consumidor, a 

imagem de marca pode ser entendida como o conjunto de atributos e associações que os 

consumidores reconhecem e conectam com o nome de marca” (PINHO, 2002, p. 138). 

Quanto a marca, Souza e Nemer (1993, p. 6), a definem como: “nome, termo, sinal, 

símbolo ou desenho, ou uma combinação destes, que pretende identificar os produtos ou 

serviços de um vendedor, ou grupo de vendedores e diferenciá-los dos produtos ou serviços 

da concorrência.“ 

KOTLER (2000, p. 318), ressalta que uma “empresa pode construir uma identidade 

pelo tipo de evento que patrocina.” Observa-se que um dos maiores resultados do patrocínio 

está no ato de se promover a ação do target2 com foco no produto/organização, gerando não 

só promoção institucional através de uma imagem positiva em relação à organização, como 

                                                 
2 Target: (alvo) neste contexto como público-alvo. 
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também possibilitando, direta ou indiretamente, a promoção de vendas, através do estímulo à 

compra de produtos ou serviços, conseqüentemente aumentando seu market-share. 

Para Luiz Carlos de S. Andrade (1997, p. 15) identidade corporativa não é imagem 

corporativa – identidade, no caso, significa aquilo que uma organização é e como deseja ser 

percebida – nos limites do que ela é e tem, enquanto imagem é como tal organização é 

percebida por todos os públicos de interesse.   

GALASSO (2005, p. 36), diretora de operações do Banco de Eventos Comunicação, 

atesta que o evento Free Jazz, associou a marca de um produto a um evento, que ano a ano 

ampliava sua repercussão e respeito, com isso, a Souza Cruz ganhou simpatia de toda uma 

geração que transferia as qualidades percebidas no evento (inovação, modernidade, 

informação, diversão etc.) ao produto que o patrocinava. Para ela, as empresas percebem cada 

vez mais os benefícios dessa associação que possibilite e traduza diretamente os atributos da 

marca e que fale com seu público-alvo, de forma fácil, contagiante e duradoura. 

Na visão de Francisco Gracioso (2006, p. 23), tudo se integra em um só contexto: a 

imagem corporativa que inclui a imagem de marca e a imagem institucional. E isto porque, na 

maioria dos casos, a decisão de compra é decidida a partir da confiança que merece a empresa 

fornecedora.   

São inúmeras as abordagens de autores acerca de patrocínio, e em cada uma delas se 

observa aspectos diferenciados e importantes, referentes a essa estratégia: 

COSTA (2004, p. 19), apresenta a definição de patrocínio “como sendo o pagamento 

em dinheiro, produtos ou serviços a uma organização ou evento, [...] tendo como 

contrapartida o acesso à exploração do potencial comercial dessa atividade.” O termo 

utilizado nesta definição – potencial comercial – traduz a capacidade de realização de 

negócios que um evento pode oferecer para seus parceiros. 

Para Kotabe e Helsen (2000, p. 418), “idealmente, o evento patrocinado deve reforçar 

a imagem da marca que a empresa está tentando promover.” Nesta definição os autores 

fortalecem um dos principais objetivos que impulsionam a relação evento/patrocinador, ou 

seja, fortalecer a imagem da empresa e a imagem da marca. 

Já Allen et al. (2003, p. 168), salientam que como para outras formas no mix 

promocional o patrocínio “é usado para despertar o interesse de um ou mais grupos-alvo a fim 

de atingir objetivos específicos.” Aqui está outro importante fator que norteia o processo de 

patrocínio a eventos, ou seja, a possibilidade de envolver os públicos-alvos da empresa, 

articulando os objetivos incomuns desta e do evento. 



 33 

A Association for Business Sponsorship of the Arts (ABSA), (apud Ana Carla Fonseca 

Reis, 2003, p. 13), afirma que, através do patrocínio, se espera um retorno comercial e o 

patrocinador deve receber valor pelo seu dinheiro. Nesta afirmação fica clara a relação 

comercial que envolve esta parceria, entendendo, porém, que o ‘valor’ para o patrocinador 

representa o alcance dos objetivos definidos por ocasião desta parceria.  

A empresa patrocinadora, no entendimento de Melo Neto (2003, p. 201), tem na ação 

de patrocínio a eventos benefícios que só esta ferramenta de comunicação pode oferecer que é 

o de associar sua marca ao evento; obter do público uma grande dose de atenção; ter sua 

imagem fortalecida; ganhar prestígio e obter exclusividade, os quais, segundo ele, são 

denominados ganhos institucionais. Entretanto, considerando todas as pesquisas feitas para o 

desenvolvimento deste trabalho, pode-se afirmar que há uma unanimidade entre profissionais 

e autores de que a resultante de todos esses benefícios está em o patrocínio, como ferramenta 

de comunicação, oferecer a oportunidade de capitalizar associação positiva para a empresa, 

fortalecendo, posicionando ou reposicionando sua imagem e os atributos da sua marca. 

Concluindo, como dentro da categoria de patrocínio encontra-se o encaminhamento de 

uma relação entre patrocinador e patrocinado, neste caso na forma de um evento, é 

imprescindível que os objetivos a serem definidos por ambas as partes sejam alcançados, já 

que, invariavelmente, constituem a razão maior desta estratégia comunicacional.  

 

3. As modalidades do patrocínio 

 

A proliferação de atividades de patrocínio relacionadas a eventos, nas três áreas – 

esporte, cultura, social e/ou ambiental – facilita a denominação usual da atividade como 

patrocínio a eventos. Porém, nem sempre o patrocínio é dirigido especificamente a um evento, 

já que pode ser concedido a uma pessoa (artista ou atleta), a uma equipe ou a uma instituição 

(time ou instituição cultural). Entretanto, a literatura sobre patrocínio dá uma maior relevância 

à modalidade de patrocínio a eventos, justificada pela procura cada vez maior de investimento 

pelas empresas nesta ferramenta comunicacional e seus benefícios, e ao poder de interesse 

que estes despertam nos veículos de comunicação e também no público em geral. Pride e 

Ferrell (2001, p. 360) ressaltam que “o patrocínio de eventos pode dar às empresas um 

volume considerável de cobertura grátis da mídia. As organizações tentam se assegurar de que 

seus produtos e o evento patrocinado atinjam uma audiência consistente.”  

Para Allen et al. (2003, p. 31), o patrocínio a eventos, por seus atributos, gera mídia e 

apresenta potencial de crescimento. 
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O interesse da mídia por eventos provavelmente continuará a crescer na 
medida em que consiga proporcionar credibilidade comunitária a atrair 
patrocinadores comercias. Paradas, espetáculos, concertos e celebrações 
públicas de grande porte são áreas de interesse potencial para a mídia, onde 
a necessidade de fazer uma boa cobertura provavelmente irá influenciar a 
direção e o marketing dos eventos. O papel dos meios de comunicação pode 
variar do patrocínio à participação efetiva no papel de sócios – ou 
produtores –  do evento. 

 
 
 

3.1 Patrocínio esportivo 

 

Dentre as modalidades de patrocínio a eventos, há uma vasticidade de exemplos que 

poderiam ser aqui citados. Como eventos esportivos, em se tratando de relevância global, 

podem ser mencionados: a Copa do Mundo e as Olimpíadas, os quais, a cada edição, 

apresentam dados cada vez mais expressivos, tanto em número de participantes, como de 

expectadores que se deslocam até o país-sede para assistir as competições, além da inúmera 

movimentação socioeconômica, na qual é possível inserir as estratégias de comunicação.  

No patrocínio a eventos esportivo uma das maiores motivações está nos atributos que 

envolvem os esportes de maneira geral – competitividade, força, determinação, vitória, lazer, 

saúde – os quais as empresas, atrelando cada qual a um perfil e objetivo, buscam vincular aos 

seus produtos, serviços e marcas. Tambucci (2000, p. 19-20), analisa o funcionamento de tais 

aspectos durante a Copa do Mundo, observando que: 

Pessoas dos mais diferentes credos e condições sociais têm a oportunidade 
de ‘vestir a camisa’ da seleção e desejam fazê-lo. Esse discurso significa 
que estar ao lado da seleção a caminho do pódio é definir-se brasileiro para 
pertencer ao grupo dos vencedores. Em outras palavras, nos efeitos de 
sentido desse discurso, todos podem, de alguma forma, entrar em campo, 
subir no pódio e experimentar o gosto da vitória ao lado dos ídolos, 
consagrados pelo talento [...]. 
 

A Sadia, uma das empresas patrocinadoras dos Jogos Pan-Americanos do Rio de 

Janeiro, em 2007, afirma, em release divulgado em seu site, que  a partir desse patrocínio, que 

começa com o Pan e vai até aos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, dará início a 

programas visando à disseminação de hábitos saudáveis e o consumo consciente. Para a 

Sadia, o esporte sempre foi um importante instrumento de inclusão social e o melhor meio 

para a conscientização sobre a importância de hábitos de vida saudáveis. Por isso, a empresa 

sempre apoiou projetos ligados à prática esportiva. (SADIA..., 2005, on- line)  

Outro exemplo é o investimento da operadora de celular Vivo, que em 2006 esteve 

mais focada no esporte, considerando o ano de Copa do Mundo, no qual a empresa foi uma 
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das patrocinadoras da seleção brasileira. "Tivemos um crescimento fantástico de 

reconhecimento de marca graças a esse patrocínio", diz Roberto Lima, presidente da Vivo, à 

Fruet (2006, p. 60), referindo-se a pesquisas internas da empresa. Além do futebol, a empresa 

patrocinou o Brasil 1, barco comandado pelo velejador Torben Grael que conseguiu a terceira 

colocação na Volvo Ocean Race, a Fórmula 1 dos mares. 

O esporte exerce grande fascínio. Em todo o mundo as competições esportivas 

mobilizam multidões de torcedores – nos estádios ou através das transmissões pela televisão e 

rádio. No Brasil o envolvimento com o esporte é especialmente intenso. Mesmo modalidades 

pouco populares – ou quase desconhecidas – mas sendo brasileiros os atletas que se destacam 

em competições internacionais, conseguem atrair a atenção de toda a nação. 

PENTEADO (1999, p. 124) considera que o esporte, ao longo dos últimos anos, é uma 

das atividades que mais vêm recebendo atenção das empresas que buscam reforçar sua 

imagem corporativa. Além disso, as atividades esportivas são associadas a ideais valorizados: 

a vitória como recompensa aos esforços, a superação de limites e ao trabalho em equipe – no 

caso dos esportes coletivos. Com isso, ao associar suas marcas e produtos às atividades 

esportivas, as empresas obtêm grande visibilidade, ao mesmo tempo em que podem 

desempenhar uma importante missão social. 

No caso do segmento esportivo, Darrem Marshall, vice-presidente da Sponsorship 

Research International, (apud MELO NETO, 1999, p. 45), afirma que o retorno para uma 

marca ou produto, relacionado ao patrocínio de eventos esportivos, é quatro vezes maior se 

comparado ao de uma boa campanha publicitária. 

O gráfico a seguir, fruto de pesquisa3 realizada por Ângelo Franzão em 2006 e 

divulgada no Jornal Meio&Mensagem, em matéria intitulada ‘A visão da mídia’ (2006, p. 08), 

mostra que, em relação aos meios de comunicação, a afinidade das pessoas interessadas em 

esportes é bem grande, mas acaba sendo maior em TV paga, internet e jornal.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Ângelo Frazão, vice-presidente executivo e diretor de mídia da McCan, produz todo ano, um minucioso 
levantamento sobre o poder de consumo de quem utiliza o esporte como entretenimento. Por meio de 
informações cruzadas de vários institutos de pesquisa e de dados próprios coletados pela sua agência de 
propaganda, mapeia o comportamento desse tipo de consumidor e o seu perfil em relação aos meios de 
comunicação.  
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Figura 1: Penetração dos Meios 
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Fonte: A VISÃO... Jornal  Meio&Mensagem  (2006, p. 08) 

 

Para Ângelo Franzão (2006, p. 08) as razões que levam as grandes marcas a investirem 

no esporte são variadas, mas obedecem a uma lógica acertada, já que o esporte não é só uma 

plataforma de mídia, mas permite desenvolver diversas atividades de marketing, como 

fidelização de marca, ações com trading e até de endomarketing, conforme mostra o quadro a 

seguir.  
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Quadro 1: Por que as grandes marcas investem no esporte? 

Fonte: A VISÃO... Jornal  Meio&Mensagem  (2006, p. 08) 

 

As conclusões deste estudo apontam que o esporte tem função social importante 

devido aos seguintes fatores: 

- Pela própria natureza da sua prática: empenho, esforço, conquista, perseguição do objetivo. 

Missão = vitória!; 

- Pelo seu caráter coletivo, variando conforme a modalidade: união de talentos em direção ao 

mesmo objetivo e espírito de equipe; e mesmo o esporte individual precisa de equipe técnica, 

equipe médica, enfim, da equipe!; 

- Pela sua própria história: a maioria dos esportistas veio e vem das populações de baixa renda 

– exceto nos esportes de elite, como golfe, iatismo, alpinismo, equitação e esgrima; 

- Pelo seu potencial de ascensão social, pois permite que pessoas que não tenham acesso à 

educação sejam ‘alguém’ na vida; 

- Pelo seu poder de influência em escala. (A VISÃO...2006, p. 8) 

  

A contribuição do esporte a questões sociais pode ser um fato real se for planejado por 

uma empresa dentro da estratégia de patrocínio a eventos esportivos. Pode ser alcançado 

através de ações paralelas que envolvam e utilizem a estrutura, atletas, sociedade e a empresa 

 

                             - Fazer com que a marca tenha impacto potencializado (diferencial) 
                               - Desviar a atenção do consumidor da marca concorrente (clutter) 
                               - Apresentar novos produtos aos consumidores em geral (plataforma) 

Lembrança 
da marca 

                             - Reforçar os valores da marca através do posicionamento do evento 
                               - Expandir a percepção da imagem da marca para outros segmentos  
                               - Integrar os valores da marca aos valores cultivados pelos consumidores

Construção 
da marca 

                             - Alavancar o evento como forma de aceleração dos negócios da marca 
                               - Criar novos canais de distribuição para auxiliar a ampliação das vendas
                               - Gerar sampling, degustação, teste de novos produtos etc. 

Geração de 
volume 

                             - Apropriar a “lealdade” dos consumidores ao esporte para a marca 
                               - Associar valores “esporte&marca” através das ações de patrocínios  
                               - Transferir o grau de fidelidade dos consumidores de esporte à marca 

“Programa  
de 
fidelização” 

                             - Construir um relacionamento mais íntimo com os consumidores 
                               - Encantar o cliente através de ações customizadas de marketing  
                               - Programas de incentivos, endomarketing, incentivo ao trade etc. 

Hospitality 
center 

POR QUE AS GRANDES MARCAS INVESTEM NO ESPORTE? 
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patrocinadora junto à comunidade onde o evento acontece. O Banco do Brasil é patrocinador 

do esporte, e dentre as modalidades esportivas está o vôlei de praia, no qual patrocina o 

Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia – CBBVP, há mais de dez anos. Segundo 

informações divulgadas no site oficial do Banco, este evento é a única competição oficial da 

Confederação Brasileira de Voleibol que pontua para o campeonato nacional e classifica as 

duplas que representam o Brasil no Campeonato Mundial – classificatório para os Jogos 

Olímpicos.  

 Mas o retorno social, resultado dessa parceria Banco e esporte, parece ser também um 

dos pontos importantes que este evento proporciona. Segundo dados do Banco do Brasil, o 

retorno social em 2007, com eventos promovidos dentro do CBBVP, pela Diretoria de 

Marketing e Comunicação do Banco do Brasil, nas etapas Porto Alegre (RS), Londrina (PR), 

Juiz de Fora (MG), Santos (SP), Campo Grande (MS), Brasília (DF), Palmas (TO) e São Luís 

(MA), gerou: 

- 2.040 empregos temporários; 3.101 crianças atendidas em 2007; 135.028 referente a 

arrecadação de alimentos e outros; 4.531 árvores plantadas; 16 entidades sociais visitadas por 

atletas patrocinados. 2.040 empregos temporários; 1.138 atletas envolvidos nos eventos 

patrocinados; 5 títulos conquistados por atletas/duplas patrocinadas; 24 atividades com 

Embaixadores do Esporte (Jogo Exibição/ Palestra Motivacional/ Visita a Entidades/ Coletiva 

de Imprensa). (CIRCUITO..., s/d, on-line) 

São dados que demonstram a importância e a possibilidade de se extrair do esporte, 

mais precisamente dos eventos esportivos, que mobilizam e atraem a atenção de diversos 

segmentos da sociedade, benefícios que se estendam a toda a comunidade, principalmente nos 

locais sede dos eventos dessa natureza. Ainda quanto as vantagens do patrocínio a eventos 

esportivos, Melo Neto (2003, p. 27) impõe e explica as três vantagens específicas e focadas, 

sendo elas: 

- Retorno de imagem, pois o esporte encerra em si próprio um conceito e uma imagem de 

sucesso, emoção, vida, prazer, vitória e entretenimento, além do sentido de equipe e união.  

Estes ingredientes de emoção, que envolvem todo o evento esportivo, são transferidos, 

inconscientemente, para a mente do público espectador e torcedor, que os associa à marca do 

patrocinador, possibilitando agregar valor de imagem à sua marca e a seu produto. 
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- Retorno publicitário, já que esporte é notícia, ocupando espaços valiosos nas diversas 

mídias. Mas a visibilidade do patrocínio e seus efeitos são maiores quando a empresa define 

estratégias para explorá- los, através, por exemplo, de merchandising, campanhas publicitárias 

de apoio ou outras estratégias, através das ferramentas de comunicação. 

- Retorno sobre as vendas, uma vantagem considerada de efeito indireto, portanto, não 

imediata. Espera-se que uma marca, dispondo de uma imagem forte e positiva junto aos 

consumidores, obtenha aumento no seu faturamento, a médio e longo prazos. 

  

Somoggi, em matéria intitulada ‘Paraíso perdido’ (2006, p. 14), no Jornal 

Meio&Mensagem, explica que “com o desenvolvimento de novas tecnologias, as entidades 

esportivas, os patrocinadores e os veículos de comunicação podem atingir o consumidor por 

diferentes mídias, como a internet, telefonia móvel, DVD, games.” O autor ressalta o caso da 

Samsung e da LG que pagam anualmente R$15 milhões para os times de futebol Corinthians 

e São Paulo, respectivamente, as quais sabem, através de estudos, que o retorno de mídia 

compensa o investimento. Só que isso deveria ser a porta de entrada para um projeto mais 

amplo de ativação do patrocínio, que é criar ações de marketing e comunicação integradas à 

propriedade esportiva adquirida.  

 Reafirmando que o essencial do patrocínio, incluindo o esportivo, é sua ação 

promocional de natureza institucional, inclusive reputando a posição de vários especialistas e 

pesquisadores nesta área, isto contrapõe, de certa forma, a facilidade de mensuração exata do 

retorno deste investimento. Uma pesquisa de opinião, por exemplo, pode ser feita junto aos 

consumidores, para se extrair dados mais conclusivos quanto a este retorno, entretanto, 

considerando seu alto custo e difícil operacionalização, poucas empresas efetivamente 

utilizam esta técnica. Porém, este fator não desqualifica essa ferramenta como estratégia 

eficaz de comunicação, afinal, as empresas estão cada vez mais conscientes da necessidade de 

preservar e fortalecer suas marcas, bem como de construir uma boa imagem perante um 

público consumidor, cada vez mais exigente e menos fiel. E isto vai além da consciência por 

parte das empresas, pois de forma efetiva, elas estão apostando nesta ferramenta.  

“Aliando esporte a estilo, a Puma reergueu sua marca e salvou seu negócio”. Esta é a 

chamada de uma matéria da revista Exame, Mautone (2006, p. 76), que aponta as estratégias 

desta empresa de material esportivo para reerguer, reposicionar e imprimir à marca um estilo 

mais arrojado. O esporte, no caso o futebol e a Copa do Mundo de 2006 possibilitaram à 

Puma continuar consolidando sua estratégia, exibindo sua marca aos olhos do mundo, 
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mesclando moda e esporte, o que exatamente a está diferenciando de seus concorrentes, 

segundo Adreas Inderst, analista do ABN Amro em Londres, que acompanha o desempenho 

das fabricantes de produtos esportivos.  

O exemplo acima reforça uma das principais propriedades do patrocínio esportivo, que 

é o de promover benefícios para a imagem da marca, de forma direta. Mas há casos em que 

esta ferramenta também atua positivamente no âmbito mercadológico, trazendo retorno direto 

de vendas, como no caso da marca Caloi, um dos primeiros casos de sucesso no Brasil 

envolvendo o patrocínio a eventos esportivos. Nos anos 70 a agência Novociclo definiu 

estratégias para atender a Caloi num objetivo que era o de vender mais bicicletas. A Monark, 

empresa concorrente, detinha 80% de participação desse mercado. Mediante este quadro, a 

estratégia adotada na época, pela agência, foi a realização de promoções e o patrocínio de 

competições e eventos de ciclismo, como os ‘Passeios da Primavera’, que atraíram grande 

público. Em entrevista à Galbraith, no Jornal Meio&Mensagem (2004), Cocco, proprietário 

da agência, diz:  

sentíamos a necessidade de uma atividade de comunicação e promoção 
diferente da propaganda tradicional e ortodoxa então praticada pelo 
mercado para provocar a utilização do produto. Começamos organizando 
corridas entre profissionais e o público amador, além de provas infantis. 
Com isso estimulamos a prática do ciclismo tanto para competição quanto 
em atividades de lazer, brincadeiras e manutenção física.  
 

Sob o bordão “não esqueça da minha Caloi”, que ficou 18 anos no ar, a estratégia do 

Passeio foi um sucesso, atingindo o objetivo de aumentar as vendas. E isto fez com que a 

fabricante de bicicletas passasse a promover eventos semelhantes também no Uruguai, na 

Argentina, no Paraguai, no Chile e na Venezuela. Em 11 anos a Novociclo realizou mais de 

400 eventos anuais com a Caloi que chegou aos 50% de participação do mercado. 

Para Melo Neto (2003) o esporte favorece a abordagem da segmentação pelas 

empresas porque compreende diferentes modalidades esportivas praticadas por públicos 

diferenciados, ou seja, atende a todas as faixas etárias. 

 

3.2 Patrocínio Cultural 

 

Quanto aos patrocínios de natureza cultural, com numerosos eventos acontecendo no 

mundo todo – peças de teatro, exposições, shows etc – mobilizam uma mão-de-obra 

capacitada e técnica, bem como a necessidade de espaços diferenciados. Maria Amarante P 

Barracho (2002, p. 27), diz que o marketing cultural é um elemento da estratégia de 
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comunicação corporativa que visa, sobremodo, à promoção, defesa, patrocínio e valorização 

de bens e padrões culturais, sejam de cunho literário, científico, artístico e educacional. A 

vinculação desses valores com a empresa incorre em prestígio da marca ou da instituição 

perante os agentes econômicos. 

Mas há uma particularidade nesse segmento, que é a permissão às empresas 

investidoras em eventos culturais contar com Leis de incentivo oferecidas pelos governos. São 

elas de âmbito municipal, estadual e nacional, sendo a mais conhecida, a Lei Rouanet4, que 

permite as empresas patrocinadoras e pessoas físicas abaterem do Imposto de Renda um 

percentual do valor investido. Para João Madeira (1992, p. 154), gerente de comunicação 

social da Shell, “o apoio à cultura contribui muito para que a imagem da empresa seja 

positiva. Por isso, no mundo inteiro, a Shell apóia projetos nessa área, com ou sem lei de 

incentivo fiscal.” 

Para Rosana Stievano, gerente de marketing da Porto Seguros, em entrevista a Vicente 

de Mello (1999, p. 26) “quando a estratégia de comunicação de uma empresa privada inclui o 

apoio cultural, há objetivos prioritários envolvidos, como cumprir sua função social, divulgar 

a marca e criar empatia junto ao público.” Ainda nesta entrevista, para Stievano 

A cultura é – e deve se tornar mais – um meio eficaz de fazer com que uma 
marca transcenda seu significado. O nome da empresa passa a agregar 
valores que implicam fidelidade e respeito pela corporação. Além disso, é 
uma satisfação podermos contribuir para melhoria da qualidade de vida das 
comunidades em que atuamos. 
 

Embora já estejam em vigor há quase quinze anos, muitos aspectos das Leis de 

incentivo à cultura ainda parecem ser desconhecidos de boa parte de agentes culturais, 

produtores, proponentes e patrocinadores. Quanto aos benefícios de fomento e incentivo à 

cultura no Brasil, há, entre os profissionais, agentes culturais e empresários do ‘mercado’ 

cultural, discussões sobre a validade e justeza dos mecanismos que norteiam todo o processo 

de concessão desses benefícios às empresas. Uma das questões debatidas envolve os valores 

de ingressos, pois, segundo o governo e alguns defensores de ajustes nestas Leis, os 

empresários ou produtores que tenham uma peça de teatro ou um show cultural, patrocinado 

via leis de incentivo, deveriam conceder desconto de 50%, ou cobrar ingressos mais baratos 

do público. Porém, esta intenção fica na esfera do discurso, já que o próprio governo, que 

gerencia e concede as verbas, não efetiva mecanismos para fazer valer essa condição. Essa 

                                                 
4 Lei Rouanet – lei federal nº 8.313 – criada em 1991, durante o governo Collor, e leva o nome do então 
secretário da cultura. Permite as empresas patrocinadoras e pessoas físicas um abatimento de até 100% no 
Imposto de Renda, das doações, patrocínios e investimentos, desde que o montante aplicado não ultrapasse os 
limites fixados pela legislação tributária. 
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política seria, para muitos, uma condição justa, e realmente parece ser, já que as empresas 

repassariam ao público as vantagens obtidas para realização dos seus projetos, tornando a 

cultura acessível à população, o que fomentaria a participação e a disseminação desta cultura 

para todas as classes sociais do país. Com isso, da forma como está, há aqueles que apontam 

as Leis de incentivo à cultura, como beneficiárias de poucos, principalmente de grandes 

empresas e artistas consagrados no cenário cultural brasileiro. Alguns consultores culturais 

afirmam que grande parte dos projetos culturais realizados por meio desses incentivos não 

apresenta compromisso com a formação de uma cultura brasileira participativa, abrangente e 

que estimule o desenvolvimento social de determinada comunidade, além do acesso e 

formação cultural das populações menos privilegiadas.  

Os apontamentos acima, que envolvem as Leis de incentivo à cultura no Brasil, não 

estão diretamente relacionados com o enfoque desta pesquisa, entretanto, se mostra pertinente 

menciona- los no sentido de, mesmo discretamente, comungar com a importância de se 

promover debates em torno destas questões. Entende-se aqui, que a divergência de idéia e 

posicionamento em relação a estas políticas, deve ser vista pela fase positiva, considerando 

que ela reflete a necessidade de profissionalização, seriedade e transparência num setor de 

grande importância para um país – a cultura. O que se espera com estes debates de prós e 

contras em relação a esse assunto, em que todos os envolvidos propõem soluções alternativas, 

é que surjam formas de aperfeiçoamento dos mecanismos de incentivo à área cultural, com 

objetivo maior da melhoria das políticas de incentivo a este segmento. 

Quanto ao benefício fiscal, para muitas empresas ele não apresenta total relevância e 

não é o diferencial estratégico no processo para se investir em patrocínio a projetos culturais. 

Um exemplo é o do Banco Real. Segundo Maria Beatriz Henriques, então diretora de Eventos 

e Projetos Culturais do Banco, em matéria de Carmo (1998, p.41), o investimento em cultura 

é encarado como uma das ferramentas de comunicação e não como forma de reduzir o 

pagamento de impostos. Para ela “é bom lembrar que o investimento em cultura é de médio e 

longo prazo, mas o retorno é sólido quando associado a um mix que inclui a publicidade e o 

marketing esportivo.” Ainda na mesma reportagem, Cintra Neto, presidente da BM&F,  

afirma que “investir em cultura sem utilizar as leis de incentivo pode ser, além de rentável, 

muito mais fácil, tanto para empresas como para os profissionais do mercado cultural, que não 

precisam enfrentar os trâmites burocráticos do governo.” 

 BRANT (2004) ressalta que uma ação cultural construtiva e continuada possibilita o 

estímulo das mais diferentes habilidades, importantes para a formação de um cidadão ativo e 

ciente de seu papel social. “Empresas que exercem as chamadas políticas culturais privadas 
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estão à frente de seu tempo, pois contribuem efetivamente para o desenvolvimento e o bem-

estar social.” É imperioso que uma empresa se relacione com o meio em que está inserida, e a 

expressão cultural é uma das maneiras para que ela possa se revelar, para ser reconhecida pelo 

público, expressar valores e crenças. Portanto, as manifestações culturais são, sem dúvida, 

formas muito interessantes de se fazer isso. Pedro Heer, (2000, p. 25) diretor de relações 

corporativas da Siemens, revela que são várias as razões para que o investimento em 

marketing cultural aumente: “através da escolha criteriosa de projetos culturais, a empresa 

pode se beneficiar com bastante segurança, de determinados aspectos do evento que remetam 

ao público a imagem que a empresa pretende ressaltar como, por exemplo, a idéia de 

pioneirismo e solidez.” Considerando os inúmeros benefícios institucionais decorrentes desse 

tipo de investimento com relação à organização, para Alessandra Jardim Perez Casagrande, 

aos poucos, a cultura vem se fazendo notar como ação capaz de estreitar o vínculo entre 

patrocinador e causa social, gerando reforço na percepção da marca que mostra estar 

comprometida com a comunidade e os consumidores. “Assim, o benefício social do produto 

cultural dá lugar ao intangível e vai além do público-alvo, beneficiando a sociedade como um 

todo” (CASAGRANDE, 2004, p. 33). 

No entendimento de Alexandre Bouza, diretor de marketing da Kibon, em matéria de 

Iwakura (2006, p. 19) estar na cabeça de mais de 80 milhões de brasileiros está longe de ser 

fácil, e para isto, consistência é um dos conceitos-chave. “É um trabalho de longo prazo, 

temos quase 65 anos de presença. Muita gente que tem mais de 50 anos tem a Kibon no 

coração.” O coração está também no logotipo, figura internacional das marcas de sorvete da 

Unilever. Ainda segundo Bouza, mesmo nas estações frias, a marca busca visibilidade com 

sorvetes mais ricos em chocolate e ações institucionais, “no último outono, patrocinamos a 

exposição Dinos na Oca. Isso revigora a lembrança da marca Kibon em momentos de baixa.” 

Em outro exemplo está um dos maiores conglomerados empresariais do país – a 

Votorantim – que decidiu estabelecer uma política cultural para seus patrocínios. A empresa, 

em 2006, destinou R$ 4 milhões para projetos comprometidos com a democratização cultural, 

envolvendo iniciativas de qualquer área da cultura, desde que destinadas a ampliar e melhorar 

as opções; as experiências e o acesso da população, especialmente jovens; a criação artística, 

prioritariamente as brasileiras. Esta ação marcou, também, o lançamento da política cultural 

do Grupo, um conjunto de diretrizes que irá nortear a atuação da empresa nessa área. A 

promoção da democratização cultural foi escolhida com foco dos investimentos objetivando 

fomentar a cidadania cultural e resgatar a importância da arte na formação humana.  
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Os projetos podem ser de qualquer uma das áreas culturais, mas precisam buscar 

claramente a promoção cultural. A Votorantim espera que os projetos apresentem conteúdos e 

linguagens de interesse do público e que sejam oferecidos em locais de fácil acesso e, de 

preferência, com entrada gratuita.  

Para Correa (2004, p. 55) seja por questões mercadológicas de seu negócio – como a 

divulgação de sua marca e de seus produtos e serviços –, seja por questões institucionais – 

fortalecendo sua imagem junto a públicos específicos, como acionistas, governo, profissionais 

dos meios de comunicação –, seja por interesse em participar de forma mais ativa da vida das 

comunidades em que atua, de onde saem seus empregados, clientes, fornecedores e demais 

públicos que gravitam em torno da sua operação, o fato é que a empresa passou a ter uma 

‘influência’ na área cultural que torna sua força extremamente estratégica para o 

desenvolvimento dessa área. 

O carnaval é também considerado uma ótima oportunidade para empresas divulgarem 

suas marcas ou produtos. Empresas têm investido consideravelmente nos carnavais de 

Salvador e Recife, por exemplo, porque o número de participantes que os movimentos 

culturais dessa época atraem transforma-se em oportunidade para uma boa comunicação de 

marca ou venda de produtos. De acordo com a secretária de Gestão Estratégica e 

Comunicação do Recife, Lygia Falcão, em matéria da revista Marketing Cultural, intitulada 

“Folia regada a patrocínio” (2006, p. 6), a prefeitura tem o objetivo de, a cada ano, aumentar a 

participação da iniciativa privada no carnaval, sem, contudo, tirar da festa a sua principal 

característica: a participação popular. “Fazemos um carnaval em que foliões e turistas não 

precisam pagar para se divertir, sendo que todos os shows são ao ar livre.” 

Os investimentos no carnaval nem sempre dependem de Leis de incentivo. A Seda 

desembolsou R$600 mil para financiar o tradicional bloco Papa no carnaval de Salvador em 

2006, principalmente depois do sucesso dos eventos “Seda despenteia” para divulgar a 

comunicação da marca intitulada “a vida te despenteia” – que acredita que tudo que é bom de 

verdade despenteia e que propõe à mulher viver intensamente os bons momentos da vida, 

principalmente os de lazer e diversão. O objetivo do patrocínio foi aproximar o público 

consumidor feminino da filosofia da marca. (FOLIA... 2006, p. 7). 

A Philips, segundo Enderson Guimarães, gerente geral de Marketing da empresa para 

o Brasil e América Latina, em reportagem de Paes (1998, p.38), utilizou a política de projetos 

culturais no sentido de promover o rejuvenescimento e valorização da marca, procurando 

agregar o máximo de retorno positivo para os esforços de comunicação da Philips. 
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À luz desses exemplos, as empresas devem se atentar ao fato de que a atitude 

responsável e o compromisso com a sociedade são imprescindíveis para a realização de 

projetos culturais com valor efetivo, entendendo que as pessoas jurídicas também podem ser 

cidadãs, e, que, os consumidores muitas vezes conseguem perceber isso. 

 

3.3 Patrocínios social e ambiental 

 

No patrocínio a eventos direcionado às ações sociais e ambientais, as empresas estarão 

participando de programas e projetos sociais, principalmente aqueles voltados às comunidades 

carentes localizadas ao entorno da empresa. Para o presidente da Acesita, Wilson Brumer, em 

matéria do Jornal Gazeta Mercantil (1998) “a sociedade em torno da empresa deve ser 

encarada como parte do negócio.”  Um exemplo do projeto voltado ao social é o do ‘Meninos 

de Rua’ patrocinado pela Fundação Cultural Banco do Brasil, realizado junto à Pastoral do 

Menor no Rio de Janeiro, dentro do qual vários eventos acontecem. Para Credidio (2002, p. 

30) 

Não existe mal nenhum em uma empresa desenvolver ações sociais visando 
a melhoria de seu negócio ou imagem. O que não pode ocorrer – e tem 
que ser combatida – é a impostura de como essas ações têm sido 
informadas ao mercado, à mídia, e à sociedade, uma vez que questionadas, 
as empresas afirmam que tais ações foram planejadas apenas com a 
intenção de apoiar uma determinada causa, o que na maioria das vezes não 
é verdade. (grifo nosso) 
 

Duas pesquisas realizadas pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento 

Social – Idis, revelam dados interessantes sobre ações de marketing relacionadas a causas – 

MRC. A primeira, divulgada na íntegra em seu site (IDIS, 2005, on- line), foi realizada em 

2005, e analisou como os consumidores brasileiros enxergam as marcas que apóiam causas 

sociais. O resultado apontou que 92% dos consumidores julgam importante as companhias se 

envolverem com uma causa social. E 88% das pessoas disseram ser fundamental que a 

bandeira apareça claramente na comunicação da marca.  

A segunda, divulgada no Jornal Meio&Mensagem, sob o título “Marketing sem 

causa”, (2007, p. 16), foi efetuada em 2007, com 88 empresas, e mostra que, quanto a adoção 

de causas sociais na comunicação das empresas, 93% afirmaram realizar investimentos 

sociais de forma geral e que as áreas responsáveis por esses investimentos passaram a ser 

mais estratégicas, em detrimento das de marketing, que antes eram as administradoras 

principais das ações. Ainda na mesma matéria Márcia Woods, diretora de desenvolvimento 
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institucional do Idis, diz acreditar que esse cenário “demonstra um primeiro passo para muitas 

empresas começarem a observar o investimento social como seus processos institucionais.”  

Estabelecendo um cruzamento dos dados acima, tem-se como resultado: As empresas 

estão investindo em causas sociais e o público entende necessário que elas identifiquem suas 

ações para a sociedade. Porém, para muitas empresas trabalhar as ações sociais na 

comunicação é um processo delicado, elas temem que a exposição das suas ações seja 

considerada oportunista pelo público. Neste sentido, considerando o entendimento de 

Credidio, acima citado, a postura correta por parte das empresas é condição primordial para 

que o reconhecimento do público se dê como conseqüência do entendimento de que ela está, 

sinceramente, cumprindo seu papel social com ética. É preciso que essa iniciativa esteja 

alicerçada nos preceitos de dignidade e no verdadeiro sentido da responsabilidade social para 

com a comunidade. Ela deve ser desenvolvida e entendida como parte de sua estratégia de 

negócios.  

Para o Instituto Ethos, a responsabilidade social abrange um conceito amplo e 

profundo, atrelada ao contexto do Brasil.  

Compromisso de cada um com a qualidade de vida, com a preservação da 
natureza e com uma sociedade mais justa. Também é fundamental que cada 
líder assuma o seu papel como cidadão e como dirigente empresarial, 
cuidando para que os valores, políticas e práticas da organização se 
orientem por uma política de responsabilidade diante de toda sociedade.  
A responsabilidade social das empresas ultrapassa a geração de emprego, o 
pagamento de impostos, a implantação de ações filantrópicas isoladas, 
muitas vezes paliativas, mas ainda assim, importantes em uma sociedade 
profundamente marcada pela desigualdade e que privilegia o capital em 
detrimento da dignidade humana. Para o Brasil de hoje, a grande 
contribuição das empresas é colaborar para a construção de uma sociedade 
mais justa e ambientalmente sustentável. (ETHOS, 2006, on-line) 
 

Através do conceito de empresa-cidadã, a imagem corporativa consolida-se, 

considerando que valores éticos valorizam as ações em benefício da comunidade.  

O patrocínio social pode permitir à empresa, naturalmente, estreitar e aprimorar suas 

relações com a comunidade, pelo qual se torna mais simpática a esta, merecendo seu apoio e 

obtendo maior credibilidade aos seus projetos e ações empresariais. Como afirma Kunsch 

(2003, p. 177-178)  “a expressão do marketing social se dá por meio de campanhas públicas, 

como as de saúde, proteção ao meio ambiente, segurança, educação etc, que visam ajudar a 

minimizar os grandes problemas sociais e conscientizar a sociedade quanto a determinada 

causa social.” 

O IPEA – Instituto de Pesquisas Econômicas divulga em seu site os resultados da 

segunda edição (2006) da Pesquisa Ação Social das Empresas, em todo o Brasil. Os dados 
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apontam um crescimento significativo, entre 2000 e 2004, na proporção de empresas privadas 

brasileiras que realizaram ações sociais em benefício das comunidades. Neste período, a 

participação empresarial na área social aumentou 10 pontos percentuais, passando de 59% (1ª. 

edição da pesquisa) para 69%. São aproximadamente 600 mil empresas que atuam 

voluntariamente. Em 2004, elas aplicaram cerca de R$ 4,7 bilhões, o que correspondia a 

0,27% do PIB brasileiro naquele ano. “A partir da realização desta segunda edição da 

pesquisa tornou-se possível iniciar a construção, de maneira inédita, de uma série histórica 

que permite o acompanhamento da evolução do comportamento da iniciativa privada na área 

social desde finais da década de 1990” (IPEA, 2006, on- line). O montante deste investimento 

social privado, porém, é pouco influenciado pela política de benefícios tributários, uma vez 

que apenas 2% das empresas que atuaram no social fizeram uso de incentivos ficais para 

tanto. Dentre os motivos da não utilização desses benefícios, cerca de 40% dos empresários 

alegaram que o valor do incentivo era muito pequeno e que, portanto, não compensava seu 

uso. Para 16% as isenções permitidas não se aplicavam às atividades desenvolvidas e outros 

15% nem mesmo sabiam da existência de tais benefícios. A pesquisa também procurou 

investigar a percepção dos empresários sobre o seu papel na realização de ações voluntárias 

em benefício das comunidades. A maioria (78%) acredita que é obrigação do Estado cuidar do 

social e que a necessidade de atuar para as comunidades é maior hoje do que há alguns anos 

(65%). Há, portanto, uma compreensão, no mundo empresarial, de que a atuação privada não 

deve substituir o poder público, tendo um caráter muito maior de complementaridade da ação 

estatal. (IPEA, 2006, on- line).  

Os dados acima foram utilizados para exemplificar a dimensão da realidade referente a 

aspectos que envolvem as ações sociais por parte das empresas, os quais têm influência e 

relação direta com as estratégias de patrocínio desenvolvidas.  

Quanto ao patrocínio voltado às questões ambientais, para a empresa, Melo Neto 

(2003, p. 24) afirma que ele “assegura a sua imagem de empresa ecologicamente 

responsável”, promovendo a conscientização das comunidades, sendo que os maiores retornos 

estão relacionados à natureza econômica, já que são evitados possíveis gastos com 

recuperação e danos ambientais.  

PINTO (2006, p. 77) destaca que “os empresários e executivos são, eles próprios, 

consumidores e cidadãos, e isso os alerta para as marcas que são o elo da empresa com as 

pessoas e para o papel social das empresas. Cresce, então, a importância de o consumidor-

cidadão reconhecer as empresas proprietárias das marcas.” 
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Os segmentos social e ambiental, cujos enfoques permitem a participação corporativa 

nas obras de interesse social, inclusive através dos eventos, podem constituir um campo de 

ação do marketing de causas sinceramente voltadas ao meio-ambiente, higiene pública, saúde 

e pesquisa científica. Por este preceito, envolvendo a estratégia de patrocínio, algumas 

empresas optam por uma política que prioriza o esporte e a cultura não só aos grandes 

eventos, mas também o atleta, o artista e os eventos da região onde atua, com o compromisso 

de incentivar, apoiar e conscientizar a sociedade da importância desses projetos, como 

sinônimo de responsabilidade social.   

Portanto, pode-se perceber a diversificada tipologia dos eventos e as múltiplas 

possibilidades de parcerias e investimentos para as organizações. Alguns dos atributos 

motivadores que induzem uma empresa a optar por um desses segmentos como ação de 

patrocínio institucional e mercadológico, considerando cada uma das particularidades que os 

envolve, são potencialização e divulgação da marca, segmentação de público, retorno de 

mídia, retorno institucional e de vendas, reconhecimento e credibilidade, benefícios de 

imagem e incentivos fiscais. 

Mas como já ressaltado, visando obter êxito através dessa ferramenta comunicacional 

– o patrocínio – é preciso que estas empresas tenham definido com clareza o que esperam de 

um patrocínio ou parceria, havendo sempre um alinhamento e uma sinergia entre o patrocínio 

e a estratégia global das empresas. Esta é uma consciência fundamental. Em seguida, é 

preciso examinar com minúcia os inúmeros fatores que competem para assegurar a obtenção e 

mensuração dos resultados esperados, e as garantias de sucesso apresentadas no planejamento, 

tanto quando da realização ou participação no evento, conforme será abordado em capítulo 

posterior. 

 

4. O patrocínio a eventos como ferramenta comunicacional  

 

Na pesquisa Folha Top of Mind 5, realizada pelo Datafolha, em agosto de 2006, com o 

objetivo  de descobrir  quais   são  as marcas mais  lembradas do país, a  Nestlé ficou   entre as 

três6 primeiras colocadas, e, segundo Mário Castelar, diretor de comunicação e serviços de 

marketing da empresa, em matéria de Iwakura (2006, p.16), há um movimento para 
                                                 
5 A eleição do Folha Top of Mind revela quais são as marcas mais lembradas pelos brasileiros.  O prêmio é 
definido a partir da pesquisa nacional do Datafolha criada em 1991 e que já se tornou referência na área, segundo 
seus realizadores. Foram entrevistados 5.333 brasileiros com idade a partir dos 16 anos pertencentes a todas as 
classes sociais e com diferentes graus de escolaridade. O levantamento foi realizado entre os dias 1º e 2 de agosto 
de 2006 e compreendeu 127 municípios distribuídos por todos os Estados do país, incluindo o Distrito Federal. O 
resultado completo foi divulgado na revista encarte do Jornal Folha de São Paulo de 24 out. 2006. 
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conquistar as classes de menor poder aquisitivo. “Eles não são um nicho de mercado, são o 

mercado”, sublinha. Por isso, a empresa patrocina eventos como jogos de futebol, Carnaval e 

shows de artistas como Roberto Carlos e Xuxa, tentando se apresentar aos consumidores por 

meio da realização de sonhos, estando presente na partida do time do coração ou no desfile da 

escola de samba, complementa. 

Atualmente, as empresas voltam sua atenção no sentido de construir, manter e 

fortalecer suas marcas bem como buscam constantemente a diferenciação de produtos e 

serviços perante a concorrência, o que faz com que os eventos e os patrocínios a eventos, 

ganhem relevância frente às demais ações de marketing e de comunicação organizacional. 

Como estratégia focada no retorno institucional, para João de Simoni S. Ferracciù (2002, p. 

73), “o patrocínio vale mais que a propaganda convencional, já que não interrompe o 

entretenimento do telespectador, sendo assimilado com muito mais simpatia e predisposição”. 

A maioria dos eventos, por sua natureza, equivale a diversão, lazer, entretenimento, 

calor humano, conceitos estes que remetem ao lúdico, à emoção, e que, portanto, têm o poder 

de atrair pessoas de forma espontânea. Para o público participante, este momento não é 

imposto, ele deseja estar presente, vivenciar a ocasião, fazer parte dela, compartilhar e 

interagir com outros, e mesmo que pagando, o faz sem questionar, afinal, tem a certeza de que 

está adquirindo o passaporte para uma experiência que lhe dará prazer e felicidade. No 

entendimento de Troiano em matéria intitulada “Estratégia acompanha maior demanda por 

lazer” do Jornal Meio&Mensagem (2007, p. 52), “o entretenimento ganha espaço na medida 

em que os meios convencionais, como mídia e publicidade, por si só não são mais capazes de 

estender os vínculos com seus consumidores. A experiência de contato dos eventos é única e 

impossível de ser obtida de outra forma.” 

Os eventos trabalham na comunicação com a espontaneidade, como aponta Machado 

em entrevista à Thais Gebrim (2003, pp. 44-48), “diferentemente da comunicação de massa, 

que interrompe o filme para entrar na casa, ao evento, as pessoas vão espontaneamente e estão 

abertas para um envolvimento com a marca.” Isto permite que o público trave uma relação 

aberta, natural e direta, o que conseqüentemente possibilita um comportamento de maior 

receptividade deste com as mensagens e abordagens veiculadas e apresentadas nessas 

ocasiões. 

                                                                                                                                                         
6 O resultado aponta Omo (7%), Coca-Cola (6%) e Nestlé (4%) como as três marcas mais lembradas do país, 
considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. No Folha Top of Mind 
2007, a Nestlé caiu um ponto percentual e deixou de figurar entre as três marcas mais lembradas. Omo com 8% e 
Coca-Cola  com 6% continuam no pódio. 
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Por ocasião do Skol Rio 2003, nas palavras de Andréa Fernandez, gerente de marca, 

em release distribuído pela assessoria, e publicado na Revista Marketing Cultural Online, 

(2003, p. 24) “este evento, destinado ao público jovem, foi pensado e desenvolvido com o 

intuito de levar para o Rio de Janeiro um evento de entretenimento com a ‘cara’ do verão 

carioca e, além disso, reforçar valores importantes para a marca, como jovialidade, ousadia e 

modernidade.” 

Como uma alternativa promocional, o patrocínio a eventos cresceu rapidamente nas 

últimas três décadas. Para Ernani Bevilaqua Contursi (2003, p. 11) o aumento dos gastos com 

verbas de patrocínio e os benefícios advindos com a associação, o colocam entre os 

componentes de promoções e comunicação com crescente demanda em termos de orçamento, 

pessoal e planejamento das empresas. A presidente da Ampro, Elza Tsumori, em matéria 

intitulada “Diversão e arte para qualquer parte” (2007, p. 49) afirma que “há cinco ou seis 

anos, o cliente sequer citava os eventos na nossa pesquisa. Hoje eles aparecem em muitos 

casos como verba preponderante dos investimentos promocionais.” 

Segundo Boone e Kurtz (1998, p. 432), o dispêndio das empresas com patrocínio 

aumentou mais do que os gastos com propaganda e promoção de vendas, fato este, que para 

os autores, tem conseqüência em função do: 

- Custo crescente dos veículos de propaganda tradicionais. Os 
patrocínios comerciais são vistos cada vez mais como ferramentas de 
marketing altamente eficazes em termos de custo, se comparados com a 
propaganda tradicional. 
- Oportunidades adicionais, resultantes de diversas atividades de lazer. 
Não somente a sociedade é voltada para o lazer e atraída para atividades 
esportivas como seus interesses tornaram-se mais diversificados. Isto fica 
evidente a partir do recente incremento em atividades como vôlei de praia, 
tênis, entre outros, bem como do crescente leque de eventos esportivos na 
televisão, em jornais e revistas. A cobertura da mídia para estes eventos, 
permite a utilização de patrocínios como meio de atingir mercados-alvo 
específicos. 
- Maior cobertura de eventos esportivos na mídia. A cobertura pelas 
mídias de esportes e atividades culturais tornou-se mais intensa nos últimos 
anos. Em conseqüência, os patrocinadores estão recebendo maior exposição 
pelo seu dinheiro. 
- Um veículo global recente. Qualquer um que assista à transmissão do 
torneio de tênis de Wimbledon ou às corridas de Fórmula 1 sabe que o 
patrocínio não está limitado aos Estados Unidos, por exemplo. Outro 
exemplo é a Copa do Mundo sintonizada por espectadores de todo o mundo. 
O patrocínio é pois um meio eficaz de atingir uma audiência internacional 
de forma universalmente entendida. 
- A comprovada eficácia do patrocínio. Mais e mais empresas estão se 
dando conta de que o patrocínio funciona. As despesas com patrocínios, 
adequadamente planejadas, ligadas a objetivos predeterminados, e 
direcionadas a mercados-alvo específicos, podem ser altamente 
compensadoras. Além do mais, os patrocínios representam uma alternativa 
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para a crescente confusão associada à propaganda e também à mala direta. 
(BOONE e KURTZ, 1998, p. 432). (grifo nosso) 

 

Como veículo comunicacional o evento define-se como um elemento de comunicação 

dirigida, aproximativo e interativo, com forte potencial de dirigir ou preparar o público 

predeterminado para receber uma mensagem eficaz, produzindo neste os efeitos planejados. 

“A comunicação dirigida é um meio ou instrumental que o profissional de relações públicas 

sempre empregou para a formação e orientação de seus diferentes públicos – objeto de sua 

atividade”  (FERREIRA, 2001, p. 75). 

Nesta questão, enquadram-se todos os requisitos necessários que distinguem a 

comunicação dirigida. Paula e Almeida (2001, p. 221), asseveram que a comunicação dirigida 

possibilita “o estabelecimento de uma condição básica de diálogo, reduzindo o nível de ruídos 

ou distorções que podem acontecer quando se utilizam meios massivos.” Nesse raciocínio, é 

preciso que a comunicação seja entendida no seu sentido mais amplo, e não apenas como a 

utilização da mídia de massa; e a vasta tipologia dos eventos possibilita oportunidades que 

asseguram resultados mais satisfatórios neste campo.  

Comunicar envolve um emissor e um receptor, o que torna, obviamente, a 

comunicação um processo bidirecional. Sem a volta – o feedback – não há garantia de que a 

ida foi compreendida. E quando se trata da comunicação persuasiva e não impositiva, como é 

o caso da comunicação de marketing e da comunicação empresarial, de maneira geral, esse 

processo começa com a volta, isto é, em buscar o conhecimento das pessoas com quem, 

depois, conhecendo-as, consigamos falar, fazendo sentido e sendo persuasivos. (PINTO, 

2006, p. 78) 

Por suas características, no patrocínio, como um veículo de comunicação, a reação do 

público é bem diferente daquela em relação a outros veículos, ou seja, há uma maior 

receptividade, pois permite um bom envolvimento. “O investimento do patrocinador 

proporciona um beneficio reconhecível para a atividade patrocinadora que pode ser apreciado 

pelo público. Assim, o patrocínio é comumente visto de forma mais positiva do que a 

propaganda tradicional, [por haver menor resistência]” (BOONE e KURTS, 1998, p. 433). 

A Ipsos-Opinion do Brasil realizou em 2004 uma pesquisa com 53 empresas, visando 

mostrar como as decisões sobre patrocínio são tomadas. Esta pesquisa foi apresentada no 

Com: Atitude – Seminário Integrado de Patrocínio e Investimento Social, Cultural, Esportivo 

e Ambiental em maio do mesmo ano e mostrou, dentre outros, quais os principais objetivos 

para se patrocinar. 
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Figura 2: Os principais objetivos para patrocinar. 
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Fonte: Ipsos-Opinion do Brasil (2004, on- line) 

 

Os objetivos representados no gráfico acima mostram os principais indutores que 

levam uma empresa ao patrocínio, sendo eles a responsabilidade social, o relacionamento com 

o público e a possibilidade de mudar ou reforçar sua imagem e atributos. Ao final, estes 

objetivos incorrem no objetivo maior que é gerar benefícios à marca patrocinadora. 

Para efeito comparativo entre a realidade dos EUA e do Brasil, a tabela abaixo mostra 

o grau de relevância dos diferentes objetivos identificados na pesquisa realizada pelo Instituto 

IEG junto aos profissionais que têm a responsabilidade de decidir pelo patrocínio nas 200 

maiores empresas investidoras em patrocínio de eventos nos EUA. Percebe-se, pois, o grau de 

importância dos diferentes objetivos no processo decisório de patrocínio nos EUA.  

Tabela 2: Objetivo como fator decisório 

OBJETIVO COMO FATOR DECISÓRIO PERCENTUAL 

Elevar lealdade à marca 68% 

Dar visibilidade à marca 65% 

Alterar/reforçar imagem de marca 59% 

Elevar circulação no ponto-de-venda 45% 

Demonstrar responsabilidade social 43% 

Estimular vendas 35% 

Distribuir/experimentar produtos e/ou serviços 35% 

Possibilitar relacionamentos com clientes/prospects 31% 

Fonte: IEG Sponsorship Report, (s/d, on- line) 

Comparando os gráficos acima, percebe-se que há um maior grau de objetividade em 

relação aos objetivos apontados pelas empresas no Brasil. 
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O patrocínio é a ação associativa da marca a um fato e que tem a capacidade de 

transmitir os valores almejados ou inerentes àquela marca, de modo a envolver o público 

consumidor dessa mesma marca. (SARKOVAS, 1999, p. 10-11). 

Segundo o presidente da TIM, Mario César Pereira Araújo, em matéria de Fruet, 

(2006, p. 60), um artifício encontrado pela empresa para transmitir sua mensagem de forma 

eficiente foi o patrocínio a eventos de música e de cultura. É o caso do Prêmio TIM de 

Música, que é voltado para a descoberta de novos talentos, e do TIM Festival – antigo Free 

Jazz Festival –, hoje focado em outros ritmos musicais, como o rock e o pop. Em 2006, a 

atração ocorreu no final de outubro em São Paulo e no Rio de Janeiro. A novidade fica por 

conta de mini-edições do evento em Vitória (ES) e em Curitiba (PR). Para ele a música é algo 

universal, e aparece associado à marca, pois uma boa canção toca no mundo inteiro. Para José 

Luiz Liberato, diretor de imagem e publicidade da TIM, em matéria intitulada “A onipresença 

das marcas”, do Jornal Meio&Mensagem (2007, p. 53), “a escolha da música como carro-

chefe dos investimentos em marketing promocional da TIM deu-se por conta do conceito da 

marca da empresa, ‘Viver sem fronteiras’, que remete à cobertura de seus serviços, presentes 

em todo o Brasil e em 170 países.” Ainda para Liberato, a música é um excelente meio porque 

é auto-explicativa e não tem fronteiras, fazendo referência ao slogan da operadora. Dessa 

forma, a associação com o evento busca reforçar este conceito. A TIM também investe em 

comunicação regional. Um exemplo é o patrocínio da Festa de Peão de Boiadeiro de Barretos, 

no interior de São Paulo, do Círio de Nazaré, no Pará, e da Festa do Boi, no Maranhão, além 

dos carnavais da Bahia e de Olinda. 

Não existe fórmula para ativar o brand experience, mas há alguns princípios que 

guiam os profissionais nesse campo – por exemplo, a diferenciação da marca em relação às 

concorrentes, a pesquisa e compreensão do que é especial para o consumidor – o que está em 

seu coração –, a ativação da experiência em todos os pontos em que ele pode ter contato com 

a marca, a percepção de valor, a criação de uma excitação, o estímulo que torne a marca 

memorável, entre outros (FUJISAWA, 2006, p. 34) 

É por essas e outras descrições e características já apresentadas, envolvendo o 

patrocínio e os eventos, que as empresas têm encontrado no patrocínio a eventos, uma das 

ferramentas mais eficazes como estratégia de comunicação. A comunicação eficaz deve ser 

concebida de forma a ser compreensível e atraente para o público-alvo. Isto significa que é 

necessário descobrir qual a estratégia soa mais clara para este público e de que maneira ele 

interpreta ou associa os atributos contidos nessa mensagem. Quanto às estratégias de 

patrocínio a eventos, Heitor Cavalheiro, diretor de marketing da Campari, declarou à Almeida 
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e Harada, na Revista dos Eventos (2006, p. 87), que os eventos são um grande filão e a 

Campari sabe disso. A empresa, segundo eles, tem uma longa tradição de fazer comerciais de 

televisão, que são fundamentais para a construção de marcas sólidas e na comunicação com 

consumidores em todo o país. Mas ele salienta que, integrados ao mix de comunicação, os 

eventos são muito importantes e estão ocupando cada vez mais espaço nos planos da empresa. 

Em entrevista à Gebrim, (2003, p. 44-48) para Revista Feira&Cia, Ronald Winnubst, 

gerente de promoção da divisão Sandálias da São Paulo Alpargatas, afirma que “os eventos 

têm sido uma das ferramentas para a empresa divulgar e fixar mudanças junto a seus diversos 

públicos.” A comunicação passou a ser reconhecida, também, por sua função de melhorar e 

estreitar o relacionamento da empresa com seus públicos de interesse.  

Na visão de James Grunig (2003) as organizações que se comunicam eficazmente com 

seus públicos estabelecem melhores relacionamentos porque a administração e os públicos 

entendem uns aos outros, e porque ambos têm chances menores de se comportar de maneira 

que traga conseqüências negativas nos interesses do outro. Uma das mais importantes 

particularidades do patrocínio a eventos, como ferramenta de comunicação, é a 

espontaneidade que norteia a relação desta com o receptor, afinal, há o caráter deste receptor 

(público-alvo) estar vivenciando um momento de lazer e diversão, que é refletido para a ação 

de patrocínio. Para Vaz (1995, p. 216) o patrocinador utiliza o evento como parte de sua 

estratégia de divulgação para públicos de interesse da empresa, capaz de proporcionar retorno 

institucional competitivo em relação a outros canais de divulgação. Quando se assiste a uma 

manifestação artística de qualidade, como por exemplo, uma peça de teatro, o público que  

aprecia este espetáculo pode associar que este momento prazeroso só está sendo propiciado 

devido ao patrocínio de determinada empresa/marca. Por conseqüência, se sente beneficiado 

por poder fazer parte do acontecimento recebendo as mensagens veiculadas de uma maneira 

mais receptiva e simpática, devido a sua satisfação. Isso acontece igualmente com o esporte, 

no qual o público que assiste, torce e vibra com uma equipe, um atleta ou um evento 

esportivo, credita também aos patrocinadores a possibilidade por estar vivenciando esse 

momento. A percepção se estende à consciência por parte do público, quanto a oportunidade 

que os atletas estão tendo, já que para muitos, por suas condições socioeconômicas, seria 

quase impossível estarem  competindo, representando seu país, sem o apoio financeiro das 

empresas patrocinadoras. Especialmente no Brasil, a relação de sentimento e emoção com 

esporte é expressiva, e esse sentimento é comumente compartilhado com todos aqueles que 

propiciam esta atividade, nas mais diferentes modalidades, incluindo os eventos dessa 

natureza.  Segundo Zyman (2003, p. 225) pesquisas têm mostrado de forma consciente que os 
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consumidores apoiarão patrocinadores que apóiem coisas importantes para eles. Para o 

consultor de marcas Marcos Machado em entrevista à revista Marketing Cultural online o 

patrocínio a eventos culturais ou esportivos é uma ferramenta muito inteligente, muito eficaz 

na construção de identificação emocional da marca com o público-alvo. E, para ele, o motivo 

está em que 

você consegue se inserir em uma situação do cotidiano da pessoa, ela se 
sente valorizada com aquilo. O que acontece é que muitas vezes na 
comunicação de massa a propaganda é invasiva e quando você vai a um 
evento cultural você se programa, se arruma, vai com a namorada, com a 
esposa, e vê uma marca A, B ou C proporcionando aquela situação para 
você e inserida numa situação prazerosa do seu cotidiano, uma situação 
valorizada, e então traz um vínculo muito forte. (MACHADO, 2004, p. 2-9) 
 

Quanto ao aumento das vendas, apesar de alguns autores, como é o caso de Cogill 

(1991, p. 16-18), o atrelarem diretamente aos benefícios da ação de patrocínio, percebe-se que 

este fato ainda gera controvérsia entre autores e profissionais da área que preferem entender 

esse objetivo como uma conseqüência secundária e de longo prazo. Entretanto, essas 

considerações estão vinculadas à gestão do patrocínio e, assim, ao perfeito casamento entre a 

identidade do patrocinador, o objetivo do patrocínio e os objetivos a serem alcançados, 

questões estas que serão abordadas e aprofundadas em capítulo próximo. 

Evidenciando a percepção do consumidor em relação ao patrocínio como ferramenta 

de comunicação integrada de marketing e comparando esse à propaganda, Meenaghan (2001, 

p. 191-215) atesta que os consumidores geralmente julgam o patrocínio como ação favorável, 

necessária e essencial, diferenciando-o da propaganda, já direcionada à comunicação de 

massa. É visto como promotor de benefícios à sociedade, fazendo com que os consumidores 

tornem-se disponíveis, mostrando certo nível de afeição em relação às empresas 

patrocinadoras. Para tanto, os consumidores baseiam-se na crença de que o patrocínio 

beneficia diretamente as artes, os esportes e outras atividades, com as quais eles têm alguma 

ligação emocional. Reforçando estas proposições Melo Neto (2003, p. 121) diz que é pelo 

patrocínio que a empresa patrocinadora demonstra atitudes corretas e éticas e isto a valoriza 

diante da opinião pública e entre os seus próprios clientes, atuais e potenciais. Para Humberg 

(2001) as organizações éticas podem ser capazes de competir com sucesso, atrair satisfação 

pessoal aos colaboradores, conquistar consumidores e acionistas e projetar um futuro 

promissor. 

O diretor de marketing da LG, Eduardo Toni, afirma à Maia (2006, p. 70) que a 

fórmula da coreana para o sucesso da marca é jogar pesado com propaganda tradicional e 

ponto-de-venda, no qual cada canal fica com 30% da verba de marketing da companhia e com 



 56 

o patrocínio ao time do São Paulo, que toma quase 15% da verba. Algo entre 15% e 18% é 

aplicado em eventos como o LG Night, espécie de festa destinada a parceiros, fornecedores, 

distribuidores e colaboradores da marca, e feiras do setor.  

Vai longe a realidade na qual, além de produzir e vender seus produtos, a exigência 

para a empresa se posicionar e competir no mercado se limitava a apresentar um preço 

competitivo ou um produto de qualidade. Se quiser mais do que sobreviver, hoje, a empresa 

deve buscar estratégias de comunicação para incorporar outros atributos que farão parte de 

seu contexto mercadológico como diferencial para se vencer num mercado globalizado.  

Vem-se tornando cada vez mais difícil o estabelecimento de diferenciais 
tangíveis entre os produtos e serviços disponíveis no mercado. 
Modificações introduzidas por uma empresa são prontamente incorporadas 
pelos concorrentes. Cada vez mais, torna-se necessário a obtenção de 
diferenciais intangíveis, relacionados à imagem das organizações. As 
decisões de compra passaram a ser, em grande parte, influenciadas pela 
percepção que os consumidores têm da atuação da empresa em prol do 
bem-estar e de um futuro melhor para a sociedade. (PENTEADO, 1999, p. 
101). 
 

O pilar dessa excelência empresarial exige ingredientes de valoração para a marca 

perante seu público, como prestígio, interatividade, credibilidade, reconhecimento e 

visibilidade. “As organizações modernas assumem novas posturas na sociedade atual. A 

velocidade das mudanças que ocorrem em todos os campos impele as organizações a um novo 

comportamento institucional perante a opinião pública” (KUNSCH, 2001, p. 27). 

Neste contexto, no qual a organização precisa ser percebida como uma empresa 

diferenciada perante seus públicos, Sarkovas, em entrevista à José Paulo Sant’Anna (2004), 

consegue revelar com dimensão os valores intangíveis embutidos nesta ação institucional e 

mercadológica  mencionando que o patrocínio bem feito, integrado a um planejamento 

estratégico de comunicação, pode aumentar a credibilidade de uma marca, envolvendo mente 

e coração de seu público-alvo. É, portanto, um processo que em sua essência, dá-se de forma 

sutil, pois através desta ação a empresa se apresenta perante seus públicos, oferecendo a 

possibilidade desses, através do objeto do patrocínio, vivenciarem uma experiência agradável 

e emocionante, proporcionada pelo patrocinador. 

É de se esperar que organizações que conseguem criar bons relacionamentos com seus 

públicos estratégicos obtenham igualmente maior sucesso em suas atividades. “Um 

relacionamento satisfatório com os públicos facilita a venda de produtos e serviços a clientes 

satisfeitos, viabiliza a obtenção de recursos financeiros dos acionistas ou doadores, faz com 

que a organização seja lucrativa e permite a expansão dos processos de manufatura e de 

vendas” (GRUNIG, 2003, p. 74-75). Entretanto, é importante reforçar que a empresa precisa 
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ter claramente definido o seu processo de comunicação, seus objetivos e qual o 

posicionamento para sua marca e isto está intimamente ligado à expressão da cultura 

empresaria l, já que os fatores culturais devem ser sempre considerados na condução dos 

negócios. Cultura organizacional é o conjunto de normas, valores e de comportamentos, 

individuais ou coletivos, que contribuem para definir o "ethos", a identidade ou a alma de uma 

organização. (BUENO, 2006) 

A pesquisa realizada pela Ipsos-Opinion do Brasil em 2004, mostrou também o share 

of mind7 das empresas, atrelado ao patrocínio nos segmentos de eventos esportivos, culturais, 

sociais e ambientais. 

 

Quadro 2. Share of mind das empresas patrocinadoras. 

 

 

 

 

Fonte: Ipsos-Opinion do Brasil, (2004, on-line). 

 

Percebe-se que de maneira geral há um nivelamento quanto a lembrança espontânea 

por parte do público das empresas patrocinadoras dos segmentos da cultura, social e 

ambiental. Entretanto, há uma predominância quanto aos eventos esportivos, o que pode ser 

justificado pela mídia que este tipo de evento gera, ou seja, os eventos esportivos têm uma 

maior projeção nas diversas mídias – televisão, jornal, internet etc. Hoje, além do futebol, 

outras modalidades esportivas, como o vôlei, basquete, tênis etc tornaram-se mais populares 

no Brasil, e conseqüentemente, por estarem constantemente nessas mídias, acabam dando aos 

seus patrocinadores um grau mais elevado de exposição de suas marcas, incorrendo em maior 

assimilação dessas por parte da audiência. Um exemplo é o Banco do Brasil com o patrocínio 

ao vôlei desde 1991, como estratégia para rejuvenescimento da marca, sendo que boa parte 

dos jogos da seleção é transmitida pela televisão nos canais abertos, através do que é possível 

visualizar o nome do Banco.  

Na visão de alguns especialistas na área de patrocínio esportivo, para as empresas que 

desejam fixar sua marca no mercado, um grande negócio é fazer uso de táticas do marketing 

esportivo através da utilização da mídia estática8 em campos de futebol e arredores. 

                                                 
7 Share of mind : lembrança espontânea.  
8 Mídia estática – refere-se a placas e painéis, nos quais constam as marcas das empresas. 

• ESTUDO REVELOU QUE ENTRE OS ENTREVISTADOS: 
 

- 93% lembram o nome de empresa que patrocina esporte; 
- 79% lembram das que patrocinam cultura; 
- 75% lembram das que patrocinam eventos voltados a ações ambientais; 
- 74% lembram das que patrocinam eventos sociais. 
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Estrategicamente distribuídos e de fácil visualização, essa forma de mídia pode resultar em 

excelente retorno para a empresa, porque além de atingir o público que vai aos estádios, a 

marca, indiretamente, ganha tempo de exibição em todas as emissoras que transmitem os 

jogos. Neste caso, administrando um tempo de maneira espontânea, resulta em uma forma 

sutil de propaganda, feito para exibir a marca que aparece por mais tempo do que em um 

comercial exibido convencionalmente nas emissoras, sem levar em conta o custo que pode ser 

inferior. 

Para os especialistas na área, a força e o valor da marca dependem da percepção dos 

seus stakeholders e esta percepção não ocorre exclusivamente a partir de fatores racionais, 

mas carrega sentimentos e emoções, o que na verdade, para a maioria dos casos, são esses 

fatores que pesam – os emocionais. As associações com as marcas, ou seja, as formas pelas 

quais os públicos as estruturam mentalmente, levam em conta os atributos dos produtos e 

serviços, e são influenciadas pela sua comunicação, decorrendo ainda da comparação com 

outras marcas. E essas associações variam em função da percepção das mensagens e do tipo 

particular de produto ou serviço, logo, das experiências que o público tem ou teve com ele.  

Salomon (2002, p.52) define a percepção como “processo pelos quais as sensações são 

selecionadas, organizadas e interpretadas.” 

Para Patrícia Chaccur, gerente de comunicação da marca Nike no Brasil, a empresa 

não tem uma estratégia de comunicação específica para a classe A, mas aparece em terceiro 

lugar no Top Classe A, na pesquisa Folha Top of Mind 2006. Conforme afirmou para 

Galembeck, (2006, p. 29), “em nossa comunicação não focamos classe social, o que queremos 

é inspirar as pessoas a praticar esportes.” A companhia atribui o desempenho ao crescimento 

do estilo de vida saudável no país. Seja entre os adeptos da corrida, seja entre os fãs de 

futebol, a empresa quer falar a língua dos atletas amadores.  

Ao se trabalhar o patrocínio a eventos como uma ferramenta estratégica de 

comunicação deve-se ter claro que o conceito da marca deve estar sempre explícito, calcado 

na realidade e despertar emoção. “Marca é um dos ativos mais importantes de uma empresa e 

bem gerenciadas, com um posicionamento claro e com constantes investimentos em 

comunicação, são, em geral, as que gozam de maior prestígio em seus segmentos”  

(MACHADO, 2004, p.2). 

Lançar mão do evento ou acontecimento como técnica promocional pela organização 

deve advir da conclusão de uma análise mercadológica, englobando produto, mercado e 

concorrência, bem como dos demais elementos que compõem a comunicação integrada de 

marketing. Isso possibilita estabelecer, em conjunto, uma diretriz de comunicação como 
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suporte a um planejamento estratégico de uma ação de patrocínio sob medida à realidade da 

empresa, se utilizando da associação direta com o evento para atingir seus objetivos 

corporativos, de marketing ou de comunicação.  

No quadro a seguir, Melo Neto (2003) aponta as modalidades de patrocínio, 

destacando-as como ação institucional empresarial.  

 

Quadro 3. Objetivo, motivo, benefícios principais e retorno nas modalidades de 

patrocínio.  

 Patrocínio 
Esportivo 

Patrocínio 
Cultural 

Patrocínio 
Social 

Patrocínio 
Ambiental 

Objetivo - potencializar a 
Marca 

- valorizar a 
Marca 

- obter 
reconhecimento 
e credibilidade 

- obter ganhos 
Econômicos 

Motivo principal - apelo junto à 
mídia 
- mercado vasto 
- segmentação 
 

- segmentação 
- apelo junto à 
mídia 
- público classe A 

- exercício da 
cidadania  
empresarial e 
responsabilidade 
social 

- reconhecimento 
pelo uso de 
“tecnologia limpa” 

Benefícios  
Principais 

- divulgação da 
Marca 

- promoção da 
Marca 

- melhor 
relacionamento 
com a   
comunidade 

- apoio da 
comunidade e do 
governo 

Retorno - retorno da 
mídia 
-retorno 
institucional 
- retorno de 
Vendas 

- retorno 
institucional 
- retorno 
promocional 
- retorno fiscal 
 

- retorno 
institucional 

- retorno 
institucional 
- retorno 
Econômico 

Fonte: Francisco Paulo de Melo Neto (2003, p. 25) 

 

Quanto aos objetivos, motivos, benefícios e retorno, a princípio, eles se apresentam 

como específicos para cada um dos segmentos, entretanto, dependendo das estratégias 

traçadas em função dos resultados esperados no plano de comunicação integrada de 

marketing, podem se sobrepor.  

O patrocínio é uma ação que pode ser adotada por empresas de todo porte, desde as 

grandes até as micro-empresas. Dependendo deste porte, o patrocínio a eventos, como ação de 

investimento, pode se dar como parte integrante de uma ação estratégica promocional, ou ser 

a ação principal para se alcançar os objetivos definidos. 
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A figura a seguir, Melo Neto (2003), resume os principais elementos que definem a 

natureza do patrocínio, apresentando as suas novas dimensões, as quais justificam sua força e 

ascensão como ferramenta de comunicação para as empresas, nos dias atuais. 

 

Figura 3. A natureza do patrocínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Francisco Paulo de Melo Neto (2003, p. 16) 

 
 No patrocínio a eventos, a marca estará a ele associada, e é por meio desta associação 

que ocorrerá o processo de agregação de valor à marca. Isto porque ela recebe algo, sob a 

forma de atributo, que originalmente não possuía ou, que, mesmo possuindo, precisa ser 

constantemente evidenciado ou reforçado; assim, eventos e patrocínios de sucesso são os 

agentes de tais atributos. “Quando o evento patrocinado pela marca se constitui num 

verdadeiro sucesso, a associação é direta e imediata: um evento de sucesso, uma marca de 

sucesso, um patrocínio de sucesso” (MELO NETO, 2003, p. 89).   

São estes atributos que imprimem à marca do patrocinador uma imagem positiva, de 

valor, de personalidade, possibilitando maiores garantias de que esta seja lembrada. O sucesso 

vem também em decorrência da identificação e transferência para o púb lico, presente ao 

evento, de momentos emocionantes e de prazer, já que a marca do patrocinador é parte deste 

evento, a ligação com estes momentos pode criar um vínculo psicológico, forte, na mente do 

consumidor.  

PATROCÍNIO 

Estratégia de 
investimento 

Ação de marketing 
institucional 

Instrumento de vivência 
de realidades objetivas 
associadas aos atributos 

da marca 

Estratégia de 
comunicação interativa 

Instrumentos de 
promoção de 

vendas 
Mídia alternativa 
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Como experiência, o caso da marca Free, evento intitulado como Free Jazz Festival, 

revela uma estratégia consolidada. Mesmo não sendo mais a marca patrocinadora deste 

evento, o público ainda tem em mente uma forte ligação entre o Jazz e a marca Free e vice-

versa. Segundo Costa (2004, p. 57), o Free Jazz Festival foi o “mais ousado e influente 

festival de música do país, espalhando tendências e antecipando movimentos.“ 

A figura abaixo, adaptada de Melo Neto (2003) mostra o patrocínio como fator de 

agregação de valor à marca e seus atributos. 

 

Figura 4. Patrocínio como fator de agregação de valor à marca e seus atributos. 

Patrocínio da marca 

 
 
 
  artista              evento                atleta               clube               equipe               acontecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                       

 

 

  

Fonte: Adaptado de Francisco Paulo de Melo Neto (2003, p. 98) 

  

Alguns exemplos, conforme já mencionados, estão relacionados ao patrocínio como 

fator de agregação de valor à marca e seus atributos: O do Banco do Brasil e o patrocínio ao 

vôlei, buscando rejuvenescimento da marca; o Skol Beats que vinculando a marca à música, 

busca se consolidar como uma marca jovem, moderna e inovadora; a TIM com o TIM 

Festival estabelecendo uma relação da marca com a música – “sem fronteiras”; e o Banco 

atributos 

marca 

Valor 
Personalidade 

forte 

Imagem 
positiva 
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Bradesco com o novo conceito – Bradescompleto, estabelecendo uma relação com os valores 

do Cirque du Soleil. 

Estes exemplos, no planejamento da ação de patrocínio e a comunicação integrada de 

marketing, remetem à necessidade da análise de conceitos como priming – efeitos de ordem e 

efeitos de congruência, no contexto da sinergia. 

 

4.1.   Eventos e priming 

 

BORINE, (2007, p. 67) dá o entendimento que priming se refere a situação em que o 

sujeito é preparado com uma breve exposição preliminar de um estímulo, antes de medir seu 

desempenho, gerando um aumento na velocidade ou precisão de uma decisão. 

Segundo Kolby e Wishaw (2003), (apud Borine, 2007), o termo priming pode referir 

diferentes conceitos segundo o jargão especifico da área de conhecimento em que seja 

utilizado – pré-ativação. Em geral, os diferentes conceitos de priming sugerem alguma forma 

de preparação. 

No presente trabalho, pode-se entender que o termo priming  se fundamenta no fato de 

que há uma exposição prévia a um conteúdo – imagens, informações, emoções – podendo ser 

denominado “prime”, o qual potencializará a obtenção, a assimilação e a compreensão a 

alguma informação já existente na memória ou que vem sendo trabalhada. Conforme mostra o 

a figura9 a seguir, haverá situações em que o patrocínio a eventos terá a função de priming 

como ferramenta comunicacional, levando ao público-alvo da empresa uma mensagem mais 

eficaz dentro dos seus objetivos propostos com esta ação. Neste caso, outras ferramentas, 

como a propaganda, a promoção, a publicidade etc, irão reforçar este conteúdo, ativando os 

conceitos já propagados pelo evento/patrocínio. Já em outras ocasiões, o evento poderá ter o 

papel de reforço, passando uma mensagem que evidencia e intensifica atributos que a marca 

já possui, ou que outras ferramentas de comunicação já trabalharam conforme as estratégias 

definidas pelas empresas em seus objetivos.  

 

 

 

Figura 5. Situações de Priming 

                                                 
9 Quadro elaborado baseado em referência bibliográfica e informações obtidas, verbalmente, no dia 26.03.07, 
através do Prof. Dr. Leandro Leonardo Batista. 
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Fonte: Quadro elaborado pela autora, baseado em informação verbal do Prof. Dr. 

Leandro Leonardo Batista. 

 

Assim, nos casos citados de patrocínio a eventos encontra-se a ação de priming, 

através da qual há circunstâncias em que o patrocínio a um evento pode estar reforçando – ou 

seja, por efeito de congruência – sendo um estímulo que reforça o que outra ferramenta da 

comunicação de marketing, por exemplo, a propaganda, já causou. O evento Skol Beats, um 

acontecimento que demanda alguns atributos para a marca, os quais, aparentemente, a 

propaganda já havia primeiramente ressaltado e/ou apresentado, tendo com isso, preparado o 

público para entender o evento/marca dentro desses conceitos. Isto significa que a propaganda 

teve a função de priming e como resultado, percebe-se que as mensagens da marca, através 

das ferramentas – propaganda e evento – caminham juntas, e, sinergicamente, sugerem a 

mesma coisa. 

Outro exemplo está no caso da Sadia. Única empresa alimentícia patrocinadora dos 

Jogos Pan-Americanos Rio 2007, iniciou a divulgação de seu patrocínio e o envolvimento 

com o esporte, meses antes do evento, através de várias ações. Dentre elas, utilizou o selo de 

proteção das embalagens de Margarina com a frase – “Sadia alimentando o sonho olímpico 

brasileiro”, para veicular o patrocínio ao Pan e reforçar, junto ao público, a qualidade de ser 

EFEITOS DE ORDEM:
O estímulo que acontecer primeiro deve 

preparar o receptor para estímulos 
subseqüentes. 

EFEITOS DE CONGRUÊNCIA: 

Um estímulo reforça o que o outro já 
causou.

1) A propaganda pode preparar o 
publico para receber uma determinada 
mensagem que será depois transmitida 

também pelo evento.

1) Duas mensagens podem, 
simultaneamente, sugerir a mesma 

coisa.

2) O evento vai sugerir um determinado 
atributo em uma mensagem para uma 

marca e depois outras ferramentas 
comunicacionais irão comunicar a 

mesma coisa. Neste caso o priming será 
uma ativação. 

2) Quando a marca já possui um 
determinado atributo, ou este já foi 

trabalhado por uma determinada 
ferramenta comunicacional, o que vier 

a ser desenvolvimento será 
considerado um reforço.

PRIMING = Preparação 

Situações
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uma incentivadora do esporte, relacionando este com alimentação e saúde. A Sadia “acredita 

que o esporte é um importante meio para a inclusão social e a conscientização da importância 

de hábitos de vida saudáveis” (Sadia, 2007, on- line). 

Em 1994, a Coca-Cola como patrocinadora oficial da seleção brasileira de futebol 

explorou as ferramentas de comunicação veiculando várias mensagens atreladas a esta ação 

de patrocínio, antes, durante e depois do evento da Copa do Mundo de 1994, não só na mídia 

televisiva, como também em mensagens impressas em diversos produtos da empresa. 

Explorou todas as vitórias da seleção, a cada jogo, com noticias que estimulavam a 

consciência dos consumidores quanto a participação da marca e a associação com o futebol – 

esporte popular no Brasil – e sua importância como patrocinadora que acredita na vitória do 

time que representa o país. Lançou o slogan “patrocinar é acreditar” quando a seleção se 

consagrou tetracampeã. Por estas estratégias integradas de comunicação, a empresa então, não 

só reforçou sua ação e importância como patrocinadora da equipe vencedora, como agregou 

valores a sua marca, reforçando seu slogan tradicional – “emoção pra valer”. 

Por outro lado, no exemplo do Banco do Brasil, em que a empresa buscou o 

rejuvenescimento da marca através do patrocínio ao esporte – vôlei –, encontra-se uma 

situação na qual o Banco, por esta ação, preparou o público para visualizar e entender a marca 

com um novo atributo – jovialidade, e, em seguida, transferiu isto para a propaganda. Assim, 

o Banco utilizou esta modalidade esportiva e seus eventos como priming.  

Por estas definições, entende-se realmente ser importante que os benefícios auferidos 

com o patrocínio obtenham sinergia através da integração da atividade com as demais 

ferramentas da comunicação de marketing, num planejamento que efetivamente contemple a 

comunicação integrada. Dentre as importantes características que identificam os eventos, se 

destaca a de ser um veículo comunicacional com forte potencial para preparar o público-alvo 

para receber a mensagem de forma mais eficaz, ou ser ele o reforço para uma mensagem já 

transmitida. 

Para Marques (2005, p. 437) “um simples olhar uma face a sorrir, ou uma face triste, 

ou ouvir uma palavra como ‘funeral’ ou ‘festa’, parece ter a capacidade de tornar mais 

acessível, pensamentos com idêntica valência afectiva.” 

As abordagens aqui descritas e analisadas mostram que a ação de patrocínio a um 

evento cultural, esportivo, social e/ou ambiental, resulta em benefícios à marca e confere a ela 

posicionamento em relação aos seus concorrentes. Mas isso só será um fato se o patrocinador, 

ao optar por um determinado tipo de evento, considerar que este se ajusta às características e 

posicionamento de seu produto e/ou marca que serão evidenciados na comunicação com o 
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mercado, bem como ao perfil do púb lico que se pretende atingir. Para Kotler (2000, p. 538), 

na maioria das empresas a questão vai além de definir se vão ou não comunicar, mas sim, “o 

que dizer, a quem e em que freqüência fazê- lo.” 

Seja pela questão institucional ou mercadológica, conforme já apresentado, vários são 

os pontos estratégicos e indutores da ação de patrocínio a eventos, conforme apresentado. E o 

objetivo final estará em este público, efetivamente conferir e associar os valores implícitos no 

ambiente do evento à marca patrocinadora. 

Portanto, as citações e os conceitos acima analisados dão a dimensão da diversidade 

estratégica do patrocínio. Em resumo, como potencial de eficácia ao alcance dos objetivos, a 

empresa, através das ações de patrocínio, pode:  

- Abranger as áreas social e ambiental, de esporte e cultura; 

- Construir uma identidade atrelada ao tipo de evento que patrocina; 

- Construir ou reforçar a imagem de uma marca; 

- Promover um canal de comunicação com o mercado-alvo; 

- Potencializar as vendas, conquistando novos clientes e mercados; 

- Envolver a empresa com a comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II – A GESTÃO DO PROCESSO DE PATROCÍNIO 
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1. Diretrizes para o investimento eficaz 

 

Permeando as proposições anteriormente expostas, para a empresa, um projeto de 

patrocínio bem elaborado deve ser calcado em ações objetivas e exeqüíveis, carregadas de 

substantivos que serão associados à marca, e poderão ser, efetivamente, vivenciadas pelo 

público possibilitando o efetivo alcance dos objetivos acima citados. 

Como já visto nessa relação, indubitavelmente poderá ocorrer o retorno para o 

investidor como indica o próprio conceito de investimentos – que é uma aplicação de 

dinheiro, com o propósito de se obter ganho. É preciso que as empresas tenham definido com 

clareza o que esperam de um patrocínio ou parceria. Como ressaltam Somoggi et al. (2004, p. 

11), deve haver um alinhamento e uma integração entre a ação de patrocínio e a estratégia 

global das empresas. Esta é uma consciência fundamental. Em seguida, devem ser 

examinados com minúcia os inúmeros fatores que competem para assegurar a obtenção e 

mensuração dos resultados esperados, potencializando as garantias de sucesso apresentadas no 

planejamento, tanto quando da realização ou participação no evento. Conforme considerações 

de Allen et al. (2003, p. 184), o planejamento é de extrema importância já que permite uma 

constante monitoração das ações presentes e futuras, direcionando esforços para os objetivos 

pré-estabelecidos, por meio de uma estratégia adequada e a aplicação racional dos recursos 

disponíveis. Dessa forma, volta-se a destacar a relevância do planejamento. 

Os patrocínios para Allen et al. (2003, p. 170) são assumidos pelas organizações 

fundamentados na avaliação dos benefícios que eles oferecem, e o que as organizações 

consideram como beneficio dependerá dos objetivos estratégicos que eles estiverem buscando 

na época. Os gerentes de eventos precisam compreender toda a gama de benefícios associados 

a esta ferramenta comunicacional, a fim de que possam personalizar suas ofertas de 

patrocínio. Do ponto de vista corporativo, vários autores (por exemplo, Sunshine, Backmam 

& Backmam, 1995; Geldard e Sinclair, 1996) tentaram identificar os ganhos que podem ser 

produzidos através do patrocínio, os quais correspondem aos aqui já expostos. 

“Qualquer patrocínio de eventos gera atitudes favoráveis dos consumidores, desde, é 

claro, que o evento tenha sido bem desenvolvido e atingido seus objetivos em termos de 

audiência, organização, exposição da marca dos patrocinadores e promoção dos produtos” 

(MELO NETO, 1999, p. 91). 

ZYMAN (2003, p. 211) alerta que um dos primeiros questionamentos a serem feitos 

pela empresa no momento de se decidir pelo patrocínio, o qual ele denomina propriedade, é: 
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“Será que a propriedade em questão possui o ‘patrimônio associativo’ de que você precisa 

para atingir seus objetivos de negócios?” Ou seja, ele alcança seu público alvo estando 

fortemente associado a qualquer um dos recursos ou benefícios que se está procurando 

comunicar a ele?  Caso a resposta aponte que esse patrocínio não possui atributos que a 

empresa projeta vê- los associado à sua marca, não há razão em se vincular seu produto ou 

serviço a ele, pois do contrário, estaria apenas desperdiçando dinheiro. 

Para que a empresa efetivamente assegure o alinhamento com sua estratégia de 

negócios, e obtenha o resultado esperado da ação, é fundamental que a atividade de seleção 

dos projetos seja cuidadosamente planejada. Porém, entende-se que a atenção referente às 

garantias para se obter sucesso com o patrocínio a eventos começa muito antes de a empresa 

concretizar esta parceria, ou seja, durante o processo de captação e definição das estratégias.  

Em matéria intitulada “Patrocínio na medida certa” da Revista Marketing Cultural Online 

(1998, p. 33), Paul Pednault faz algumas sugestões, aqui complementadas, que devem ser 

consideradas pelos proponentes e pelas empresas patrocinadoras com intuito de se obter maior 

garantia de sucesso com o patrocínio: 

- Primeiramente, identificar as necessidades das empresas; 

- Encarar o patrocinador como parceiro; 

- Evitar oferecer projetos a todo tipo de empresa. Uma pesquisa pode identificar aquelas com 

melhor perfil para seu produto – evento; 

- Desenvolver critérios da empresa para avaliação e acompanhamento de projetos, pontuando-

os por importância.  

- Encarar o produtor como parceiro e não como pedinte. O empresário deve procurar conhecer 

o produtor com quem vai trabalhar, levantando todas as informações possíveis sobre o seu 

trabalho. (PATROCÍNIO...1998, p. 33) 

Três grandes riscos do patrocínio de eventos são apontados por Kotabe e Helsen 

(2000, p. 419), considerando que os organizadores podem: 

- permitir a participação de não patrocinadores, o que poderá reduzir o impacto das marcas 

dos patrocinadores oficiais; 

- vender para vários patrocinadores, levando à saturação de marcas, dificultando ao público 

memoriza- las ou estabelecer relação, mediante o ‘festival de marcas’ apresentado;  

- falhar na proteção e gerenciamento adequados e necessários ao patrocínio, inclusive após o 

encerramento do evento, o que inclui a mensuração de resultados. 

Neste último item, o consenso é unânime entre autores e profissionais quanto a 

dificuldade relacionada à questão da mensuração da resposta e resultado, pois, em geral, 
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avaliar em números a eficácia de uma atividade de patrocínio específica é extremamente 

difícil. Para eles as ações de marketing institucional dificultam a mensuração de resultados 

quantificados de uma forma objetiva, especialmente em curto prazo. Tendo por objetivo 

contribuir para a consolidação de uma imagem positiva, dentro de uma perspectiva de longo 

prazo, não se pode esperar que resultem em imediato aumento de vendas, maior participação 

de mercado ou incremento de lucratividade. O patrocínio é uma relação de negócio regida 

pelo equilíbrio entre o custo e o benefício da ação, e, infelizmente, nem sempre é fácil 

mensurar com precisão o retorno sobre o investimento. (CAVALCANTI, 2006, p. 8). 

Atualmente existem alguns indicadores seguros que podem sinalizar o acerto das 

medidas tomadas. Pesquisas que mostrem número de visitantes; a satisfação desses com as 

exposições patrocinadas; a identificação do patrocinador e o impacto que o patrocínio exerceu 

sobre a imagem da empresa. Há também algumas técnicas específicas de avaliação através de 

softwares que medem o retorno do investimento em ações culturais, como é o caso do 

Performind, criado em 1998 pela Sponsorium International, agência canadense especializada 

em consultoria de Marketing Cultural. Paul Pednault, presidente desta agência, informa que o 

programa permite medir o retorno do patrocínio por meio de comparação personalizada dos 

custos, sendo que para alcançar o resultado é necessário definir critérios para medir o 

patrocínio, como alcance do público-alvo, penetração em um nicho específico do mercado, 

exposição da marca, cobertura na imprensa etc. Para cada critério são estabelecidos pontos e 

cada avaliação é baseada em mil pontos. O resultado sai do cruzamento desses dados. 

(PATROCÍNIO..., 1998, p. 32-33) 

Para Reis (2003) a cobertura de mídia está intimamente relacionada ao objetivo de 

aumentar o conhecimento da marca, correspondendo à mensuração de mídia espontânea 

gerada pelo projeto, tendo se tornado um dos meios mais usados pelas empresas 

patrocinadoras para avaliar o retorno do seu investimento.  

O espaço publicitário é medido em centímetros (no caso de mídia impressa) 
ou em segundos (quando de mídia eletrônica – rádio ou TV), e 
contabilizado, levando-se em conta o quanto custaria comprar esse espaço 
nos canais e títulos onde a notícia for veiculada, conforme sua tabela de 
preços. Além disso, quando o projeto envolver a transmissão de espetáculos 
em televisão, pode-se contar também o número e a duração da exposição do 
nome da empresa (exibido em cartazes, faixas ou outras peças de 
comunicação), fazendo um cálculo ponderado conforme o local de 
exposição e o tamanho da peça. (REIS, 2003, p. 127) 
 

A autora ainda ressalta que outra forma de avaliar o impacto dos projetos de marketing 

cultural sobre o conhecimento da marca é desenvolver uma pesquisa de lembrança de marca 

junto ao público definido como alvo do projeto. Quando efetuada imediatamente à realização 
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do projeto (recall), procura medir seu impacto imediato no nível de conhecimento da marca e 

compreende perguntas como “se o evento tinha um patrocinador e quem foi o patrocinador” 

(REIS, 2003, p. 128). Na  visão de Silvana Sganzerlla, gerente de marketing da Medial Saúde, 

uma das patrocinadoras do espetáculo Bailes do Brasil, em matéria intitulada “Novos 

horizontes” (1998, p. 25), as empresas deveriam utilizar a pesquisa até para acompanhar o 

resultado de seus investimentos culturais.  

 As considerações quanto a gestão do patrocínio mostram que é vital às empresas 

patrocinadoras entenderem seu significado e como devem utilizá- lo, percebendo que o 

planejamento, a definição dos objetivos, a execução e o controle de todas as ações devem 

revelar ao patrocinador essa profissionalização. Por outro lado, aos que buscam 

patrocinadores é dever compreender e aplicar a correta gestão dos recursos gerados pelo 

patrocínio, bem como estruturar e apresentar os benefícios aos patrocinadores. 

Para Aaker e Joachimsthaler (2000, p. 236) valendo-se da experiência de 

patrocinadores bem-sucedidos e malsucedidos, é possível identificar diretrizes, mostradas na 

figura 6, que devem melhorar as chances de experiências eficazes de patrocínio. 

Figura 6. Diretrizes para um patrocínio eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aaker e Joachimsthaler (2000, p. 236) 

Aprofundando e adaptando o conceito dessas diretrizes ao enfoque desta pesquisa, é 

possível entender suas propriedades no sentido de instruir a gestão do patrocínio, objetivando 

a eficácia desta ação.  
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1) Tenha objetivos de comunicação claros para a marca – obviamente esta idéia 

começa com a compreensão da essência da marca, da identidade principal e da proposição de 

valor. A marca, segundo Keller (2006), é uma identidade diferenciadora; ela é um produto, 

mas que acrescenta dimensões que o diferenciam de outros, desenvolvidos para satisfazer a 

mesma necessidade. E essas diferenças podem ser racionais e tangíveis – relacionadas com o 

desempenho do produto da marca – ou mais simbólicas, emocionais e intangíveis – 

relacionadas com aquilo que a marca representa.  

2) Seja pró-ativo – é importante definir um conjunto de critérios para selecionar o 

patrocínio ideal, ter informações corretas quanto ao público-alvo e as associações que podem 

ocorrer. O constante desafio é identificar corretamente o público, determinar os objetivos de 

comunicação, elaborar mensagens e selecionar os melhores canais para multiplicar seus 

efeitos dentro do orçamento. 

Quanto a audiência, quantitativamente falando, “o número de pessoas presentes ao 

local do evento, o que denominamos o seu público-direto, é um fator determinante na sua 

valorização como um bom produto para seus patrocinadores potenciais” (MELO NETO, 

1999, p. 42). Porém, na avaliação qualitativa, este público presente ao evento deve ser 

também o público-alvo da empresa patrocinadora. Com isso, provavelmente, nenhuma outra 

forma de comunicação possibilitaria atingir de forma tão focada e direta, numa só 

oportunidade, um público tão exclusivo. 

3) Busque uma adequação excepcional – uma marca apresenta adequação excepcional 

quando o produto pode ser demonstrado de forma que seja integral à essênc ia principal do 

patrocínio. O sucesso de um patrocínio depende muito da escolha do evento a ser patrocinado. 

Encontrar uma modalidade ou um evento adequado pode não ser uma tarefa fácil, mas é uma 

condicional para se alcançar êxito com esta ferramenta comunicacional. 

Na visão de Ferracciù (2002) o patrocínio escolhido deve ter uma relação de 

conformidade com a marca. A escolha da natureza do evento – cultural, esportivo, social –, 

deve contemplar os elementos que podem ser extraídos do patrocínio e transferidos para a 

marca. “Uma editora deve dar preferência a patrocinar eventos culturais, salvo se for editora 

de livros exclusivamente voltados para o esporte, caso em que este deve ter precedência. É 

imperativo que haja uma perfeita sincronia, correspondência e conformidade entre o espírito e 

os arquétipos existentes entre as marcas e os eventos.”  (FERRACCIÙ, 2002, p. 74) 

Pertinência e consistência também são palavras-chave quando o assunto é o apoio de 

atividades culturais, esportivas e de entretenimento. Se, por exemplo, o objetivo da estratégia 

de uma marca é criar compatibilidade com o público jovem, o interesse deve focar um show 
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de rock e não um evento de música clássica. A prática parece óbvia, mas nem sempre é levada 

a sério. Os especialistas lembram que, muitas vezes por admiração a um artista, uma 

modalidade esportiva, um time, etc uma empresa permite o patrocínio sem obter nenhum 

retorno de imagem em troca. (ATITUDES ..., 2007, p. 10) 

4) Se possível, promova patrocínio – é necessário manter o vinculo com o evento 

patrocinado não apenas durante seu curso, mas principalmente ao longo do tempo. É 

imprescindível estabelecer, claramente, a associação entre a marca e o evento, e uma das 

possibilidades é contar com a exclusividade do patrocínio, ou, como já mencionado, o 

patrocínio de um evento possuir o nome da empresa. 

5) Busque oportunidades de publicidade – a sinergia com as ferramentas do composto 

comunicacional de marketing, representa uma marca dos patrocínios mais eficazes. É 

necessário que no valor orçado para o patrocínio, estejam projetadas ações de comunicação 

com outras ferramentas. Na concepção de comunicação integrada de marketing, o patrocínio é 

parte de um plano maior e integrado no qual outras ferramentas de comunicação podem e 

devem ser conjugadas para se alcançar uma sinergia que potencialize ao máximo a eficiência 

comunicacional dessa ação.   

Quando a Petrobrás criou e divulgou seu slogan - “Se a Petrobrás não fosse uma 

empresa, seria o conjunto de todas as ações que ela patrocina” – valorizando suas ações de 

patrocínio, ela procurou não só demonstrar o nível de exigência e seriedade para com esta 

estratégia, como exprimiu claramente o valor que as ações promocionais de patrocínio podem 

proporcionar. 

6) Considere diversos benefícios do patrocínio – alguns patrocínios pagam por si 

próprios criando exposição, alem de criar e reforçar certas associações de marca. Afinado com 

a estratégia de comunicação e marketing da empresa, é preciso não só ter definido o que se 

deseja alcançar com esta ferramenta, mas também saber explorar todos os seus benefícios. 

 Na visão de Cavalcanti (2006) o ideal é traçar uma estratégia que contemple 

promoções com consumidores e comércio, ações motivacionais com as forças de venda, 

marketing cruzado, eventos paralelos e internos, publicidade, seleção de meios, integração 

com a comunicação de massa, relações públicas e imprensa. 

Para o autor há diversas maneiras de divulgar um patrocínio para os públicos-alvos: 

ingressos gratuitos, descontos, camarotes vip, conveniência na oferta de compra antecipada, 

escolha de lugares preferenciais e exclusivos. Esses elementos, combinados ou isoladamente, 

também acabam por alterar a percepção final do consumidor sobre a ação, até mesmo 

podendo fidelizar mais ou permitir a ativação de novos clientes. (CAVALCANTI, 2006, p. 8) 
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7) Gerencie ativamente o patrocínio – é imperioso que um patrocínio, para ser eficaz, 

seja gerenciado, colocando os programas em prática para se atingir as metas e possibilitar uma 

mensuração dos resultados. Os patrocínios a eventos não acontecem, ou melhor, não devem 

acontecer por acaso, seus direitos foram adquiridos pela empresa e, portanto, patrocinador e 

patrocinado deverão gerenciá- los sob pena de fracasso. O mesmo se estende para o âmbito do 

evento, pois quando ele fracassa, o patrocínio será um desperdício, com prejuízos para ambos. 

Dessa forma, por uma análise geral, percebe-se que em cada um destes itens está 

explicita ou implicitamente manifestada a importância de uma política de comunicação 

integrada de marketing, o que deve ser realmente buscado se a empresa deseja 

verdadeiramente um patrocínio sólido e eficaz. Esta ferramenta de comunicação será 

multiplicada em sua eficácia, se a empresa patrocinadora souber explorar todas as 

oportunidades de divulgação do patrocínio, considerando que cada evento pode ser também 

uma ocasião para “desenvolver uma série de artigos direcionados a diferentes públicos”, 

como ressalta Kotler (2000, p. 661). 

Há ainda outra condição para que a empresa obtenha retorno de imagem com o 

patrocínio, que é sua repetição periódica. Para Reis, (2003, p. 106) projetos pontuais, 

esporádicos, sem relação, podem até gerar retorno de mídia, mas sua duração e permanência 

na mente das pessoas são efêmeras. Imagem é um ativo que só se constrói e se solidifica no 

longo prazo. Se o objetivo for moldar ou reforçar a imagem da marca, agregando a ela os 

valores positivos, transmitidos pela cultura ou pelo esporte, o projeto tem, necessariamente, 

que permitir reedições no decorrer dos anos. Isto não significa que o evento tenha que 

acontecer no mesmo formato da primeira edição, mas, sim, que haja uma constância da 

mensagem transmitida a cada reedição. 

Com a manutenção da estratégia e a constância do incentivo ao relacionamento, a 

ligação emocional é traduzida em fidelidade à marca. Decorre daí a necessidade da 

consideração dos objetivos do patrocínio no longo prazo, obtida através da repetição periódica 

da atividade. A repetição coerente da mensagem junto a determinado público contribui para a 

sua lembrança, como em qualquer ferramenta de comunicação. E, como em um 

relacionamento, a presença constante desenvolve uma sensação de intimidade e compreensão 

entre patrocinador e patrocinado. (REIS, 2003, p. 26) 

 

No âmbito do patrocínio cultural, o que também se aplica a outros segmentos, Pedro 

Heer, (2000, p. 25) ressalta que  
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O sucesso da programação de projetos culturais dependerá também da 
uniformidade e da constância de sua realização. Programas ocasionais e que 
‘atirem para todos os lados’ tendem a passar desapercebidos. Por outro lado, 
projetos de periodicidade constante, ainda que com investimentos menores, 
tendem a criar vínculos. O público espera pela sua volta. 

 
REIS (2003) compartilha dessa idéia afirmando que quando o objetivo é ampliar o 

conhecimento da marca, é fundamental que o evento tenha o maior impacto e repetição 

possíveis, junto ao público definido. Por isso é interessante considerar se o projeto admite ser 

batizado com o nome da própria empresa. Conforme exemplos já citados, não é por acaso que 

diversas empresas investem nessa área: Skol Beats, Coca-Cola Vibezone, Nokia Trends, Pão 

Music, além de outros eventos bem-sucedidos e que vêm oferecendo importantes benefícios 

intangíveis à marca.  

Segundo Jaggi (2004, p. 32) o calendário cultural e esportivo do país inclui cada vez 

mais eventos de porte, também conhecidos como eventos proprietários por incorporarem ao 

nome a marca de seu patrocinador principal. Para os brasileiros, tais iniciativas não poderiam 

ser melhores: oferecem-lhes acesso – muitas vezes gratuito ou mediante preços bem razoáveis 

– a espetáculos extraordinários. Para as empresas patrocinadoras, o retorno é extraordinário, 

pois ao colocar sua assinatura em um espetáculo, estreitam o relacionamento com seu 

público-alvo, posicionam sua marca, fortalecem e identificam sua imagem com valores 

preciosos, ampliando sua participação no mercado. 

SÔNIA, gerente de marketing institucional do Grupo Pão de Açúcar, em entrevista à 

Jaggi (2004, p. 32), ressalta que “a preocupação da empresa em democratizar o acesso do 

público a várias correntes musicais trouxe um grande retorno de imagem para a marca.” O 

Pão Music transformou-se num dos eventos mais aguardados do ano, comparável a grandes 

espetáculos musicais nacionais e internacionais. Para ela, o retorno desses e outros eventos 

feitos pelo Grupo aparecem nitidamente nas pesquisas. Há ainda o retorno em mídia, pela 

grande exposição da marca, sendo que o evento se transforma em matéria-prima dos cadernos 

de cultura dos jornais, por exemplo, além de ter divulgação no rádio e TV. 

KOTLER afirma que na busca de uma  imagem forte para uma marca ou para uma 

empresa é necessária criatividade e esforço, “a imagem não pode ser implantada na mente do 

público da noite para o dia, nem divulgada por um veículo de mídia isolado. A imagem deve 

fazer parte de todas as comunicações da empresa e ser mostrada repetidamente” (KOTLER, 

1998, p. 361-362). No patrocínio a eventos, enquanto ferramenta eficaz de comunicação, o 

impacto da associação pode ser multiplicado várias vezes para um evento que não esteja 
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restrito a um tempo reduzido, considerando que a duração e a força do vínculo também são 

importantes. 

Literaturas e artigos informam que para todas essas ações de comunicação deverá 

haver um investimento extra por parte da empresa, entretanto, em muitas situações a imprensa 

se interessa, espontaneamente, por um bom evento. Já em outras circunstâncias, conforme 

afirma Aaker (2002, p. 219), o próprio patrocínio pode ser o diferencial para elevar o valor da 

notícia de um produto ou tecnologia obtendo a cobertura por parte da imprensa. Essas atitudes 

devem ser desenvolvidas de forma consciente e ética através de informações verdadeiras que 

possibilitarão a empresa ativar a ação de patrocínio, apresentando-as e esclarecendo-as ao 

público, dando a correta dimensão da atividade. Como identificam Somoggi et al. (2002, p. 

11) “está claro então que, a mensagem complementar que deveria acompanhar qualquer 

programa de patrocínio, é de fundamental importância. O patrocínio é, em si mesmo, ma is 

efetivo quando considerado como um capacitador.” É um merecimento que deve ser 

permitido à empresa que está viabilizando uma oportunidade agradável, ou ações sociais de 

relevância para a sociedade, e que, portanto, torna-se uma informação que a população irá 

apreciar. “Os veículos de comunicação cada vez mais conscientizarão a sociedade para a 

importância da responsabilidade social corporativa, expondo as atitudes oportunistas através 

do patrocínio e apoiando e conscientizando o consumidor dos projetos sérios, contínuos e que 

contribuam realmente com a sociedade” (SOMOGGI et al., 2002, p. 12). 

Considerando que patrocínio a eventos é uma ferramenta estratégica de relações 

públicas, focada para o negócio, é parte de um processo de comunicação integrada. Como 

ressalta Melo Neto (2003, p. 328) ‘qualquer’ patrocínio, por si só, não gera o retorno 

desejado, isso significa que pode dar certo, quando planejado com acerto, ou errado, se 

motivado por expectativas de retorno imediato ou centrado em atividades que não têm relação 

com o produto ou marca do patrocinador.  

No âmbito da comunicação e sua importância na construção da imagem e identidade 

da marca, Andrade (2001, p. 116), afirma que “quanto à nova missão da comunicação, ela 

nasce do pressuposto de que as marcas são os principais ativos de uma organização e, como 

tais, devem ser cuidadas, alimentadas, protegidas.” O fortalecimento da imagem institucional 

de uma organização ganha destaque na batalha pela diferenciação das marcas. 

 

ZYMAN (2003, p. 237) menciona a importância da sinergia de outras ferramentas ao 

patrocínio, descrevendo o caso da Sprite que desde 1994, tem utilizado o patrocínio NBA 

como peça central da sua estratégia de marketing totalmente integrada.  
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Eles costuraram a propriedade na publicidade, nas promoções para o 
consumidor, nas embalagens, na propaganda e nos eventos especiais. Os 
resultados têm sido surpreendentes: desde que o acordo começou, as vendas 
da Sprite cresceram num ritmo que excedeu de longe o de categoria de 
refrigerantes como um todo, por cinco anos diretos. (ZYMAN, 2003, p. 
238) 
 

Entende-se que dentre os aspectos que envolvem a gestão do patrocínio a eventos, com 

certeza um dos fatores mais importantes é a sinergia potencializando o efeito da comunicação 

desta ação. As estratégias dentro da concepção de comunicação integrada de marketing, 

contemplando os propósitos de merchandising, promoção de vendas, publicidade e 

divulgação, são indispensáveis para a otimização das possibilidades oferecidas pelo 

evento/patrocínio. Portanto, com o objetivo de criar sinergia ao patrocínio a eventos, o projeto 

deve envolver cada um desses planos e apresentar ao patrocinador como ele pode trabalhar 

sua marca em cada etapa do evento, e como serão amplas as oportunidades de mídia que o 

evento criará enquanto patrocinador. 

Nas palavras de Zentes e Deimel (1991), (apud Reis e Santos, 1996, p. 24) a eficácia 

do patrocínio a eventos é ampliada, por contar com formas de repercussão complementares ao 

evento em si. Os autores atestam que o envolvimento da empresa em um evento forma três 

ciclos: o primeiro, centrado no evento, tendo como base sua audiência direta – as pessoas 

presentes – ou indireta – os espectadores da mídia transmissora do evento. O segundo, criador 

de sinergia, maximizando os benefícios do evento – pelo uso de outras ferramentas do 

composto de comunicação –, ampliando a divulgação boca-a-boca; e, por último, prolongador 

do evento, via exploração da mídia, criação de vídeos etc. 

Para Reis e Santos (1996, p. 24) as novas exigências ambientais e as tendências de 

transformação do mercado levam a uma instância em que as diversas atividades sejam cada 

vez mais pensadas em termos globais. Desta forma, é fundamental que os benefícios auferidos 

com o patrocínio obtenham sinergia através da integração da atividade com as demais 

ferramentas do composto de marketing, sendo que, para este esforço coordenado, cada uma, 

por sua especificidade, oferecerá sua contribuição. Nas diversas ações promocionais para o 

patrocínio, a mídia, por exemplo, segundo Melo Neto (2003, p. 147), “desempenha dois 

papéis distintos: agente de propaganda e de promoção do patrocínio e veículo de cobertura 

jornalística.” Para o autor, no caso da publicidade e seu benefício para o patrocínio, ela pode 

compreender a exposição da marca do patrocinador no ambiente de realização do evento, 

através de placas, faixas, banners, pódio e palco. A eficácia do patrocínio como ação 

promocional depende de vários fatores, como já mencionados 
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A escolha certa do tipo e estratégia de patrocínio, a identidade como o 
público-alvo, produto, marca e atividade esportiva, cultural ou social, 
escolhida como alvo do patrocínio, e, principalmente, do reforço das demais 
ações de marketing promocional (propaganda, merchandising, relações 
públicas, assessoria de imprensa etc.) (MELO NETO, 2003, p. 231). 
 

O quadro a seguir aponta as principais informações/elementos que devem nortear um 

projeto de patrocínio pela empresa patrocinadora. 

 

Quadro 4. Os principais elementos de um projeto de patrocínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Francisco Paulo de Melo Neto (2003, p. 140) 

 

Todo esforço deve ser empreendido visando solidificar esta ação através de 

informações que as tornem claras ao público; para isto, as ações estratégicas de comunicação, 

através das várias ferramentas que as constituem exercem um papel eficiente e de profunda 

importância. A comunicação estratégica é essencial para o desenvolvimento do conceito que 

defende. Segundo Sarkovas, “não existe comunicação por atitude sem a comunicação da 

atitude.” Inegavelmente, o patrocínio é em si um processo de comunicação integrada, 

portanto, o planejamento orçamentário deve prever não só recursos para o patrocínio, mas 

também para planejamento, gestão, comunicação e pesquisa de resultados. (SARKOVAS, 

2005, on- line) 

No momento da aprovação do projeto de patrocínio a um evento, um dos pontos em 

que o patrocinador demandará maior atenção é a avaliação do retorno desejado. O valor do 

patrocínio x audiência estimada do evento tem relação direta com a análise custo benefício, 

além, é lógico, das suas respectivas áreas de influência e coerência com os objetivos do 

patrocinador. É fundamental, para a otimização das possibilidades oferecidas pelo evento, que 

PROJETO  
DO 

PATROCÍNIO 

– Target  (público-alvo) da empresa 
patrocinadora  

– Objetivos de patrocínio da empresa 
patrocinadora 

– Foco do patrocínio (evento 
esportivo, cultural ou social) – Ações integradas de 

comunicação – efeito sinérgico 
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o projeto contemple as estratégias de comunicação, mostrando ao patrocinador como ele pode 

trabalhar sua marca em cada fase do evento. 

A Companhia de dança Corpo de Minas Gerais, afirma que com relação aos seus 

patrocinadores, tem a marca do anunciante presente em todas as apresentações do grupo, seja 

no programa dos espetáculos, em banners, chamadas comerciais ou outras pequenas ações. 

Segundo Paulo Pederneiras, em reportagem de Bortoloti (2004, p. 28) “o grupo procura 

trabalhar esta relação de maneira séria, mas pouco agressiva. Temos sempre muito cuidado 

para fazer uma coisa bem elaborada. Da mesma forma que a imagem do espetáculo é muito 

importante para nós, cuidamos da imagem da marca para que ela apareça com dignidade.”  

Já para o grupo de teatro Galpão, também de Minas Gerais, patrocinado pela 

Petrobras, “em todos os movimentos do grupo a marca Petrobras está presente, seja no site, 

nas correspondências ou nas próprias apresentações. São pequenas moedas que vão se 

somando, e no final conseguimos entregar um retorno legal, o que é de nosso interesse” 

afirma Rômulo Avelar, assessor de planejamento do grupo em matéria de Bortoli (2004, p. 

28). 

Ainda nesta mesma matéria, para Eliane Costa, gerente de patrocínios da estatal, 

“procuramos associar a marca à questão da brasilidade, dos novos desafios e dos valores 

simbólicos de todo brasileiro.” Para ela, a ligação da Petrobras aos grupos Corpo e Galpão 

associa a estatal a uma imagem inovadora, de novas técnicas e linguagens, além de transmitir 

alegria e ressaltar a reinvenção na maneira de se produzir – seja um espetáculo de dança, ou 

teatral, sejam os combustíveis comercializados pela empresa. O apoio a estas duas 

companhias faz parte do programa de patrocínio continuado da Petrobras. “São projetos de 

indiscutível relevância cultural, que dão maior segurança à estatal e passam a ser suportados 

por mais tempo. Trata-se de um trabalho continuado de associação da marca que nos permite 

pensar melhor a forma de patrocínio e procurar sempre potencializar esta associação.” 

Considera Eliane Costa para Bortoloti (2004, p. 29) 

Neste contexto, muitas empresas estão descobrindo as vantagens das ações 

institucionais de patrocínio, porém, também é fato que há empresas realizando este 

investimento de forma pontual, sem que sejam visionadas estrategicamente outras ferramentas 

de comunicação para potencializá- lo. Considerando que em suas identidades corporativas 

estão implícitas singularidades, as quais devem ser contempladas quando se opta e planeja o 

patrocínio a eventos, fica claro que buscar a congruência destas duas considerações – 

identidade da empresa e ações definidas – é fundamental como elemento balizador para 

efetivá-lo como uma ferramenta promocional. Conforme Melo Neto (2003, p. 227), as ações 
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promocionais de sustentação do patrocínio têm o objetivo de criar oportunidades de promover 

a marca dos patrocinadores, atrair a atenção do público e da mídia e valorizar o evento como 

espetáculo. 

Há eventos que por si só têm a imagem de ser o melhor ou de mais prestígio, como 

também ser global. É o que ocorre no caso de um evento como o da Copa do Mundo, um 

mega-evento com grande carga de emoção e atratividade, o que pressupõe que haverá uma 

associação natural destas características com as marcas patrocinadoras, salientadas por 

Somoggi et al., na Revista ESPM, (2002, p. 18). 

O ambiente de comunicação do esporte sofre impacto da resposta dos meios 
de comunicação. O jornalismo esportivo e os veículos especializados 
(jornais, canais de TV paga, programas especializados, além da transmissão 
do próprio evento) são canais instantâneos de comunicação desse mercado. 
É por aí que o público vê o seu evento, o seu ídolo, e identifica 
automaticamente os valores de quem os patrocina. 

 

Alguns exemplos, considerados de sucesso pelo diretor de marketing da AmBev, 

Cláudio Lisboa, citados por Pegorin (2006, p. 40), no Folha Top of Mind 2006, confirmam a 

relevância da estratégia de patrocínio ao evento Copa do Mundo, observando a identidade das 

suas marcas, os atributos e a relação com o evento. Para Lisboa não há problemas em 

considerar que uma marca de cerveja possa roubar mercado das outras, já que “as marcas têm 

posicionamentos distintos e complementares. Para garantir a identidade de cada marca, 

trabalhamos com equipes de marketing independentes e agências também distintas. Aliás, 

acreditamos que a concorrência entre as marcas é benéfica para o mercado e para os 

consumidores.” 

O foco da Brahma, que segundo Lisboa, ao constatar o aquecimento do mercado, 

especialmente no ano da Copa do Mundo em 2006, utilizou como uma das estratégias de 

comunicação se tornar patrocinadora da seleção brasileira, formando uma torcida organizada 

pelo hexacampeonato. Durante a Copa, a marca usou celebridades nos filmes e, com rapidez, 

colocou no ar, no mesmo dia da desclassificação, uma peça de incentivo aos brasileiros. No 

caso da Skol, Lisboa diz que a estratégia esteve por conta da peça "Invenções" que utilizou 

muito bom humor – como na peça "se o cara que inventou a Skol tivesse inventado a fila do 

banheiro, ela não seria assim...", que mostra um toalete de sonhos, alcançado através de um 

portal mágico. Já a equipe da Antarctica apostou em campanhas com a atriz Juliana Paes e o 

humorista Bussunda em ambientes típicos de verão (durante o período) e no ambiente de 

torcida, bar e comemoração para a Copa.   (PEGORIN, 2006, p. 40).  
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A comunicação integrada se baseia na orquestração estratégica das ações existentes. 

Mas não é somente uma composição temporal, as ações de comunicação devem ser 

planejadas nos diferentes canais a fim de garantir a sua implantação também na forma e no 

conteúdo corretos. O resultado final de qualquer campanha de marketing, nesse caso, não será 

medido pela somatória das mensagens direcionadas ao público-alvo, mas pelo efeito 

amplificador das várias ações combinadas. É o “chamado efeito virtuoso, em que cada 

mensagem adicional complementa a anterior, agregando valor precisamente por dar a 

percepção correta, no tempo correto e na forma correta na mente do consumidor”. 

(AZEVEDO e POMERANZ, 2004, p. 57) 

Portanto, independente do muito que ainda há para se abordar sobre patrocínio a 

eventos, enquanto ferramenta comunicacional institucional e mercadológica para as empresas, 

pode-se afirmar que ele não pode ocorrer por acaso, pelo contrário, seus direitos foram 

adquiridos pela empresa e precisam ser gerenciados de perto para que possam efetivamente 

ser uma ferramenta em toda sua potencialidade de comunicação objetivada pela empresa. A 

chave, além de todos os requisitos, aqui abordados, necessários para seu sucesso, é ele estar 

integrado às estratégias de comunicação de marketing desta empresa em toda sua dimensão. 

Para Nancy, vice-presidente da IEG Consulting – International Events Group, em 

entrevista a Andréia Ciaffone da Gazeta Mercantil, (2003, p. A16) 

Às vezes a questão não é como o patrocínio ocorre, mas como a marca 
interage com uma determinada realidade. Outra questão a ser considerada 
em relação à utilização do patrocínio é a tendência dos consumidores em 
prestar cada vez mais atenção ao nível de responsabilidade social das 
empresas. Mas, de todas as novas tendências do marketing esportivo, a 
especialista aponta a ativação como a de maior impacto. Segundo Nancy, as 
empresas devem patrocinar menos, mas investir mais na ativação dos 
patrocínios. Devem aproveitar a ocasião para estreitar o relacionamento 
com o público presente no evento patrocinado. O conceito de ativação 
corresponde a uma forma de construir o relacionamento do consumidor com 
a marca. 

 

Como se percebe, as ações de comunicação podem se dar através das ferramentas de 

comunicação integrada de marketing – relações públicas, assessoria de imprensa, marketing 

direto, publicidade e propaganda, merchandising –, de forma coordenada, as quais serão 

abordadas em capítulo seguinte, enquanto seus conceitos, aplicações e estratégias. Mas, para 

se definir a estratégia que melhor dará suporte e potencializará ou reforçará a ação de 

patrocínio, o patrocinador deve analisar junto ao patrocinado qual(ais) a ferramenta lhe é mais 

viável.  
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Na visão de Zyman (2003, p. 237) “apesar do histórico questionável do patrocínio, 

estou convencido de que a utilização de propriedade [patrocínio] pode ser um poderoso 

motivador de resultados de negócios.” 
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Capítulo III – ENTENDENDO A COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA DE MARKETING 

 

1. Definição e importância 

 

As empresas se vêem a cada dia mais inseridas num mercado altamente competitivo e 

ágil, o que exige destas a busca por uma gestão empresarial mais integrada em seus diversos 

departamentos, alinhada e focada a seus objetivos e missão, perseguindo a harmonia de todos 

os seus processos, sejam eles administrativos, produtivos, comunicacionais etc. Neste cenário, 

igual realidade pode ser observada quanto ao difícil estabelecimento de diferenciais tangíveis 

entre produtos e serviços disponíveis no mercado. A concorrência se converteu em fato real e 

porque não, ameaçadora ao mundo dos negócios, já que os produtos se tornaram 

essencialmente mais similares em termos de preço, tecnologia e qualidade, e os serviços, por 

suas particularidades, são sempre mais vulneráveis, considerando, por exemplo, que estes não 

são protegidos por leis de direito autoral. Isto vem obrigando as empresas, de modo geral, a 

buscarem um sistema de gestão que possibilite ações visando melhorar continuamente seu 

desempenho e o alcance de novas metas, permitindo-as se manterem competitivas num 

mercado tão concorrente. 

 Paralelamente, as mudanças econômicas, políticas, sociais, tecnológicas e 

conseqüentemente organizacionais, resultantes do fenômeno da globalização, impõem um 

novo comportamento empresarial principalmente quanto à forma de comunicação e 

relacionamento com seus diversos públicos. Ética, transparência, comprometimento, 

responsabilidade, coerência, são alguns dos princípios e valores indispensáveis a este processo 

de comunicação das organizações, e este novo posicionamento precisa ser real e efetivo, para 

possibilitar a sobrevivência das empresas e de seus produtos e serviços neste contexto global. 

A reflexão de Mattelart (1994, p. 246) é clara quanto ao novo papel e a nova postura 

da empresa frente a todos os atores e fatos que a cercam. 

[...] não somente a empresa se converteu em um ator de pleno direito, 
exprimindo-se cada vez mais em público e agindo politicamente sobre o 
conjunto dos problemas da sociedade, mas, também, suas regras de 
funcionamento, sua escala de valores e suas maneiras de comunicar foram, 
progressivamente, impregnando todo o corpo social. A lógica ‘gerencial’ 
institui-se como norma de gestão das relações sociais. Estado, coletividades 
territoriais e associações foram penetradas pelos esquemas de comunicação 
já experimentados por esse protagonista do mercado. 
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É pela eficiência que uma organização pode alcançar seu crescimento e sua 

sobrevivência, mas isto não “depende apenas dos níveis tecnológicos e econômicos. Na 

medida em que ela se insere no contexto social, necessita promover constantes transações 

com o ambiente” (TORQUATO, 1986, p. 37). 

As empresas, enquanto sistemas sociais, têm na comunicação uma condição 

indispensável para sua subsistência, já que implícito em seu propósito está o gerenciamento 

de informações pertinentes aos processos de trabalho, permitindo a racionalização das 

atividades e a busca pelo alcance dos objetivos organizacionais. A globalização é fruto do 

intercâmbio de informações, cada vez mais presente e acessível devido às novas tecnologias 

de informação, e este fato, inevitavelmente, vem ocasionando mudanças em todos os 

contextos sócio-ambientais, e obviamente, afetando e alterando também a comunicação, o que 

condiciona o repensar de suas bases, não só teóricas, como também empíricas, pois estão 

intimamente ligadas às estratégias do ambiente organizacional.  

Torquato (1986, p. 67) primeiramente ressalta que a comunicação empresarial 

“objetiva assegurar fluxos regulares de informação entre a organização e seus públicos, de 

forma a manter o equilíbrio do sistema empresa.” Em seguida menciona como a comunicação 

empresarial deve se posicionar perante esse quadro de transformações sócio-político-

econômico do qual fazem parte as empresas.  Para ele: 

A comunicação deve ser organizada no sentido de se transformar na tuba de 
ressonância de uma visão integrada de sociedade. Neste caso, procurará 
criar fluxos irradiadores de opinião junto aos seus participantes, 
consumidores e centros de decisão, de maneira sistêmica, harmoniosa e 
uniforme, a fim de atenuar seus riscos operacionais (TORQUATO, 1986, p. 
73). 
 

Portanto, percebe-se que as organizações passam a ter novas demandas necessitando 

exigir e obter um ordenamento mais eficaz nas ações de comunicação, não podendo mais se 

dar de forma solta e isolada, mas sim, indo além para se ter uma perspectiva globalizante. E é 

neste sentido que a filosofia de comunicação integrada passa a evidenciar sua importância e 

sua diferença para as organizações.  Margarida Kunsch (2003, p. 179) dá a definição e mostra 

que esta comunicação integrada pode ser entendida como 

as orientações que as organizações, por meio dos seus departamentos de 
comunicação, devem dar à tomada de decisões e à condução das práticas de 
todas as suas ações comunicativas. Isto é, aliada às políticas de 
comunicação estabelecidas, a filosofia deverá nortear os melhores caminhos 
para o cumprimento da missão e da visão, o cultivo dos valores e a 
consecução dos objetivos globais da organização. Trata-se de uma visão 
macro e estratégica, pois as ações táticas de comunicação ficarão a cargo de 
cada subárea específica. 
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A autora ressalta ainda que a importância da comunicação organizacional integrada 

está em ela permitir que se estabeleça uma política global, decorrente de uma lógica entre os 

diversos programas comunicacionais, de uma linguagem comum de todos os setores e de um 

comportamento organizacional estreitamente ligado, sem haver sobreposição de tarefas. 

(KUNSCH, 2003, p. 180). 

Caminhando pela esteira desse processo, também se constata que é cada vez mais 

necessária a obtenção de diferenciais intangíveis, atrelados à imagem das organizações; e as 

estratégias para se alcançar estes diferenciais passam, invariavelmente, pelas ações de 

comunicação das organizações, ou seja, como são planejadas e como elas se relacionam, se 

apresentam e se posicionam com seus diversos públicos. Na visão de Margarida Kunsch 

(2003, p. 171) “a imagem representa o que está na cabeça do público a respeito do 

comportamento institucional das organizações e dos seus integrantes, qual é a imagem 

pública, interna, comercial e financeira que passa pela mente dos públicos e da opinião 

pública sobre as mesmas organizações.” Ao se analisar os propósitos da comunicação 

integrada, a qual, para Wilson Bueno (2003, p. 9) pode “aumentar a vantagem competitiva da 

empresa ou entidade face a seus concorrentes e consolidar a imagem, ou reputação, perante a 

opinião pública” pode-se concluir que este modelo de comunicação é o que se apresenta como 

um modelo comunicacional eficaz. 

Conforme definição da American Association of Advertising Agencies, (apud Kotler, 

2000, p. 589), um conceito de planejamento de comunicação de marketing que reconhece o 

valor agregado de um plano abrangente que avalie os papéis estratégicos de uma série de 

disciplinas da comunicação – por exemplo, propaganda geral, resposta direta, promoção de 

vendas e relações públicas – combinando-as para oferecer clareza, coerência e impacto 

máximo nas comunicações por meio de mensagens discretas integradas de maneira coesa. 

A comunicação integrada pode ser encarada de diversas maneiras, “em síntese, 

constitui um somatório dos serviços de comunicação feitos, sinergicamente, por uma ou por 

várias organizações, tendo em vista, sobretudo, os públicos a serem atingidos e a consecução 

dos objetivos propostos” (KUNSCH, 2003, p. 182). A autora destaca também que para esta 

comunicação integrada é necessário um planejamento estratégico o qual possibilitará 

direcionar as ações comunicativas das organizações com eficiência e eficácia.  

RICCARDO MORICI, diretor de marketing da Femsa, vê nos fornecedores da 

comunicação integrada um fator capaz de minimizar o risco de projetos nos quais a 

comunicação em um canal não esteja alinhada à mensagem vinculada em outro. A integração 
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em uma agência 360 graus tende a ser maior, evitando esse tipo de problema, afirma em 

matéria intitulada “Clientes questionam competência estratégia” (2007, p. 37). 

Ainda pela compreensão da comunicação integrada, Kunsch (2003, p. 180) salienta 

que em uma organização, seus vários setores comunicacionais, dentro de um sistema 

integrado, “trabalham de forma conjunta, tendo ante os olhos os objetivos gerais e ao mesmo 

tempo respeitando os objetivos específicos de cada setor. Trata-se de uma gestão coordenada 

e sinérgica dos esforços humanos e organizacionais com vistas na eficácia.” Desta forma 

entende-se que a comunicação integrada só poderá ser efetiva em uma empresa se houver uma 

integração de todos os seus departamentos, principalmente os de comunicação – 

propaganda/publicidade, relações públicas, assessoria de imprensa, marketing direto etc – 

num esforço conjunto de seus recursos humanos. Como afirma Wilson Bueno (2003, p. 8), os 

novos atributos da comunicação empresarial a caracterizam como “insumo estratégico [...] na 

perspectiva da chamada comunicação integrada, com uma articulação estreita entre os vários 

departamentos/áreas e profissionais que exercem atividades de comunicação nas empresas ou 

entidades.” Para o autor, considerando a importância da comunicação integrada, é necessário 

que: 

O mix global de comunicação em uma empresa ou entidade seja definido 
com base em uma política comum, com valores, princípios e diretrizes que 
se mantenham íntegros e consensuais para as diversas formas de 
relacionamento com os seus públicos de interesse. Ainda que no âmbito 
operacional haja uma descentralização, tendo em vista a execução das 
atividades específicas de Comunicação – relações públicas, assessoria de 
imprensa, comunicação interna, propaganda/publicidade, marketing etc. – o, 
planejamento deve ser centralizado  (BUENO, 2003, p. 9). 
 

Apesar de não haver dados concretos que possam mostrar o universo de empresas que 

efetivamente praticam a comunicação integrada, como já mencionado, há uma parcela dessa 

totalidade que põe em prática este modelo de comunicação. Como bem destacou Kunsch 

(2003), a Rhodia é um exemplo de empresa que há muito desenvolve uma estratégia de 

comunicação integrada, sendo que seu Plano de Comunicação Social de 1985 já apresentava 

uma consciência quanto aos benefícios da aplicação deste modelo comunicacional para a 

empresa, buscando implantá- la de forma planejada e permanente: 

A comunicação, para a Rhodia, deixa de ser apenas guardiã de sua boa 
imagem [...] para se tornar um composto de ações permanentes e integradas 
na vanguarda de suas mensagens institucional, mercadológica e corporativa. 
O Plano de Comunicação Social da Rhodia objetiva, por meio da utilização 
integrada de todos os instrumentos éticos disponíveis, o fortalecimento de 
sua imagem institucional, mercadológica e corporativa junto a todos os seus 
públicos (interno e externo). (RHODIA, 1985, p. 5-6). 
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Por outro lado, também é fato que ainda há organizações, sejam públicas, privadas, 

entidades de classe etc. que diferentemente do discurso voltado à valorização desta filosofia 

comunicacional, exercem, na verdade, uma comunicação fragmentada, baseada no exercício 

pontual de uma ou outra área da comunicação, muito distante do que define o verdadeiro 

exercício de uma comunicação integrada. Para Bueno (2003, p. 9), um dos fatores está 

relacionado à dificuldade dos profissionais da área de comunicação, em suas diversas 

especialidades, culturas e conhecimentos próprios, cederem em suas convicções e, sobretudo, 

estarem predispostos a trabalhar integralmente em equipe, pois na prática se observa duas 

forças em oposição – uma que trabalha na busca da integração das atividades e outra de 

profissionais presos ao caráter corporativista antiquado. Na visão de Ferracciù (2002, p. 138) 

os conflitos originam-se da falta de ótica global do marketing integrado, com cada uma 

cumprindo seu distinto ou imperativo papel. A disputa, muitas vezes, nasce por ocasião da 

alocação de verba, dentro das empresas, oportunidade em que se destina maior ou menor 

volume para uma ou para outra.  

Para ações eficazes de comunicação não se pode pensar em superficialidade, 

isolamento ou auto-suficiência, ou seja, as ações de comunicação necessitam, e em alguns 

momentos dependem de outros setores da organização como: produção, técnico, relações 

industriais, recursos humanos, como também de outras áreas de conhecimento: psicologia, 

administração, sociologia etc. É indispensável que haja um inter-relacionamento dos diversos 

setores da empresa, pois a prática de comunicação precisa igualmente se integrar com as 

demais ações para fortalecer o seu poder dentro do contexto organizacional.  Apesar do seu 

saber próprio, é importante assumir teoricamente a sua dependência de outros saberes, bem 

como de sua íntima relação com toda a cúpula que gerencia e estabelece a política da 

organização. 

 Entretanto, Bueno (2003, p. 10) ressalta que: 

[...] a tendência a médio e longo prazo, de uma efetiva comunicação 
integrada é irreversível [...] a idéia equivocada de se distinguir o esforço de 
formação de imagem daquele que se associa à venda de produtos e serviços 
não tem mais sentido, se é que efetivamente o teve em algum tempo, pois 
marca, produto e imagem de uma empresa, como se sabe, compartilham o 
mesmo DNA empresarial. 

 

Seguindo nas reflexões do autor, e considerando o atual cenário competitivo em que 

estão inseridas as empresas, exigindo visibilidade e interação com seus públicos, não pode ser 

diferente – mesmo que isso ainda careça de uma total assimilação e aplicação – o papel da 

comunicação como ferramenta nas estratégias de gestão. Os limites entre a comunicação 
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institucional e a comunicação mercadológica, consideradas em seus conceitos e práticas como 

distintas, se tornam tênues, pois, “não há espaço para comunicação empresarial que não esteja 

focada no negócio. Ao mesmo tempo, não é possível imaginar-se uma organização que não 

esteja comprometida com o seu cliente e com a sociedade em que se insere” (BUENO, 1999, 

p.14). E esta junção entre a comunicação institucional e a comunicação mercadológica deve 

ser um fato quando a empresa deseja uma comunicação organizacional efetivamente 

integrada. Para Francisco Torquato (1986, p. 68) ”[...] o modelo de comunicação empresarial 

deve promover a reunião de duas propostas que, historicamente, sempre estiveram separadas: 

a comunicação com fins mercadológicos e a comunicação com fins institucionais.”  

A concepção de comunicação integrada também está evidente no composto de 

comunicação de marketing, o qual abarca as atividades de publicidade e propaganda, 

merchandising, promoção de vendas, marketing direto e relações públicas. Segundo Churchill 

e Peter (2005, p. 455), a comunicação integrada de marketing (CIM) é uma “abordagem que 

combina os elementos do composto das comunicações em um todo coerente para fornecer 

maior clareza e impacto de marketing”. Os autores ressaltam ainda que se os profissionais de 

marketing ajustarem todos os elementos de comunicação de modo sistemático, provavelmente 

alcançarão maior impacto do que se a comunicação se der de forma desvinculada ou fortuita. 

Nota-se que o conceito de comunicação integrada de marketing alcançou certo grau de 

evolução visando contemplar o processo estratégico para exercer controle ou influência das 

mensagens, estimulando um diálogo objetivo o qual possibilita criar e sustentar 

relacionamentos valorosos com clientes e stakeholders10.  Churchill e Peter (2005, p. 456) 

afirmam que quando a organização define seus objetivos de marketing e decide como cada 

elemento do composto de comunicação poderá sustentar esses objetivos, tem-se iniciado a 

comunicação integrada de marketing, a qual representa uma forma de responder ao desafio e à 

complexidade de se comunicar eficazmente com os clientes em mercados altamente 

competitivos. 

Para as empresas, a partir da definição dos objetivos de marketing, é possível 

determinar como cada ferramenta do composto de comunicação – considerando seus 

conceitos, aplicações e funções – poderá apoiar esses objetivos. Ângela Rocha (1999, p. 193) 

salienta que o principal problema no desenvolvimento de uma campanha integrada de 

                                                 
10 Termo utilizado mais comumente no âmbito do marketing e que equivale a referência aos diversos públicos 
preferenciais – empregados, fornecedores, acionistas, consumidores, a mídia, investidores, clientes etc – que de 
alguma maneira afetam ou são afetados pela organização. 
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comunicação de marketing é a determinação dos objetivos, porque, se estes não forem 

adequadamente definidos, dificilmente a campanha será eficaz.  

É extremamente importante analisar de que maneira os diversos públicos, em especial 

os clientes, se relacionam e se comunicam com a organização. Mas o papel da comunicação 

integrada não envolve apenas o âmbito específico da mensagem, mas é antes, um fator 

integrador pelo qual se constrói esta mensagem, construindo assim a imagem da organização, 

produto ou marca. 

Ao abordar a comunicação integrada de marketing, Kotler (2000, p. 588) ressalta que a 

ampla gama de ferramentas de comunicação, mensagens e públicos torna obrigatório que as 

empresas se encaminhem para este modelo comunicacional. Considera a necessidade de um 

alinhamento das estratégias com os elementos do mix11 de comunicação de marketing – 

propaganda, promoção de vendas, relações públicas e publicidade, vendas pessoais e 

marketing direto – e isto implica, além das questões já ressaltadas, em se ter uma política de 

comunicação coerente com as características do produto, faixa de preço e formas de 

distribuição. Para ele a comunicação integrada de marketing tem inúmeros atributos, 

afirmando que ela transmite uma forte coerência da mensagem, produzindo enorme impacto 

nas vendas. Ela cria responsabilidades – onde antes não existiam – unificando as mensagens e 

imagens de marca, à medida que liga milhares de atividades da empresa, além de melhorar a 

capacidade desta de atingir os clientes certos com as mensagens certas, na hora certa e no 

lugar certo.  

PRIDE e FERREL (2001, p. 329) fazem coro com as reflexões acima, destacando que 

“uma meta importante das comunicações integradas de marketing é passar uma mensagem 

coerente aos clientes”. Para James R. Ogden (2002, p. 3) a comunicação integrada de 

marketing é o reconhecimento da importância de comunicar a mesma mensagem para os 

mercados-alvos, bem como de que todas as suas variáveis comunicam algo, existindo uma 

junção na comunicação fornecida por elas. Portanto, cada uma destas variáveis da CIM afeta 

o programa de marketing como um todo, sendo que todas devem ser gerenciadas para se 

garantir a eficácia. 

No fluxograma a seguir, Ogden (2002) esquematiza esse processo de gerenciamento 

de marketing, o qual, segundo ele, é utilizado por muitas empresas. O autor afirma que é 

necessário compreender as funções de marketing para se obter uma integração eficaz na área 

de comunicação. 

                                                 
11 Também definido como composto, ferramentas ou variáveis do marketing. 
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Figura 7. Fluxograma de Comunicação Integrada de Marketing.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: James R. Ogden (2002, p. 18) 
 

Em síntese, as etapas do processo de comunicação integrada de marketing têm início 

com a compreensão da missão da empresa traduzida na razão de ser ter uma CIM, com foco 

no futuro, analisando os ambientes externos de influência as oportunidades de mercado, 

definindo os objetivos gerais, o orçamento disponível e as estratégias que envolverão as 

ferramentas  comunicacionais, e, finalmente, o método para a avaliação da estratégia.  

É, portanto, um processo no qual há o desenvolvimento da comunicação 

organizacional junto ao mercado, promovendo, posicionando e divulgando produtos, serviços, 

marcas, benefícios e soluções, tendo como base um sistema gerencial integrado. Deve-se, 

pois, utilizar de forma holística todos os elementos do composto de comunicação – 

propaganda, publicidade, assessoria de imprensa, promoção de vendas, patrocínios, venda 

pessoal, marketing direto, relações públicas, eventos, comunicação on- line etc, os quais, 

segundo Terence A. Shimp (2002, p. 30) devem estar fortemente entrelaçados para o 

gerenciamento bem sucedido do valor de marca. 
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KÄHLER (2006, p. 29) ressalta que na sociedade da informação há consumidores 

muito bem informados e, conseqüentemente, mais exigentes. Por outro lado, estão as 

empresas oferecendo produtos com qualidades, preços e serviços similares, o que faz com que 

a possibilidade de escolha por determinadas marcas seja a maior arma deste consumidor que 

se encontra no comando. Para a autora, as empresas estarão automaticamente desconectadas 

do mercado caso não cuidarem e monitorarem suas comunicações integradas de marketing. 

Na prática isto equivale, por exemplo, ao momento em que o consumidor, no ato da compra, 

se encontra perante dois produtos praticamente iguais, com as mesmas características de 

fabricação, qualidade e preço. O que poderá prevalecer para a decisão entre qual produto 

adquirir é a personalidade e a força da marca, e estes valores são construídos por ações de 

comunicação e marketing, que despertam a percepção no consumidor alcançando sua 

preferência e simpatia. 

AZEVEDO e POMERANZ (2004, p. 57) são enfáticos ao abordarem os pontos que 

envolvem a gestão da comunicação integrada, ressaltando que ela se fundamenta na harmonia 

estratégica das ações existentes, não podendo ser temporária ou esporádica. A estas ações de 

comunicação implica planejamento estratégico, que contemple orientações e diretrizes nas 

diferentes esferas para que se possa garantir uma implantação correta, tanto na forma como no 

conteúdo, ou seja, considerando a mensagem, o canal e o público a que se destina. Quanto a 

importância das ações estratégicas é válido ressaltar a visão de Ferracciù (2002) para o qual 

estratégia é o que se pensa, a longo prazo, globalmente sobre a marca e o produto, somente 

lançando ações que revitalizem a percepção positiva que o consumidor tem deles, 

diferentemente das ações emergenciais, ou seja, táticas, meramente paliativas, que além de 

não resolverem possíveis problemas, ferem a personalidade das marcas.  

HITT et al. (2003, p. 144) entendem estratégia como um conjunto integrado e 

coordenado de compromissos e ações, cujo objetivo é explorar as competências essenciais e 

alcançar uma vantagem competitiva. 

A coordenação de mensagens, visando um impacto maior, deve ser um dos objetivos 

norteadores da comunicação integrada, e este impacto poderá assim ser obtido por intermédio 

da sinergia, sendo sua resultante, a integração – coerente, consistente e focada – das 

ferramentas comunicacionais e suas ações. Efeito diverso de qualquer mensagem individual, a 

qual por si só, não terá igual poder de criar conexões desejadas na mente da audiência. E essa 

sinergia12, Torquato menciona como o maior efeito a ser alcançado com a comunicação 

                                                 
12 Sinergia deriva do grego synergía, cooperação, sýn, juntamente com érgon, trabalho. Quando se tem a 
associação concomitante de vários dispositivos executores de determinadas funções que contribuem para uma 
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dentro da eficácia organizacional. Para o autor a condição necessária para maximizar o 

processo de comunicação é utilizar os elementos condicionantes e determinantes de sinergia. 

“O uso sinérgico da comunicação, além de melhorar as condições dos atos comunicativos, 

clarifica os canais, estabelece eficientes sistemas de coordenação, gera respostas mais 

imediatas e reduz substancialmente os custos do programa” (TORQUATO, 1986, p. 41). 

As mensagens e seus atributos reproduzem, ao longo do tempo, unidades 

indispensáveis de significado pelas diferentes ferramentas e mídias13, as quais, quando 

integradas, estabelecerão uma união, criando estruturas de conhecimento e atitudes coerentes 

no receptor, gerando assim um efeito sinérgico. A comunicação integrada só se faz eficiente 

se criar sinergia.  

Ogden (2002) ressalta que é importante a conscientização das empresas no sentido de 

que todas as variáveis de comunicação e marketing afetam uma às outras, o consumidor e os 

comunicadores. Portanto, todos os esforços de comunicação de uma organização devem ser 

integrados, e o resultado dessa integração é uma sinergia. 

Algumas vantagens oriundas da elaboração de um programa integrado são apontadas 

por Ângela da Rocha (1999, p. 193), sendo elas: 

- harmonizar as diversas formas de comunicação que uma empresa 
estabelece com o mercado; 
- proteger a consistência da imagem que a empresa reflete no mercado; 
- maximizar a eficiência e a eficácia dos elementos promocionais 
empregados. 
 

 Conclui-se, pela análise do conteúdo até aqui exposto, que todas as vantagens 

correspondem ao importante efeito sinérgico que a comunicação integrada de marketing, 

através de suas ferramentas, pode efetivamente proporcionar em benefício de toda a 

organização – da sua imagem e da sua marca –, fruto de uma comunicação estratégica, ética, 

eficaz, coerente, constante e de longo prazo, focada em seus públicos. Considera a direção, os 

caminhos e os objetivos da empresa. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
ação coordenada, ou seja, a somatória de esforços em prol do mesmo fim, aí está havendo sinergia. 
Genericamente define-se como o efeito resultante da ação de vários agentes que atuam da mesma forma, cujo 
valor é superior ao valor do conjunto desses agentes, se atuassem individualmente.    
13 Grafia aportuguesada da palavra  media.  Tem origem no latim media, que é plural de médium, palavra latina 
que significa meio. Designa assim, os meios, ou conjunto de meios de comunicação que liga a fonte ao receptor, 
ocorrendo a transmissão de mensagens: jornais, revistas, tv, rádio, cinema etc. (RABAÇA e BARBOSA, 1987, 
p. 401) 
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2. Composto da comunicação integrada de marketing 

 

As principais ferramentas que compõem o mix da comunicação integrada de 

marketing, segundo autores como Ogden (2002); Gullo e Pinheiro (2005); Kotler (2000), são: 

promoção de vendas; merchandising; propaganda; publicidade; relações públicas e marketing 

direto, as quais, conforme já abordado no capítulo anterior, “devem estar completamente 

integradas, de modo a comunicarem a mesma coisa para todos os interessados – consumidores 

finais incluídos” (OGDEN, 2002, p. 9). Cada uma dessas ferramentas exerce seu papel dentro 

deste processo comunicacional integrado, e para melhor entendê- lo dentro do contexto desta 

pesquisa é importante compreender cada uma dessas ferramentas, abordando seus conceitos, 

funções e objetivos, atrelados à estratégia do patrocínio e dos eventos. 

O quadro abaixo foi elaborado visando apresentar uma esquematização do processo no 

qual as empresas utilizam as ferramentas no contexto da comunicação integrada de marketing, 

junto às ações de patrocínio. 

 

Figura 08. Ferramentas de comunicação de marketing nas ações de patrocínio. 

 Fonte: Quadro elaborado pela autora. 
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Definir qual ou quais ferramentas serão integradas para se criar sinergia à ação de 

patrocínio, deve levar em consideração principalmente o público que a empresa deseja atingir, 

os objetivos a serem alcançados com a estratégia de comunicação e como as ferramentas de 

comunicação de marketing, analisando suas especificidades, poderão contribuir para o alcance 

do sucesso da comunicação.  

 

2.1 Promoção de vendas 

 

A promoção de vendas, em síntese, considerando definição de autores, pode ser 

explicada como uma técnica em que a empresa promove vendas, através de ações para chamar 

a atenção do consumidor, como desconto de preços, liquidações, brindes, sorteio de prêmios, 

dentre outros. Para Ferracciù (2002, p. 9) a promoção diferencia-se das vendas pessoais e, 

portanto, do vendedor por se tratar de uma técnica para favorecer as vendas em massa e  

objetiva o preparo sistemático para a venda em grande escala. Ela será decorrente de um 

planejamento de suas ações com vendas, estreitamente ligado com o campo da comunicação. 

A promoção de vendas integra-se à comunicação multidisciplinar tendo uma importância 

dentro do contexto mercadológico, pois é parceira de todas as demais ferramentas 

comunicacionais de marketing. Suas técnicas são múltiplas e diversificadas, permitindo 

associar-se, inter-relacionar-se e interdepender de todas atividades de comunicação e vendas, 

com o objetivo de multiplicar resultados.  

 OGEDEN (2002, p. 14) entende que “as atividades de promoção de vendas 

complementam as outras variáveis do mix da CIM.” E neste sentido, Ferracciù (2002) defende 

que todas as ações sejam feitas, criativa e inteligentemente, pensadas estrategicamente, 

sempre agregando, adicionando alguma coisa à imagem de marca do produto, física ou 

emocionalmente, de preferência, e assim contribuindo não só para vender, mas para melhorar 

a construção da boa personalidade de marca do produto. 

 O processo de tomada de decisão de compra, envolvendo os diversos modos como as 

ferramentas da comunicação integrada trabalham, é descrito por Schultz, Robinson e Petrison, 

citados por Pinho (2002, p. 52). Para os autores, 

A publicidade e as relações públicas, por exemplo, geralmente afetam os 
estágios de conhecimento e da coleta de informações sobre o produto ou 
marca. Talvez, ainda, influenciem o estágio de avaliação em caso de novos 
produtos – na maneira como os consumidores instruem-se a seu respeito e 
consideram se ele poderia ser ou não uma boa aquisição. Essas duas 
ferramentas também provocam a lembrança de produtos já estabelecidos, 
que pode ser trazida em conjunto com outras marcas.  
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A promoção de vendas, todavia, geralmente trabalha direto no nível do 
comportamento. Em lugar de influenciar o conhecimento e as atitudes [....], 
muitas técnicas de promoção de vendas atingem diretamente os estágios de 
tomada de decisão e de aquisição do processo de compra. Isso significa que 
enquanto a promoção de vendas tem menor efetividade a longo prazo, ela 
proporciona resultados mais imediatos. Mandar aos consumidores um 
cupom de produto ou marca que eles algumas vezes usam, por exemplo, 
pode não mudar a sua opinião geral sobre o produto, mas pode fazer com 
que o comprem, mesmo quando eles não o adquirem comumente. 
 

 É importante ressaltar que na descrição para se entender o processo de decisão de 

compra por parte do consumidor, muitas vezes, ele percorre um caminho com várias etapas – 

o conhecimento, a coleta de informações, a avaliação pré-compra, a tomada de decisão, a 

aquisição em si e a avaliação pós-compra. Fases que implicam características pontuais e que, 

portanto, demandam atenção ao se planejar toda e qualquer ação voltada para a promoção de 

vendas, sob o risco de comprometer a estratégia de comunicação e marketing já desenvolvida 

pela empresa até o momento. 

Atualmente, o desenvolvimento das ações de promoção de vendas também tem sido 

favorecido pelas novas tecnologias, permitindo, inclusive, o surgimento de novas técnicas 

promocionais. Viabilizadas por recursos dessa tecnologia, dos quais a Internet é mais 

evidente, as promoções veiculadas em sites e por correspondência eletrônica representam esta 

realidade, na qual as empresas se beneficiam, propositadamente, da rapidez e interatividade 

desta mídia divulgando e promovendo seus produtos e serviços através de ações diversas.  

Nos eventos, um exemplo do poder da Internet ficou comprovado com o carnaval de 

Salvador. Foi criado um site “Central do Carnaval” – case vencedor do Prêmio Aberje 

Nordeste –, que possibilitou às pessoas desfilarem nos blocos desejados, e como turistas, 

montando seus próprios roteiros. Em 24 horas foram vendidos cerca de 10 mil Abadás e 1.500 

ingressos em nove minutos. Isto possibilitou a organização, distribuição e as vendas de 

Abadás e camarotes para os mais de 2 milhões de foliões por meio da rede mundial de 

computadores. No site o visitante encontra, a qualquer momento, inúmeras informações, 

desde a compra de passagens aéreas, de camarotes, de Abadás, reservas de hotéis, além das 

notícias sobre o evento, patrocinadores, outros eventos culturais da região, e sobre o próprio 

carnaval de Salvador. O folião pode escolher em qual bloco vai sair e quando vai desfilar.  

(CAIA..., 2007, p. 68) 

 A crescente utilização e investimento na promoção de vendas por parte das empresas – 

produtor e varejista – está relacionada não só à questões ligadas à concorrência, por exemplo, 

mas a quatro fatores que ainda se apresentam válidos nos dias de hoje e são apresentados por 

Schultz, Robinson e Petrison, (apud Pinho, 2002, p. 50). 
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 O primeiro deles é que a promoção de vendas produz resultados, já que o consumidor 

tem uma tendência natural aos seus apelos. É o caso das promoções que oferecem brindes, 

descontos e redução de preço – vantagens concretas ao consumidor. 

 O segundo fator é a rapidez com que os efeitos/resultados da promoção de vendas se 

apresentam. Comparando, por exemplo, com a publicidade, uma ferramenta de comunicação 

percebida como investimento, já que seus resultados – as vendas – são projeções futuras, a 

promoção de vendas usualmente acontece durante um período determinado, porém, podendo 

ter maior freqüência. 

 O terceiro fator está relacionado à facilidade de se mensurar o retorno das ações 

promocionais, e o quarto fator é que a implantação da promoção de vendas é relativamente 

fácil e de baixo custo. Para Costa e Talarico (1996, p.66) a promoção de vendas é uma 

ferramenta essencial no contexto da concepção de comunicação integrada de marketing, 

podendo ser utilizada nas seguintes situações:  

- Como apoio à propaganda e à publicidade na formação e no 
fortalecimento da imagem de produtos e empresas. 
- Na substituição dessas ferramentas, conforme os objetivos traçados no 
plano de marketing, sempre que eles precisarem ser atingidos em prazos 
mais curtos. 
- Quando não ocorrerem grandes diferenciais entre os produtos 
concorrentes, podendo, momentaneamente, ser esse o diferencial. 
- Quando os produtos com baixa participação no mercado não possuem 
recursos para investir em propaganda maciça, como o fazem seus grandes 
concorrentes. 
- Nas situações de demanda seletiva por preço, quando os consumidores 
exigem preços menores. 
- Nos mercados mais competitivos onde os concorrentes são mais 
agressivos e torna-se necessária uma tentativa de bloqueio. 
- Sempre que for necessário um estimulo adicional para a força de 
vendas e outros públicos internos da empresa e para os distribuidores. 
COSTA e TALARICO (1996, P. 66) 
 

 FERRACCIÙ (2002) afirma que a principal função da promoção de vendas é 

sinérgica, assim, integrada a todo o contexto de comunicação e marketing através de cada 

uma das técnicas promocionais. A promoção de vendas pode acontecer em nível do canal de 

distribuição e/ou para consumidores finais. Na primeira situação, as técnicas específicas 

consistem em redução de preço do produto ao varejista e a oferta de incentivos para encorajá-

lo a colocar um display do fabricante na loja e aumentar a quantidade do produto a ser 

disponibilizado. As promoções de vendas ao consumidor têm como objetivo maior estimular 

as vendas de produtos, serviços e marcas em tempo limitado. Será dado ênfase às técnicas 

promocionais que podem ser utilizadas como estratégias em eventos e patrocínios, 

considerando o foco desta pesquisa. 
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- Oferta de preços especiais: oferecidos ao público de um evento, visando principalmente o 

aumento das compras dos produtos, por um prazo determinado. 

- Demonstrações e amostragens: são técnicas utilizadas para apresentar produtos e serviços de 

forma dinâmica e interativa aos consumidores. São recursos utilizados principalmente em 

lançamentos de novos produtos, oportunidade em que o prospect recebe uma amostra grátis 

do produto, podendo experimentar sem que precise comprar. Comumente utilizadas nos 

eventos, inclusive como forma de reforçar a marca do patrocinador, ocasião pertinente para 

que ele também lance um produto, o qual, por suas características, é destinado a um 

determinado perfil de público do evento. O momento do evento se constitui numa 

oportunidade em que o patrocinador precisa se fazer acontecer através de atrativos que 

valorizem sua participação, portanto, é preciso criá- las e aproveita-las ao máximo. Estas 

estratégias reforçarão a ação do patrocínio. 

A Sadia utilizou o Pan-Americano Rio 2007, como patrocinadora oficial do evento, 

para realizar uma série de ações planejadas no Rio de Janeiro. No espaço da Vila Olímpica 

foram promoções exclusivas através de ações de relacionamento com distribuição de produtos 

em locais dos jogos. Lançou também dois novos sabores de seu produto – Hot Pocket e 

salsichas em edições limitadas, tematizados com os logos e a mascote dos jogos. As ações 

(patrocínio ao Pan e o lançamento dos produtos) foram divulgadas simultaneamente em 

propagandas na televisão, além da veiculação em diversas revistas.  

-  Ofertas e brindes: técnica que consiste em oferecer ao consumidor vantagens adicionais, 

como por exemplo a venda de duas unidades de um determinado produto pelo preço de um. 

 Para alguns autores e especialistas nesta área é preciso atenção para o perigo no 

excesso do uso dessa técnica, como Pinho (2002, p. 67) que ressalta o declínio da fidelidade 

do consumidor às marcas e a perda do conceito de valor real da mercadoria como principais 

conseqüências negativas. A imagem da marca, reforçada e renovada constantemente por 

algumas ferramentas de comunicação, como por exemplo, a publicidade e relações públicas, 

pode ser enfraquecida, já que o consumidor pode se acostumar a comprar o produto apenas 

através de ofertas e descontos, ocasionando com isso a perda de fidelidade à marca. Dessa 

forma, o que passa a distinguir um determinado produto de seus concorrentes é o preço e não 

mais seus atributos, sendo também passivo de ocorrer a perda do conceito de valor real do 

produto, e conseqüente frustração no alcance de resultados esperados com a promoção. Toda 

a ação neste sentido – independente de orientada para gerar resultados de curto prazo – deve 

expressar o valor da marca, ampliando o desejo do consumidor em tê- la e não somente uma 

vantagem financeira, ou seja, não desassociando assim, o promocional e o institucional. 
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 Já no contexto dos eventos, a distribuição de brindes é sempre uma ação que gera 

simpatia, além de permitir à empresa apresentar produtos e serviços por meio da técnica de 

amostragem, entretanto, o público espera que os brindes sejam não só criativos como úteis. 

Um exemplo da utilização desta técnica nos eventos pode ser o de uma determinada empresa 

oferecer aos seus clientes preferenciais a oportunidade de assistir a um espetáculo por ela 

patrocinado. Foi o que fez a rede de supermercados Pão de Açúcar que trouxe para o Brasil o 

espetáculo da Broadway – O Mágico de Oz. Nos primeiros 45 dias, os espetáculos foram 

exclusivos para os portadores do cartão fidelidade da rede. Para o diretor de operações do 

grupo Pão de Açúcar, Paulo Gualtieri, em matéria “Além do Arco-Íris” (2003, p. 41) da 

revista Feira & Cia, o objetivo dessa ação é oferecer aos clientes a oportunidade de assistir à 

peça e vivenciar na prática o posicionamento da marca: Lugar de Gente Feliz, sendo que o 

espetáculo foi também elemento de uma ampla campanha de relacionamento, envolvendo 

ação promocional para os seis meses previstos de apresentação, com distribuição de convites, 

descontos na bilheteria, brindes exclusivos para clientes, eventos em loja e atividades 

educacionais para crianças, entre outras. 

Na temporada de 2006, com a proposta de levar o colorido do circo até as casas de 

seus clientes, a Visa do Brasil fechou parceria com a Multiplan para realizar uma grande 

promoção inspirada no Cirque du Soleil, cuja temporada brasileira teve a bandeira de cartões 

como apresentadora exclusiva. A ação consistiu em distribuir canecas alusivas ao espetáculo 

Saltimbanco para os clientes que realizassem compras acima de R$200,00 com os cartões de 

crédito Visa. A cada brinde retirado, o consumidor ganhou uma ‘raspadinha’ que poderia lhe 

dar um par de ingressos para o show. Andréa Cordeiro, vice-presidente de marketing da Visa, 

afirmou para Bredarioli (2006, p. 21) que a estratégia foi adotar uma comunicação de 3600 

para divulgar esta promoção. Uma campanha com proporções semelhantes às nossas 

campanhas institucionais, envolvendo filmes para TV, spots de rádio, peças para internet e 

mídia exterior, parcerias com instituições emissoras de cartões, exposição de marca no local 

do espetáculo e sinalização nos pontos de troca. Para Andréa, a Visa, como apresentadora da 

turnê, foi a única bandeira de cartões de crédito e débito aceita na compra de ingressos para as 

apresentações. É um espetáculo muito diferente, de uma plasticidade linda, que esteve 

perfeitamente aliado ao conceito da Visa de oferecer benefícios exclusivos e de alto valor 

agregado aos portadores de seus cartões.  

 No Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, temporada de 2007, a Nova Schin foi, 

pelo quarto ano consecutivo, a cerveja oficial do GP. E para ativar o patrocínio, a estratégia 

adotou uma ação promocional voltada para o canal de auto-serviço e um camarote para 70 
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pessoas. Promotores abordaram consumidores em 70 lojas da grande São Paulo convidando-

os a responder uma pergunta, sendo que o autor da melhor frase assistiu à corrida do camarote 

e deu uma volta na pista ao lado de um piloto profissional, a bordo de um Porsche. No 

camarote a atração foi o Nova Schin Sports Bar, espaço temático com brincadeiras e sorteios 

que objetivou entreter o público antes da disputa da prova. Em matéria de Murad (2007, p. 

58), Mário Medina assinala que a Fórmula 1 é um esporte muito aspiracional e agrega 

tecnologia e inovação à marca. 

Outro caso de destaque é o da Bombril, co-patrocinadora do Fashion Rio em 2003, 

visando associar sua marca ao conceito de modernidade e ousadia. Na estratégia para reforçar 

esses conceitos atrelados à ação de patrocínio, a empresa distribuiu no stand, calcinhas e 

cuecas com a estampa do logo da marca, embaladas com sacos do produto. Conforme afirmou 

a gerente de marketing da empresa, Andréa Prado, em matéria de Santos na Gazeta Mercantil 

(2003, p. 36) independente de não haver nenhuma ligação entre a marca e o mundo da moda, 

destaca que tanto a lã de aço quanto a marca foram lembradas por estilistas em eventos do 

setor, usando, por exemplo, o produto em penteados.  

Os exemplos citados mostram as diversas possibilidades através da técnica de ofertas e 

brindes, as quais podem ser exploradas pelo patrocinador no evento.  

- Cupons: certificados que oferecem desconto no preço de um produto, ou em compra futura 

de um produto da marca. Esta técnica, atrelada aos eventos, pode ser exemplificada por 

cupons anexados nas pastas entregues aos participantes, que ofereçam brindes e descontos em 

produtos e serviços dos patrocinadores.   

 - Eventos promocionais: são acontecimentos que permitem exploração comercial na 

divulgação de produtos, serviços e marcas. Shows, desfiles, liquidações, dias festivos – Natal, 

Páscoa, Dia das Mães, outros. A ação promovida pelas Lojas Renner exemplifica esta técnica. 

Esta rede brasileira de lojas de departamentos de vestuário realizou no dia 6 de janeiro de 

2007, o sorteio de 60 automóveis Palio Fire Flex 1.0 da megapromoção "Natal Inesquecível", 

promovida entre os dias 9 de novembro e 14 e dezembro de 2006. Esta ação contribuiu não só 

para divulgar a empresa, mas também para estimular as vendas nas praças onde a marca já é 

conhecida e para atrair consumidores nas novas lojas de cidades nas quais a Companhia 

começou a atuar em 2006. 

 O evento intitulado Domingo Alegre Itaú, promovido pelo Banco Itaú a cada domingo 

em uma cidade ou estado diferente, é outro exemplo. Voltado para crianças de 1 a 14 anos 

acabou abrangendo toda a família. Vários brinquedos foram montados nas praças, onde cada 

criança participante recebeu uma camiseta do Itaú e um número para concorrer a sorteios de 
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brindes. Os correntistas da agência local que participaram dos jogos e brincadeiras ganharam 

kits personalizados do banco. Para o gerente de promoções Fernando Araújo em reportagem 

da revista Feira & Cia – “Domingo Alegre” (2004, p. 41), o objetivo foi reforçar a imagem do 

Itaú, estreitando laços e demonstrando o compromisso do Banco com o bem-estar da 

comunidade, além de aumentar a visibilidade junto ao público externo e integrar as agências. 

 Como visto, a promoção de vendas é uma técnica que, além de cumprir seu objetivo 

principal – o de promover vendas, é também uma ferramenta abrangente, pois através de suas 

diversas técnicas, se utilizada de forma estratégica na comunicação integrada de marketing,  

poderá assegurar não só boas vendas, mas também criar valor de marca e credibilidade de 

imagem institucional, garantindo um ambiente de negócios positivo e de longo prazo. Para 

Paulo Santos, vice-presidente de marketing da Ampro, (2004, p. 36), não se deve achar que as 

atividades de promoção e eventos sejam concorrentes, ou que uma está abaixo da outra. Pelo 

contrário, podem e devem atuar juntas sempre que possível, pois são complementares. 

 Segundo Ferracciù (2002, p.24) é importante lembrar que auxiliar na construção da 

personalidade de marca de um produto é igualmente função da promoção de vendas. Isso só é 

possível quando ela cumpre seu papel estratégico, integrando-se sinergicamente com outras 

ações promocionais que, apesar de conceder alguma vantagem ao consumidor, ou lhe permitir 

participar de qualquer esquema que é gratificado ou concorre a alguma coisa, estará também 

adicionando positivamente algo à marca, valorizando-a. No entendimento de Schultz & 

Barnes (2001, p. 283) as promoções de vendas funcionam melhor quando são usadas para 

ressaltar uma estratégia de comunicação de criação de marca. 

   

2.2 Merchandising 

 

Outra ferramenta do composto de comunicação é o merchandising. Sua definição, 

entretanto, apresenta variáveis quando analisada à visão e o entendimento de diversos autores. 

Rocha (1999, p.207) a define como o conjunto de atividades relativas à exposição e 

apresentação do produto, realizadas no interior da loja, com vistas a produzir a compra, já que 

a capacidade de exibir adequadamente o produto pode ser fundamental para o sucesso, 

particularmente quando se trata de um produto em que a compra por impulso responde por 

parcela substancial da venda. 

BLESSA (2003) evidencia a importância do merchandising, afirmando que ele 

trabalha desde a primeira impressão, ou seja, a visão do cliente, como primeiro estímulo para 

direcioná-lo ao produto, o que é muito importante, pois para o consumidor pode ser o 
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diferencial na escolha entre um determinado produto e marca. Para a autora o termo define 

um “conjunto de atividades de marketing e comunicação destinadas a identificar, controlar, 

ambientar e promover marcas, produtos e serviços no ponto-de-venda.” (BLESSA, 2003, p. 

20).  

O mesmo enfoque desta definição é compartilhado por Costa (2003, p.232), que  

conceitua merchandising como “toda a ação de valorização e enriquecimento do produto no 

ponto-de-venda, destacando-o da concorrência, e levando o consumidor à decisão final de 

compra.” A visão dos autores acima remete ao entendimento de que todas as ações estarão 

direcionadas ao ponto-de-venda, para transmitir informação, valorizar e melhorar a 

visibilidade de produtos, serviços e marcas pretendendo motivar e influenciar as decisões de 

compra dos consumidores, in loco.  

Segundo Heloisa Omine (2005, p. 52) explorar os aspectos sensoriais, que agucem a 

imaginação das pessoas e propiciem vivências interativas com produtos, marcas e ambientes 

de compra é uma das inovações comportamentais pesquisadas pelo Popai14 (Point of 

Purchase Advertising International) no Brasil e nos outros 26 países em que está presente, 

estudando o merchandising como fator de decisão e de conversão do consumidor, 

identificando, promovendo e expondo. 

A atuação do merchandising pode ser bem vasta, pois comporta, em si, um 

aprofundamento verticalizado em diversas áreas do marketing, abrangendo desde o estudo do 

layout da loja até os meandros mais intrincados da comunicação visual, compreendendo, no 

seu contexto, problemas que afetam até mesmo a área de Relações Públicas como, por 

exemplo, os aspectos conotativos da imagem corporativa. (SIMÕES, 1982, p. 32) 

A American Marketing Association (AMA), define merchandising como “a operação 

de planejamento necessária para se introduzir no mercado o produto certo, no lugar certo, no 

tempo certo, em quantidades certas e a preço certo.” Esta definição imputa ao merchandising 

uma técnica que tem outras responsabilidades além do âmbito promocional, ou seja, promover 

o ajustamento do produto ao mercado, envolvendo decisões sobre tamanho, aparência, 

formato, embalagem, quantidades, políticas de serviços e garantias do produto, conforme 

ressalta (PINHO, 2002, p. 71). Ao se analisar os conceitos e as aplicações do merchandising, 

pode-se concluir que, mesmo esta técnica tendo suas ações prioritariamente acontecendo no 
                                                 
14 O POPAI Brasil está filiado ao POPAI – The Global Association for Marketing at Retail, principal entidade do 
setor em todo mundo que, com mais de 60 anos de existência, está presente em 27 países. O POPAI Brasil é uma 
associação sem fins lucrativos, formalizada em 1998, dedicada ao desenvolvimento da atividade de 
Merchandising, de forma a beneficiar os consumidores; gerar os melhores resultados para os clientes-indústria, 
comércio e empresas de serviços; suprir agências e fornecedores especializados com as melhores técnicas; 
promover os negócios do setor e garantir a melhor prática e ética da entidade. (POPAI, on-line) 
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ponto-de-venda – nas áreas de exibição do produto, suas atividades englobam todo o conjunto 

de definições acima tratadas.  

PINHO afirma que “o merchandising atua fundamentalmente como apoio e reforço 

das diferentes ferramentas de comunicação de marketing, sendo sua eficácia determinada por 

diversos fatores, a saber:” 

- As ações devem ocorrer no ponto-de-venda de varejo, obviamente, 
onde a maioria das compras são decididas. 
- São atividades de caráter mercadológico, portanto, devem ser bem 
planejadas e executadas de forma criteriosa. 
- Somente apresentando e expondo corretamente o produto estaremos 
facilitando e estimulando o consumidor a comprar. 
- A ação no ponto-de-venda dependerá da participação do canal e da 
loja, o que será conseguido com o auxílio de outras atividades a elas 
direcionadas, como a promoção [...]. 
- O bom merchandising aumenta a rentabilidade do produto evitando 
perdas e desperdício no ponto-de-venda. 
- O fator principal de sucesso do merchandising é a compra por 
impulso, isto é, a decisão da compra e da marca no ponto-de-venda 
(PINHO, 2002, p. 75). 
 

Não é um processo simples, portanto, é vital entendê- lo e aplica- lo corretamente para 

que se possa conectar com o imaginário das pessoas, inspirando-as, sensibilizando-as e 

criando experiências únicas no ambiente em que se está trabalhando. Conforme expõem 

alguns autores, são inúmeras as técnicas de merchandising, abrangendo suas aplicações e 

características, conforme descritas abaixo, entretanto, no contexto do enfoque deste trabalho, 

algumas destas técnicas estarão sendo abordadas, relacionando suas definições, características 

e objetivos às aplicações em eventos e patrocínios. 

A exibitécnica, ou seja, a “técnica de expor, dispor e exibir produtos”, conforme 

Ferracciù (2002, p. 53), contempla a exibição, o vitrinismo, técnicas de lojismo, dentre outras.  

Nestas, são ressaltados os elementos convergentes sugestivos e de persuasão, usados de forma 

harmoniosa, para valorizarem a apresentação dos produtos. No caso de um evento como a 

Feira, a atmosfera, por exemplo, engloba os elementos que trabalharão os sentimentos e 

emoções do visitante. As cores, as formas, a decoração, os equipamentos de exposição, a 

sinalização e a comunicação visual, são elementos percebidos pelo cliente. Quanto a 

sinalização, deve estar localizada estrategicamente, junto a cada produto em exposição, 

contendo informações mais detalhadas para que o visitante conheça não só nome e endereço 

de onde o produto foi fabricado, mas também como este pode ser utilizado e o seu histórico. 

Outros recursos como sons, aromas e estímulos ao paladar e ao tato complementam a 

exibitécnica. O aroma tem propriedades já conhecidas, como a calmante, a afrodisíaca, e a 
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atenuante de problemas estéticos e psicológicos. Um determinado cheiro pode provocar 

lembranças, desejos e sentimentos como a fome, por exemplo. As cores, como aponta Blessa 

(2003, p. 47), podem sugerir classe, privacidade, praticidade ou descontração, sendo que a cor 

da moda ou da estação tende a envolver a clientela no desejo de se estar também na moda e, 

portanto, comprar. 

Degustações e demonstrações, segundo Ferracciù (2002, p. 67), “quanto mais o 

consumidor conhece os dados do produto, mais fácil fica sua aceitação.” Produtos como 

alimentos, cosméticos, utilidades etc, são considerados pelos autores, como importantes 

ferramentas através das quais se mostra como alguma coisa funciona, dando ao público a 

chance de conhecer e experimentar totalmente o produto. Estas possibilidades se transformam 

em diferencial para um público que está buscando novidades e que espera, na prática, se 

deparar com elas. A degustação é sempre um apelo ao paladar, mas envolve uma grande 

logística, pois os produtos alimentícios são perecíveis, com preparos diferenciados exigindo 

equipamentos e materiais (fornos industriais, fritadeiras, microondas e outros), além de serem 

servidos em tempo real.  Para o patrocinador de um evento que está utilizando o 

merchandising como uma ação integrada de comunicação, de reforço ao patrocínio, precisa 

considerar todos estes fatores ao optar por essa técnica, como expositor no evento. Siskind  

(2001, p. 65) ressalta que ao oferecer ao visitante a possibilidade da experimentação de seus 

produtos e serviços, é possível aumentar seu nível de interesse e compromisso, mas existem 

algumas observações aos expositores para que esta ferramenta seja eficiente: 

- Ter foco nos aspectos que se deseja evidenciar no produto ou serviço, considerando 

principalmente, o tempo de que dispõe o participante e o volume de material que 

recebe; 

- Utilizar a interatividade, tendo um espaço para a efetiva participação do público, 

permitindo o contato e o envolvimento com o produto ou serviço; 

- Dirigir-se a um público específico, definindo claramente quem deve ser abordado neste 

momento; 

- Ter um verdadeiro motivo para que o visitante se sinta atraído por sua demonstração; 

- Mostrar ao visitante que o serviço ou produto exposto tem muito mais a oferecer e que 

para isto, dispõe de uma equipe no estande, capaz de aprofundar os detalhes. 

 

Amostras grátis, para Giacaclia (2003, p. 113) é outro mecanismo de atração do público, 

sendo muito eficaz quando o produto é novidade, passível de experimentação – mesmo em 
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pequenas quantidades –, possuindo vantagens visíveis, evidentes e perceptíveis em relação à 

concorrência. 

Exibição, também técnica de merchandising, que atualmente pode ser apreciada em 

eventos, principalmente para tornar a empresa, e, conseqüentemente o produto e a marca do 

patrocinador, mais visíveis aos olhos dos participantes. Esta técnica permite ações diversas 

utilizando os mais variados espaços onde o evento acontece. Seja no estacionamento, no 

espaço aéreo, nos corredores das entradas e saídas, além do próprio estande, estas e outras 

áreas podem ser administradas e aproveitadas para se causar impacto de comunicação junto 

aos visitantes. Vídeo móbile, blimp15, banners, tótens, painéis personalizados etc, são 

excelentes recursos de exibição e persuasão que, estrategicamente criados e posicionados 

harmoniosamente, podem chamar a atenção do público dia e noite. Hoje, a Anhembi Turismo 

e Eventos de São Paulo, por exemplo, tem um plano de ação para comercializar espaços de 

exposição de marcas e produtos em todo o espaço do complexo, o que permite ao 

patrocinador uma opção de maior exposição da marca. 

A mídia em espaço externo ao de realização do evento desperta a atenção do público, 

como também do entorno. Os Balões dirigíveis, como réplicas do famoso Zeppelin, têm 

grande impacto visual, e muitos deles têm formato tridimensional. Geralmente são 

padronizados com a logomarca da empresa e podem sobrevoar todo o local do evento, os 

quais, além de prenderem a atenção do público, atrelam à marca patrocinadora a idéia de 

tecnologia, aventura e modernidade. 

Nos eventos a empresa encontra seu público-alvo, assim, trabalhar as técnicas de 

merchandising corretamente nestas ocasiões significa tangibilizar produtos e marcas, através 

da experiência positiva de relacionamento e envolvimento entre a empresa, seu produto e seu 

cliente. 

Um exemplo de merchandising está na estratégia do Banco do Brasil como parceiro da 

Confederação Brasileira de Vôlei. O logotipo do Banco é fixado em flâmulas, cartazetes, 

placas publicitárias, barras das redes, nos uniformes dos atletas e ainda nas camisetas 

amarelas dos torcedores presentes nas quadras durante os jogos, obtendo grande destaque e 

alcançando a percepção do público, não só aquele presente na quadra como também do 

telespectador. Além do televisionamento, há uma ampla cobertura da imprensa, através de 

fotos e reportagens escritas. 

 

                                                 
15 Balão pneumático, inflável com gás hélio. 
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Nas palavras de Melo Neto (1995, p. 154)  

uma marca afixada no uniforme e demais equipamentos utilizados pelos 
atletas, nas placas e faixas nos locais das competições, no pódio de 
premiação e na fita de chegada, possibilita a divulgação gratuita da marca 
dos patrocinadores na mídia impressa, e, às vezes, na mídia televisiva. Isto é 
o que denominamos merchandising no esporte. 
 

O merchandising, por suas técnicas aqui apresentadas, pode ser confundido com 

promoção de vendas, pois suas aplicações quase não apresentam diferenças. Alguns autores 

consideram o merchandising como parte da promoção de vendas, enquanto outros o creditam 

como uma categoria em separado. Como afirma Ferracciù (2002, p. 52) “é preciso entender 

que merchandising está acima da promoção de vendas e usa-a como seu meio para efetivar 

sua estratégia da mesma maneira como pode usar a propaganda.” Para Armando Sant’Anna 

(2002, p.23) considerando a comunicação, o merchandising  é o complemento de outras 

formas de atividades publicitárias da mesma forma como os cartazes são complementares 

para a televisão como veiculo de publicidade, sendo que cada um desempenha um papel 

específico, apesar de todos servirem ao mesmo objetivo – informar e persuadir o consumidor 

à comprar ou consumir determinada marca. 

Essa ferramenta de comunicação, por suas técnicas, permite uma visualização constante 

e marcante do patrocinador onde quer que o convidado esteja ou em relação a qualquer 

atividade desenvolvida. Entretanto, conforme salienta Giacaglia (2006, p. 40) alguns critérios 

como: padrão visual de acordo com o tema do evento – posicionamento, quantidade, 

localização e as dimensões da logomarca dos materiais –; seleção na qualidade de produtos e 

serviços oferecidos como brindes, precisam ser levados em consideração no planejamento do 

evento quando da utilização das técnicas acima mencionadas, visando um alinhamento correto 

com os objetivos do evento e às estratégias de comunicação do patrocinador. Isto é uma 

exigência para que esta técnica efetivamente se traduza em benefícios integrados à ação de 

patrocínio. 

 

2.3 Propaganda 

 

A propaganda é outra ferramenta da comunicação integrada de marketing, a qual, 

dentro de um conceito elementar e generalista, visa qualquer forma paga de divulgação que 

tenha como objetivo apresentar e promover idéias, produtos ou serviços. Para Sant’Anna 

(2002, p. 75) propaganda, em síntese, é definida como a propagação de princípios e teorias. 

“Deriva do latim propagare, que significa reproduzir por meio de mergulhia, ou seja, enterrar 
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o rebento de uma planta no solo. Propagare, por sua vez, deriva de pangere, que quer dizer 

enterrar, mergulhar, plantar. Seria então a propagação de doutrinas religiosas ou princípios 

políticos de algum partido.” Ainda para o autor, a propaganda sugere ou impõe crenças e 

reflexos que amiúde modificam o comportamento, o psiquismo e mesmo as convicções 

religiosas ou filosóficas. Portanto, a propaganda influencia a atitude fundamental do ser 

humano. (SANT’ANNA, 2002). 

Outros autores também manifestam um entendimento detalhado à propaganda e seu 

processo como é o caso de Ogden (2002, p. 13), o qual a descreve como: 

O desenvolvimento e a execução de qualquer mensagem de lembrança, 
informativa ou persuasiva, comunicada a um mercado ou público-alvo 
através de um meio não-pessoal. A mensagem é paga e o patrocinador da 
mensagem ou produto é identificado. A maioria das pessoas pensaria em 
televisão, rádio e revistas como sendo os meios tradicionais; contudo, 
outros meios estão disponíveis para um anunciante, tais como jornais, 
outdoors (e outros meios externos), folhetos e outros veículos diretos. O 
benefício-chave da propaganda é a capacidade de comunicar uma 
mensagem para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Além 
disso, a propaganda permite aos anunciantes a criação de continuidade para 
a mensagem, que é enviada para um grande número de consumidores de 
maneira padronizada ou uniforme, pois é impossível personalizar uma 
mensagem para cada consumidor. 
 

Enquanto o objetivo fundamental da propaganda é o de criar e fazer a manutenção da 

imagem de marca de um produto ou serviço, seguindo a imagem corporativa dessa empresa, a 

função pressupõe informar o consumidor dos benefícios desse produto ou serviço e de seus 

atributos que se quer valorizar, objetivando persuadi- lo. “Em resumo, ela cria e faz 

manutenção da imagem da marca e apóia o crescimento das vendas” (GULLO E PINHEIRO, 

2005, p. 46). 

Ainda quanto a propaganda, Pinho (2002) aborda os seus diferentes tipos, definindo-

os como: propaganda ideológica; propaganda política; propaganda eleitoral; propaganda 

governamental; propaganda religiosa; propaganda social; propaganda sindical; propaganda 

corporativa e propaganda institucional.  As quais para o autor, 

correspondem a um conjunto de técnicas e atividades de informação e 
persuasão destinadas a influenciar, cada uma em um determinado sentido, 
as opiniões, os sentimentos e as atitudes do público receptor. Entre eles, a 
propaganda institucional atinge o propósito básico de influenciar o 
comportamento das pessoas por meio da criação, mudança ou reforço de 
imagens e atitudes mentais. Ao adotar esse objetivo, a propaganda 
institucional assume importante função como ferramenta estratégica de 
marketing, pois suas mensagens serão destinadas a informar, persuadir e 
predispor favoravelmente as pessoas em relação ao produto, serviço, marca 
ou instituição patrocinadora das ações de comunicação (P INHO, 2002, p. 
134). 



 105 

 
Dentre os tipos de propaganda, observando o enfoque deste trabalho, a propaganda 

institucional e a corporativa seriam as mais aplicadas por suas funções e objetivos. No caso da 

propaganda institucional, ela se diferencia do foco estritamente mercadológico, se interagindo 

com a atividade de Relações Públicas, com o propósito de: 

- agir, se legal e permitido, para proteger os negócios da empresa quando ela recebe 

ataque político; 

- facilitar o recrutamento de pessoal para a empresa; 

- usar a propaganda institucional como instrumento específico para dar assistência, em 

áreas especiais, aos esforços de venda da empresa. (PINHO, 2002, p. 134) 

 

Ainda por este contexto, tem também a função de ferramenta estratégica de marketing, 

com intenção de consolidar o posicionamento corporativo e os objetivos estratégicos da 

empresa. Para Churchill e Peter (2005, p. 452) ao decidir como a propaganda se encaixa no 

composto de comunicação, os profissionais de marketing consideram questões como qual 

mídia utilizar – impressa, eletrônica ou outdoors – e quais mensagens enviar. 

No âmbito dos eventos, pode-se afirmar que a propaganda, uma forma de 

comunicação paga, utiliza, além da mídia impressa e eletrônica, a mídia alternativa, através 

dos outdoors, painéis, luminosos e outros. Muitas empresas vêm utilizando a propaganda – 

através de filmes e spots veiculados em rádios e na TV e anúncios de mídia impressa – todos 

incluindo peças institucionais da empresa e referentes a cada evento – para divulgar e criar 

sinergia às suas ações de patrocínio.  

Em matéria intitulada “Afinidade com a marca é garantia de público” (2007, p. 10), 

Thaís Chede, diretora corporativa de publicidade da Editora Abril, afirma que na empresa, 

todos os núcleos, por exemplo, elaboram projetos voltados para a integração total do 

conteúdo, aliando revista, site e eventos em ações que fidelizam o leitor e oferecem 

oportunidades para o anunciante impactar o público de forma diferenciada. Com isso, a Abril 

consegue planejar como o público será atingido, trabalha com um elemento a mais além da 

força de mídia e proporciona um ambiente com conteúdo apropriado e sinérgico.  

A Caixa Econômica Federal, que por ocasião do evento da corrida de São Silvestre de 

2004, veiculou na mídia televisiva, dentre outros, seu investimento no esporte como sendo a 

“patrocinadora oficial do atletismo brasileiro”. Na 11a. Maratona Internacional de São Paulo, 

em 2005, como patrocinadora, utilizou outras ferramentas de comunicação, através de suas 

mídias, para divulgar sua ação de patrocínio a esta modalidade esportiva. Divulgou a parceria 
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e o incentivo ao esporte e o evento com o slogan: “onde tem criança brincando a Caixa vê 

atletas crescendo”.  

Uma das estratégias foi divulgar o patrocínio e o apoio ao esporte, (ver anexo 2), na 

Avenida Paulista, em São Paulo, utilizando a fachada de seu Banco. Com isso possibilitou, 

através dessas estratégias de comunicação, uma correlação de sua valorização tanto com a 

modalidade esportiva, foco do evento em questão, como de sua ação estratégica de patrocínio. 

Levou ao conhecimento de uma considerada audiência, envolvida com as emoções do evento, 

sua ação em prol de uma modalidade do esporte brasileiro, aliás, carente de apoio e recursos 

no país. Como objetivo, visou maximizar seu investimento promocional, reforçando valores a 

sua marca, e ainda se posicionar como uma empresa que se compromete com questões sociais 

do país. 

Para Melo Neto (2003, p. 223) no uso intensivo das ações de propaganda, há uma 

ênfase na comunicação do patrocínio, e o objetivo almejado é a melhoria da imagem da marca 

e a busca de um melhor posicionamento da empresa no mercado. 

 

2.4 Publicidade  

 

Quanto aos termos publicidade e propaganda, Pinho (2002) lembra que ambos são 

usados indistintamente no Brasil, e, portanto, adota a definição de Rabaça e Barbosa para 

proceder a uma diferenciação entre eles: 

No Brasil e em alguns países de língua latina, as palavras propaganda e 
publicidade são geralmente usadas com o mesmo sentido, e esta tendência 
parece ser definitiva, independentemente das tentativas de definição que 
possamos elaborar em dicionários ou em livros acadêmicos. Em alguns 
aspectos, porém, pode-se perceber algumas distinções no uso das duas 
palavras: em geral, não se fala em publicidade com relação à comunicação 
persuasiva de idéias (neste aspecto, propaganda é mais abrangente, pois 
inclui objetivos ideológicos, comerciais etc); por outro lado, a publicidade 
mostra-se mais abrangente no sentido de divulgação (tornar público, 
informar, sem que isso implique necessariamente persuasão). [...] a palavra 
publicidade, calcada no francês publicitê é proveniente do latim publicus = 
público [...] o qual adquiriu, no século XIX, também um significado 
comercial: qualquer forma de divulgação de produtos ou serviços através de 
anúncios geralmente pagos e veiculados sob a responsabilidade de um 
anunciante identificado, com objetivos de interesse comercial. Este 
significado de publicidade é mais próximo do que se chama, em inglês, 
advertising. A palavra inglesa publicity designa o ato ou os processos de 
transmitir idéias ou informações de interesse de empresas, governos ou 
outras instituições, pelos meios de divulgação, sem que, necessariamente, se 
identifique o patrocinador já que esta atividade está mais ligada, entre nós, à 
área de relações públicas. (RABAÇA e BARBOSA, 1978, p. 378) 
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Atualmente, considerando que produtos e serviços estão disponíveis em variedades e 

quantidades expressivas, a publicidade cumpre um papel relevante preenchendo as 

necessidades concernentes aos bens disponibilizados pelas indústrias nacionais ou 

multinacionais. Assim, “a publicidade tem entre suas tarefas a divulgação e a promoção de 

empresas, marcas e serviços, bem como a criação, expansão, correção, educação, 

consolidação e manutenção de mercados para as mesmas marcas, produtos e empresas” 

(PINHO, 2002, p. 174). 

Ainda na visão do autor, a publicidade pode ser utilizada para transformar a qualidade 

efetiva do produto ou serviço em qualidade percebida pelo consumidor, já que esta ferramenta 

pode comunicar, de maneira eficiente e compreensível, os argumentos e alegações de 

qualidade da marca. Atingindo um grande número de pessoas, a publicidade tem a 

propriedade de explicar as razões de o produto ou serviço possuir uma qualidade superior, 

baseada em fatos e dados que ainda podem estar revestidos de um forte conteúdo emocional, 

o que os torna altamente persuasivos. (PINHO, 2002) 

YALE (1991, p. 2) define a publicidade como “o fornecimento de informações que 

sejam factuais, interessantes e válidas como notícia para a mídia que não é controlada.” 

No contexto dos eventos e do patrocínio, Allen et al. (2003, p. 137) ressaltam que uma 

das vantagens é que as pessoas geralmente gostam de ler sobre as atividades de lazer 

esportivas, artísticas e de entretenimento que o evento produz. Portanto, é relativamente mais 

fácil obter publicidade para um evento do que para alguma atividade mais corriqueira. Devido 

a sua capacidade de gerar divulgação de eventos ou atividades, a um baixo custo, pode 

propiciar um grande retorno sobre o investimento. Afinal, invariavelmente a exposição da 

marca é a razão primeira para o patrocínio.  

ARAÚJO (2004, p. 25) destaca em sua matéria o exemplo da Brahma que patrocina 

eventos culturais e tem a oportunidade de gerar mídia espontânea, e que mesmo sabedora 

deste benefício, busca implementar a ação por meio de anúncios, impressos, outdoor, folders e 

distribuição de ingressos, conforme afirma Stella Brant, gerente de produto da empresa. Para 

Brant, com certeza esta parceria, patrocínio-mídia, garante importantes benefícios adicionais, 

como maior visibilidade da marca, alavancando as oportunidades promocionais do patrocínio. 

Especialistas e autores afirmam que o que mais atrai espaços na imprensa são as 

novidades apresentadas no evento, além de ser fundamental abordar números, geração de 

negócios, previsão de público para se ocupar noticiários econômicos. É igualmente importante 

que a informação seja ágil, precisa e de qualidade e que haja uma constante no contato e 

relacionamento com a imprensa. Portanto, é necessário ressaltar que, como as demais 
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ferramentas, a publicidade precisa ser controlada e planejada, e estar inserida a uma estratégia 

de comunicação integrada de marketing. Como afirma Ogden (2002, p. 110) mesmo sendo 

extremamente difícil controlar todas as informações veiculadas na mídia sobre a empresa, as 

mensagens não planejadas, fornecidas pelos meios de comunicação, devem ser limitadas ou, 

não havendo controle, eliminadas.   

Ainda, quando a empresa não tem um planejamento e uma atenção na sua estratégia de 

comunicação, tem a perda e prejuízo de divulgação. No caso do patrocínio a eventos, 

principalmente os culturais, a mídia pode mencionar a empresa patrocinadora como forma de 

citação, mas, mesmo sendo interessante, deixa muitas vezes de divulgar e dar ênfase a ela por 

falta de informação. Isto se aplica a muitas empresas – públicas ou privadas – que, como 

patrocinadoras de um evento, não oferecem dados para que o editor de uma mídia impressa, 

seja um jornal ou revista, possa elaborar seu perfil.  

Nos eventos esportivos, por exemplo, a publicidade acontece, principalmente, através 

de acordos promocionais, realizada pelo evento ou pela cobertura da televisão. E aí se 

encontra sua vantagem, já que nesta situação, a mensagem da empresa patrocinadora torna-se 

mais objetiva aos olhos da audiência, ficando mais difícil a ela ignora- la, como acontece com 

um anúncio tradicional. Segundo Contursi (2003) a empresa, em vez de pagar por notas na 

mídia, tem a oportunidade de ser ‘notícia’, em horários nobres e junto ao produto com o qual 

o público tem forte afinidade.  

A publicidade no patrocínio também compreende a exposição da marca do 

patrocinador no ambiente de realização do evento, através de placas, faixas, banners, pódio e 

palco. Para Melo Neto (2003, p. 266) o patrocinador deve saber utilizar a imagem do atleta, 

da equipe, inclusive de um espetáculo ou show, com vistas a fortalecer sua marca como, por 

exemplo, anúncios de oportunidade, após vitórias consagradoras, títulos conquistados, 

entrevistas coletivas, distribuição de fotos para torcedores, dentre outros. 

Quanto a cultura, Ruth Bellenghini, editora de Cultura e Patrocínio, página publicada 

às sextas-feiras no jornal O Estado de São Paulo, se surpreendeu com a repercussão obtida 

pela seção. “No começo, duvidava se seria muito lida, depois vi que me enganei. A página é 

lida por todo tipo de leitor, não só pelos profissionais do meio.” (MÍDIA...,1998, p. 58) 

Dessa forma, a publicidade no contexto dos eventos, como ferramenta estratégica para 

criar sinergia  ao patrocínio, tem a conotação de mídia espontânea gerada pela essência do 

projeto e sua importância, e tornou-se um dos meios mais usados pelas empresas de eventos e 

patrocinadores para avaliar o retorno do investimento. A visibilidade do patrocínio é avaliada 
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também com base no número de fotos e notas publicadas nos jornais e revistas e de filmagens 

na TV, onde a marca aparece com destaque.  

Como já visto, a publicidade assume as mais diversas formas de divulgação, podendo, 

inclusive, ser desfavorável a um projeto, porém, é por esta característica de transmitir uma 

opinião espontânea da mídia que ela gera credibilidade extra ao público. Sendo a publicidade 

vista como gratuita, embora possa haver seus custos, há alguns fatores específicos a serem 

ressaltados quanto a esta ferramenta de comunicação, os quais os promotores de eventos e as 

empresas patrocinadoras precisam estar atentos no sentido de otimizar resultados, evitando 

possíveis situações inesperadas. 

- Como já mencionado, sempre que possível, ela precisa ser planejada e estar alinhada 

aos objetivos e estratégias do evento e seus patrocinadores; 

- Deve haver um rigoroso controle e uma atenção por parte dos organizadores do evento 

e as assessorias de imprensa quanto as informações que podem ser veiculadas nas 

mídias; 

- É necessário dar credibilidade e atenção à imprensa, fornecendo informações que sejam 

efetivamente importantes para o público, mesmo que a marca não vá, diretamente, 

aparecer. 

 

2.5 Relações Públicas 

 

Dentro do composto de comunicação de marketing está também relações públicas a 

qual tem como suas mais importantes técnicas comunicacionais os eventos e o patrocínio, e 

pode também, estrategicamente, contribuir para valorizar estas ações dentro de um 

planejamento integrado de comunicação. 

Para se compreender a importância da função estratégica das relações públicas, 

segundo Maria Aparecida Ferrari (2003), é preciso, primeiramente, ter claro o conceito de 

estratégia, a qual ela define como: 

uma habilidade comunicacional, fundamental para a prática eficaz da 
própria comunicação. A palavra grega strategos refere-se a um general no 
comando de um exército. O stratego, general da Grécia, comandava suas 
tropas do alto da montanha, onde também estabelecia as táticas a serem 
executadas. A estratégia relaciona-se às habilidades psicológicas e 
comportamentais que conduzem o general à definição de suas manobras. 
Hoje, a idéia de estratégia está intrinsecamente ligada à visão global de uma 
situação, seus recursos e seus objetivos – condições quantificadas a serem 
atingidas e mantidas (FERRARI, 2003, on line). 
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Para a Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP) o termo Relações Públicas 

é definido como: 

um esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta administração 
para estabelecer e manter uma compreensão mútua entre uma organização 
pública ou privada e o seu pessoal, assim como entre essa organização e 
todos os grupos aos quais está ligada direta ou indiretamente.   

  
Nesta definição pode-se encontrar uma importante vertente da função de relações 

públicas que é o de buscar, primeiramente, valorizar seu maior público, ou seja, o efetivo da 

empresa, sem o qual todo o esforço de comunicação poderá resultar nulo. É com certeza nesse 

público que deve ter origem e foco o trabalho de relações públicas, para que se possa tê- lo 

como um permanente parceiro e avalista de suas ações.  

GALINDO (2005, p. 57) claramente contextualiza o papel de relações públicas 

estabelecendo que: 

O reconhecimento do papel de auscultar o mercado através dos diversos 
públicos que o compõem, sentindo suas reações e propondo um diálogo 
direto com eles, faz da atividade de Relações Públicas uma ferramenta 
realmente estratégica e diferenciada frente à unilateralidade da propaganda 
e da mídia que dita normas, comportamentos e, sobretudo, molda a visão de 
mundo do consumidor contemporâneo. 
 

No entendimento de França (2001, p. 8) a interação da empresa com a sociedade e 

com os setores específicos onde atua, e a busca de condições favoráveis para conseguir 

compreensão e apoio da opinião publica, são enfoques que atribuem ao profissional de 

relações públicas ser o intermediário, o administrador dos relacionamentos institucionais e de 

negócios da empresa, com seus públicos, segundo princípios operacionais, mercadológicos e 

éticos de aplicação global e adequados ao contexto socioeconômico de cada situação e ao 

contexto de atuação de cada organização. 

Já a ABRP baseia-se no Art. 1o, do Capítulo I, do Decreto no 63.283 da legislação 

federal que regulamenta o exercício da profissão, definindo relações públicas como “a 

atividade e o esforço deliberado, planificado e contínuo para estabelecer e manter a 

compreensão mútua entre uma instituição pública ou privada e os grupos de pessoas a que 

esteja direta ou indiretamente ligada.” 

Analisando as definições acima, entende-se que o profissional de relações públicas 

tem uma função estratégica e complexa, a qual seja a de buscar, incessantemente, condições 

favoráveis para se obter, junto à opinião pública, compreensão e apoio, bem como manter, 

dentro de uma atmosfera de negócios, uma permanente interação da empresa com a sociedade 

e com os setores específicos onde atua. Mas este profissional terá ainda como atribuição 
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intermediar e administrar, com os diversos públicos, relacionamentos não só institucionais, 

como também mercadológicos, nos quais, igualmente, a ética deve ser a tônica. 

Neste contexto, França (2001, p. 9) ressalta que há uma multiplicidade de funções de 

relações públicas, podendo ser consideradas: 

estratégica, política, institucional, mercadológica, social, comunitária, 
cultural etc., devendo atuar sempre marketing oriented para se poder 
cumprir os objetivos da organização e definir suas políticas gerais de 
relacionamento. Portanto, a atividade de relações públicas constitui uma 
estratégia fundamental para o sucesso das empresas e o profissional que a 
conduz deve ser também um estrategista da comunicação e do 
relacionamento. 

  
Especificamente nos direcionamentos de relações públicas, já que este é seu principal 

objeto e fator de importância no contexto deste trabalho, o termo ‘público’ é definido por  

Kotler como: 

Um público é qualquer grupo que tenha um interesse real ou potencial ou 
que possa ter impacto na capacidade de uma empresa para atingir seus 
objetivos. Relações Públicas (RP) envolvem uma variedade de programas 
desenvolvidos para promover ou proteger a imagem de uma empresa ou de 
seus produtos em particular (KOTLER, 2000, p. 624). 
 

Igual relevância é dada por Schultz e Barnes (2001, p. 231) quanto ao público no 

âmbito de relações públicas. Para os autores a concepção de diversos públicos, todos 

essenciais para o sucesso da organização, é decisivo nesta área. Verificar a forma pela qual os 

profissionais segmentam os públicos corrobora a importância da comunicação de mão-dupla e 

da abertura corporativa no sucesso desta comunicação. Os autores Gullo e Pinheiro (2005, p. 

55) apresentam os públicos, ressaltando a importância destes para a empresa dentro de um 

processo saudável de relacionamento: 

Muitos produtos, apesar de suas benesses, acabam morrendo por não 
contarem com a simpatia de públicos em geral. A empresa precisa se 
relacionar de maneira construtiva com consumidores e clientes, mas 
também tem que se relacionar com um grande número de públicos 
interessados e formadores de opinião. São eles: 
• funcionários; 
• organizações: acionistas, fornecedores e revendedores; 
• lideres de opinião; 
• governo e políticos; 
• associações e sindicatos; 
• veículos de comunicação: imprensa escrita e falada. 
 

FERRARI (2004) cita que “[...] o êxito de um relacionamento com os públicos está 

baseado no ENVOLVIMENTO e no VÍNCULO que deve ocorrer entre ambas as partes. 

Sem envolvimento não há vínculo nem participação e sem participação não há ação 

comunicacional que seja positiva e benéfica.” 
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É, portanto, necessário que as organizações tenham dentre os objetivos de 

comunicação o de conquistar o equilíbrio entre os seus interesses e os dos públicos a elas 

vinculados. Para isso a comunicação deve ser “planejada de forma estratégica, utilizando 

técnicas de relacionamentos e meios específicos, devidamente selecionados, e integrando 

todas as atividades comunicacionais, dentro de uma filosofia de comunicação organizacional 

integrada.” (KUNSCH, 2003, p. 14). 

Promover a credibilidade e a reputação da empresa, bem como construir marcas, 

agregando valor aos negócios, podem ser considerados alvos norteadores do propósito de 

sustentar um processo de comunicação integrado, permanente e duradouro. Assim, para se 

obter a confiança dos clientes é imprescindível haver credibilidade, naturalidade e 

espontaneidade, e que dentre todas as ferramentas de comunicação, relações públicas tem 

maior força em função de seus recursos de atuação. Pode-se afirmar que relações públicas 

como ferramenta de comunicação é constituída de uma variedade de programas destinados a 

promover e proteger a imagem de uma empresa e de seus produtos. 

Esta reflexão também perpassa a abordagem de Borden e Marshall, quanto a atuação 

de relações públicas, os quais atestam que ela: 

envolve mais do que o uso de várias técnicas de comunicação para 
transmitir a públicos específicos informações sobre a empresa, suas 
políticas, procedimentos ou pontos de vista. Relações públicas sólidas se 
iniciam com o caráter e o comportamento da empresa com relação a seus 
públicos, e se estendem ao produto, que deve ser bom, de forma a 
proporcionar uma base duradoura de amizade com esses públicos 
(BORDEN e MARSHALL, 1959, p. 386). 
 

KUNSCH ressalta que para Paul Adams, dentre as vantagens que relações públicas 

oferece no contexto mercadológico, uma delas é a de poder “dizer o que se deseja em maior 

profundidade, com mais tempo e espaço disponível, por mais recursos e através de mais 

veículos.” (PAUL ADAMS apud KUNSCH 2003, p. 185). 

Denota-se, pois, que tanto no nível do entendimento, como no de persuasão nos 

negócios, relações públicas tem por objetivo maior, liderar o processo de comunicação total 

da organização, e o “ponto de partida é a criação de uma filosofia global, corporativa e 

integrada de comunicação para orientar e dar sentido a todos os relacionamentos 

organizacionais” (FRANÇA, 2001, p. 9). Por relação, o conceito das marcas é suscetível ao 

conceito das empresas que identificam seus produtos no mercado, e, para ser capaz de 

estimular a demanda distinta – a qual é a razão e motiva as empresas a se empenharem em 

manter suas marcas em evidência – é preciso buscar assiduamente a manutenção positiva 

desses conceitos junto aos seus públicos. E aí se revela o papel decisivo da comunicação, 
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compreendendo seu processo integrado pelo qual as informações serão transmitidas a estes 

públicos, agente de interesse e relacionamento da empresa e de suas marcas. Desta forma, 

independente das características peculiares, tanto a comunicação institucional, como a 

comunicação mercadológica, de natureza eminentemente persuasiva, se complementam na 

missão de orientar as empresas ao êxito e cumprimento de suas metas mercadológicas, 

institucionais e sociais. 

A comunicação institucional na visão de Kunsch (2003, p. 165) “enfatiza os aspectos 

relacionados com a missão, os valores e a filosofia da organização e contribui para o 

desenvolvimento do subsistema institucional, compreendido pela junção desses atributos.” 

Quanto a comunicação mercadológica Daniel Galindo (1986, p. 37) explica que: 

[...] a comunicação mercadológica seria a produção simbólica resultante do 
plano mercadológico de uma empresa, constituindo-se em uma mensagem 
persuasiva elaborada a partir do quadro sócio-cultural do consumidor-alvo e 
dos canais que lhes servem de acesso, utilizando-se das mais variadas 
formas para atingir os objetivos sistematizados no plano. 
 

TORQUATO (apud Kunsch, 2003, p. 165) entende que apesar de ser possível estabelecer 

uma efetiva relação entre a comunicação institucional e a comunicação mercadológica, integrando-se 

na estratégia global dos negócios e promovendo e respaldando a sinergia comercial, há uma distinção 

entre os seus programas. 

Para Schultz e Barnes (2001, p. 241) “as relações publicas constituem um campo 

diversificado que abrange uma ampla variedade de atividades em apoio às metas tanto 

corporativas quanto de marca.” Complementam que “a maior credibilidade e, em geral, o 

melhor posicionamento na mídia, obtido através dos esforços de relações públicas, pode 

constituir os meios para criar a imagem da marca.” 

Assim, o papel de relações junto a marketing tem sua essência na construção da 

imagem de uma empresa, refletindo para o conceito de seus produtos e suas marcas, orientado 

pelos instrumentos de que utiliza, colaborando com outras áreas para que a empresa seja vista 

pelos seus públicos-alvos com confiança e credibilidade, integralizando assim, todo um 

esforço de comunicação e marketing. Relações públicas, cumprindo sua função de planejar, é 

fundamental na implantação das ações conjugadas dessas áreas que culminarão com o 

aumento da demanda de seus produtos e serviços. 

Vários autores abordam, dentro do contexto de comunicação integrada de marketing, o 

termo relações públicas de marketing, para a qual Pinho (2002, p. 93) ressalta com 

propriedade como deve ser vista esta função, atestando que “a expressão relações públicas de 

marketing (RPM) começa a ser usada para afirmar a importância das relações públicas em 
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apoio a marketing, que precisa passar a ser vista mais como uma peça-chave do marketing 

integrado do que como uma função isolada.” Mitsuru Yanaze estabelece uma correlação na 

qual marketing propicia à empresa localizar seus mercados e definir objetivos e estratégias 

para alcançá-los, e relações públicas planeja e executa ações que visam melhorar as relações 

da empresa com seus púb licos (mercados) (YANAZE, 2001, p. 55). 

Nos dias atuais, esta ligação entre relações públicas e o marketing é mais forte, embora 

ainda não seja uma unanimidade no universo empresarial, principalmente no âmbito 

brasileiro. Isto não exclui a constatação de que o caminho aponta para este destino no qual é 

certa a força dessa relação em se construir, reforçar e manter a credibilidade da empresa e sua 

marca nos relacionamentos com seus stakeholders, através de uma comunicação integrada.  

Relações públicas é uma gestora no processo estratégico da comunicação das 

organizações, capitalizando a sinergia das áreas afins. Seguindo por esta conduta, as 

organizações alcançarão resultados positivos nessa área, não só em seu processo interno, mas 

principalmente com a razão principal de seus esforços – os seus públicos – mediante uma 

efetiva política de comunicação integrada. E para atingir todos os seus propósitos e objetivos 

de comunicação, o programa de relações públicas pode envolver uma variedade de 

ferramentas. Diversos autores, como Pinho (2002); Pride e Ferrel (2000); Kunsch (2003); 

Kotler (2000) destacam estas principais ferramentas, estando dentre elas a promoção de 

eventos e o patrocínio a eventos, conforme já abordados.  

Na concepção de Pinho (2002, p. 90) os eventos apresentam inúmeros benefícios e 

como instrumentos de relações públicas ele ressalta: 

Em relações públicas, os eventos ou acontecimentos são aproveitados para 
atrair a atenção do público e da imprensa sobre a empresa e seus produtos, 
serviços e marcas. [...] os eventos apresentam a insuperável vantagem de 
criar um grande envolvimento do público, o que é altamente propício para 
condicionar positivamente o participante.  
 

Dentro de um planejamento integrado de comunicação de marketing, uma série de 

fatores dará a resposta a quais ferramentas poderão ser utilizadas e em que momento. Kunsch 

(2003, p. 185) dá um exemplo: 

se vai introduzir no mercado determinado artigo ou produto esportivo, 
pode-se, além do trabalho de relações públicas com a imprensa e do 
programa institucional de lançamento, promover concursos, patrocinar 
atividades esportivas, emitir folhetos institucionais sobre a importância do 
esporte e criar outros meios de divulgação. Tudo isso, bem planejado e 
integrado com o que deve ser feito por outras áreas da comunicação, só 
pode dar bons resultados. 
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Por outro lado, relações públicas também cumpre seu papel de criar sinergia à ação de 

patrocínio, promovendo entrevistas individuais e coletivas, coquetéis, festas de abertura e 

encerramento e de confraternização, mini-competições esportivas, envolvendo atletas, 

jornalistas, dentre outras ações que irão promover o evento, potencializando assim a marca do 

patrocinador. As estratégias de relações públicas podem, também, reforçar os resultados de 

qualquer projeto de patrocínio, atingindo os distintos públicos da empresa. Portanto, é 

importante que o projeto preveja ações de relações públicas, conforme o interesse da empresa.  

Uma das patrocinadoras oficiais da Copa do Mundo de 2006, a MasterCard, 

necessitava de uma estratégia de relações públicas para potencializar a visibilidade de todas as 

ações dirigidas a jornalistas, clientes e consumidores finais que seriam realizadas na 

Alemanha durante a competição, somando ao objetivo de estreitar relacionamentos e 

posicionar a marca. Para a Fundamento, agência que desenvolveu a estratégia de relações 

públicas para a MasterCard, o maior retorno de exposição em patrocínios deste porte está 

principalmente na construção de imagem, percepção e reputação junto a formadores de 

opinião e da maneira criativa como podem ser abordados. 

As principais estratégias realizadas junto ao patrocínio da MasterCard na Copa, 

descrita pela Fundamento (2006), em matéria intitulada, “Prêmio Nacional de Opinião Pública 

2006”, foram o desenvo lvimento de ações de relacionamento diferenciadas que possibilitaram 

à marca ampliar seu contato com públicos-alvos, durante a realização do evento. Abordagens 

criativas para a mídia nacional e internacional, ações de suporte para facilitar o trabalho de 

jornalistas alocados na Alemanha, criando assim, uma relação de empatia com a empresa e 

ainda ações de oportunidade com os 120 consumidores MasterCard que estariam presentes na 

Alemanha devido a uma ação promocional, previamente realizada, contando suas histórias e 

experiências. 

Pelo exposto, relações públicas pode ser considerada uma atividade complexa, que 

exige um trabalho integrado com as outras áreas do composto da comunicação integrada de 

marketing, e que dispõe de ferramentas, dentre elas, o patrocínio a eventos, como uma ação 

estratégica não só de caráter institucional, mas também mercadológica. A integração de todos 

estes elementos resultará em um efeito sinérgico de comunicação, extremamente benéfico e 

crucial para o desempenho das organizações. 

 

2.6 Marketing Direto 

 

Ao se abordar marketing direto, Paulino Pancrazio (2000, p. 181) diz se tratar de: 
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uma especialização do marketing que utiliza técnicas de comunicação que 
possibilitam atingir o público-alvo de forma dirigida e personalizada e obter 
respostas diretas e mensuráveis. Isso significa que enquanto o marketing 
busca atingir o público-alvo como um todo, identificando-o com as 
características genéricas de sexo, idade, classe socioeconômica etc, o 
marketing direto procura atingir o individuo que faz parte desse mesmo 
público. 
 

OGDEN (2002) menciona que “para um ataque tático ao mercado-alvo”, podem ser 

utilizadas algumas das categorias de marketing direto, dentre elas as três principais: a 

propaganda de resposta direta, o telemarketing e a venda direta. Cada uma delas apresenta 

uma função sendo que: 

A propaganda de resposta direta inclui o uso de mala -direta, mídia 
eletrônica e mídia impressa, embora novos métodos também estejam sendo 
desenvolvidos. No telemarketing, o telefone é usado para prospectar novos 
clientes e fechar vendas. A venda direta geralmente é uma função do 
departamento de vendas (OGDEN, 2002, p. 79). 

 
 Na concepção de Gil Vaz (1995, p. 173) o marketing direto tem conotação mais 

abrangente com técnicas que vão de sistemas de cuponagem – pedidos através de cartões –, 

resposta com selo comercial, em que o produtor paga o correio, até o telemarketing ativo – 

contatos por telefone – e o passivo em que o produtor exibe o produto na TV e recomenda que 

o consumidor interessado faça o pedido por telefone.  

As categorias desta ferramenta serão mencionadas estabelecendo relação com o 

patrocínio a eventos, dentro de uma comunicação integrada. 

 A escolha da mídia é uma das decisões mais importantes no desenvolvimento de um 

programa de resposta direta, sendo que a mala direta continua a ser a opção mais popular, 

seguido pelo telemarketing, também amplamente utilizado. Nos eventos, os patrocinadores 

utilizam com maior freqüência o convite, que é enviado ao público de interesse, o qual, 

normalmente, entra em contato com uma central de reservas para confirmar e/ou reservar sua 

participação. Este convite pode estar como encarte de revistas especializadas. Atualmente esta 

estratégia é feita também pelo celular, no qual as operadoras que estão patrocinando ou 

realizando um evento enviam uma mensagem de texto, oferecendo benefícios para o cliente 

participar deste. Para isto ele (o cliente) deve enviar uma mensagem para um determinado 

número e/ou código ou pela internet através do site do evento, local inclusive, onde o 

internauta tem a possibilidade de obter todas as informações. O site ainda oferece a vantagem 

de modificação rápida das mensagens veiculadas. Outra forma é o convite ser enviado por e-

mail, através do qual o endereçado é convidado a fazer seu credenciamento pelo site do 

evento. 
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 A televisão e o rádio também são mídias utilizadas, sendo que muitos eventos, 

principalmente os de grande porte, divulgam seus patrocinadores e indicam o melhor caminho 

para que o público possa participar. Isso demonstra que o marketing direto, seja pelos meios 

tradicionais – mala direta e o telemarketing – seja pelos canais interativos mais novos, oferece 

à empresa, uma forma de se comunicar com clientes e grupos de clientes específicos, com 

mensagens planejadas para, de forma personalizada, atrair especificamente a pessoa a quem é 

endereçada, além de poderem ser mensurados com mais facilidade.  

 Um exemplo, o evento TIM Música em São José dos Campos em 29.09.07, com os 

cantores Charlie Brown Junior e Natituts, sendo que os clientes da TIM recebiam mensagens 

de texto em seus celulares, com o conteúdo – “envie MUSICA para 48800 saiba + sobre o 

evento e baixe as músicas da sua banda preferida!” 

 Portanto, como será tratado no próximo capítulo, é possível perceber que quando 

integradas a um planejamento de comunicação de marketing, cada uma dessas ferramentas, 

em seus objetivos e aplicações, podem se complementar tendo por fim gerar uma sinergia 

capaz de aumentar a eficiência da mensagem. Conforme já mencionado, o planejamento é de 

vital importância nas ações da comunicação integrada, e deve ser estratégico, caracterizado 

como de longo prazo, calcado em objetivos para efetivamente alcançar resultados eficazes. 

MOTA MELLO (2005) mostra dois exemplos de ações que, segundo ele, aplicaram 

com sucesso a comunicação integrada. Uma campanha interna da Microsoft de sensibilização 

para a importância do cliente, que utilizou várias mídias – internet, vídeo, ações promocionais 

e evento de encerramento – e está servindo como modelo para toda a América Latina; e a 

Parada dos 450 anos da cidade de São Paulo, realizada em janeiro deste ano e segundo o 

palestrante, um exemplo de convergência de várias ferramentas. “Construímos um site de 

participação, fizemos vídeos para a capacitação das 3 mil pessoas que trabalharam no evento, 

montamos uma intranet para acompanhar o cronograma da Parada, imprimimos folhetos para 

o público, enfim, integramos tudo e obtivemos um excelente resultado.” (MOTA MELLO, 

2005, p. 48) 

Quando combinadas – a cobertura da mídia ao evento – as vantagens obtidas pode ser 

o objetivo mais importante que determinadas companhias almejam em um acordo de 

patrocínio. Para Renato Cavalher, (2006, p. 13) ainda não inventaram nada melhor para 

construir, fortalecer e proteger uma marca do que a comunicação integrada. Isto é, controlar 

todos os pontos de contato da marca com seus diferentes públicos, garantindo unidade, 

sinergia e coerência.  
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Capítulo IV - A INTEGRALIDADE DAS FERRAMENTAS 

COMUNICACIONAIS 

 

Merchandising, propaganda, publicidade, relações públicas, promoção de vendas, 

marketing direto. Cada uma dessas ferramentas de comunicação, dentro da importância, do 

conceito e dos objetivos da comunicação de marketing, tem sua especificidade, sua 

contribuição, um papel que só a ela é atribuído. Entretanto, quando trabalhadas de forma 

integrada, é preciso identificar e ajustar os objetivos de comunicação – institucional e 

mercadológico – para se alcançar o melhor resultado, considerando como e em que situações 

elas podem ser combinadas.  

No entendimento de Gullo e Pinheiro (2005, p. 40) cada ferramenta de comunicação 

utiliza técnicas específicas para falar com o consumidor, portanto, o processo de comunicação 

se faz com seus elementos, com a finalidade de levar a mensagem ao público-alvo, que deve 

interpretar essa mensagem, ou decodificar sua linguagem, entender e dar seu feedback em 

termos de compra, recompra e efetivação de consumo para determinada marca.  

Entretanto, nesse sentido, alguns autores, como Vivian Bealski (2006), fazem algumas 

reflexões sobre a real dificuldade em se delimitar e pontuar, de maneira precisa e objetiva, a 

especificidade de cada uma dessas ferramentas. Nas palavras da autora “nunca foi tão difícil 

conceituar e determinar, com exatidão, onde começa uma atividade e termina outra, ou quais 

os limites de cada uma dessas atividades, se é que eles existem [...]. As várias disciplinas 

parecem estar se fundindo” (BEALSKI, 2006, p. 65).  

Como já abordado, para que a comunicação integrada de marketing se traduza em 

benefícios para a empresa é preciso primeiramente estabelecer os objetivos que se deseja 

alcançar, pois serão estes que darão fundamentação e nortearão qual a melhor estratégia e 

como cada ferramenta de comunicação poderá sustentá- la. Em síntese, integrar as ferramentas 

de comunicação é otimizar investimentos, pois é necessário compreender que as marcas, nos 

mais diversos mercados, têm suas mídias características – há marca que sua mídia básica não 

é a TV e sim revista. Se a mídia básica for a revista, é preciso definir qual a sua mídia 

complementar, ou seja, a mídia que se integra à revista objetivando otimizar a verba. Neste 

caso, poderá ser, por exemplo, o Outdoor ou a Internet. (GULLO e PINHEIRO, 2005, p. 41) 

No presente trabalho, ao se analisar as estratégias para se criar sinergia ao patrocínio a 

eventos, no processo da comunicação integrada, verifica-se que as ferramentas de 

comunicação de marketing têm papéis distintos, mas ao mesmo tempo complementares. Para 
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exemplificar pode-se mencionar um patrocínio a um determinado evento cultural e a 

propaganda. O patrocínio cultural que, por seus objetivos e a estratégia de comunicação 

definida pela empresa, estará focado a um determinado público em termos de quantidade e 

qualidade. A propaganda, através de campanhas específicas, poderá reforçar a percepção 

deste projeto cultural, ampliando a audiência entre o público-alvo da empresa, atual e 

potencial, além de outros segmentos de público – formadores de opinião, comunidade, 

representantes do governo – de interesse da empresa. Neste caso, tanto o patrocínio ao evento 

quanto a propaganda, cumpriram seu papel específico na comunicação, porém, como 

resultado de uma comunicação integrada, se complementaram buscando maximizar o 

potencial e o alcance da estratégia de comunicação. 

“Crescem ações de comunicação integrada.” Este é o título da matéria de Sant’Anna 

(2007, p. 12) que ressalta a importância da revista junto a outras ações de comunicação. Nela, 

Alexandre Gama, presidente da Neogama/BBH, afirma que “a revista aprofunda o conceito 

central da comunicação integrada, quando desenvolve o assunto e informa mais sobre a idéia 

que permeia a comunicação.” 

Quando a estratégia de comunicação é traçada com base no posicionamento desejado 

da marca, Reis (2003, p. 91) assinala que é ao redor dela que todas as ferramentas devem 

orbitar. “Entre si, elas funcionam como vasos comunicantes. O que uma faz certamente afeta 

todas as outras. Quando a estratégia é bem concatenada, é comum que seja feita a criação de 

uma campanha de propaganda refo rçando a divulgação e o alcance do projeto cultural.” Dessa 

forma, estando os objetivos de cada uma dessas ferramentas alinhados a uma estratégia de 

comunicação comum, é fundamental que se complementem de forma sinérgica, respeitando as 

especificidades de cada uma. 

A integração das ferramentas de comunicação de marketing, segundo Gullo e Pinheiro 

(2005, p. 41-42) sobrevém por força dos objetivos traçados para uma marca, seus pontos 

fortes e oportunidade, os quais indicam a estratégia a ser assumida pela administração de 

marketing. Ainda para os autores, é importante ter esse pensamento estratégico de como 

integrar as mídias e seus veículos de comunicação de forma adequada. Nem sempre é preciso, 

ou se deve usar todas as mídias, ou então, parte delas. É preciso utilizar as mídias certas, que 

se complementam e se integram, objetivando um retorno favorável da comunicação e 

rentabilidade sobre os investimentos das verbas de comunicação de marketing. 

OGDEN (2002, p. 111) ressalta que, no caso de relações públicas, existe uma 

sobreposição de suas funções com as outras variáveis da CIM. Por exemplo, propaganda e 

relações públicas. Pode haver momentos em que a empresa queira anunciar suas atividades de 
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relações públicas, e esses anúncios podem ser gerados para atingir importantes membros do 

público, como governo, clientes ou eleitores. Por outro lado, grupos sem fins lucrativos ou 

beneficentes podem desejar promover programas patrocinados para gerar boa vontade ou, no 

caso, audiência nos eventos. A propaganda de relações públicas é um bom veículo a ser usado 

para essa finalidade.  

No caso de promoção de vendas e propaganda, Ferracciù (2002, 138) afirma que, 

mesmo estando voltadas para o mesmo objetivo comum – ajudar a vender produtos ou idéias, 

cada uma se ocupa de sua função específica. “Seus fundamentos e princípios jamais podem 

ser considerados antagônicos ou opostos entre si. Ao contrário, ambas se associam e se 

irmanam na estratégia de mercado, usando armas e instrumentos diferentes, mas que se 

completam e se complementam.” São disciplinas afins, que se interdependem, inter-

relacionam, interagem e se interligam.  Mesmo tendo funções específicas, seus princípios e 

fundamentos complementam-se, devendo assim, sempre ser consideradas em regime de 

parceria para atingir sinergicamente seus objetivos. 

O autor cita outro exemplo considerando merchandising, propaganda e promoção de 

vendas. Quando cria-se uma campanha de propaganda e se desenvolvem peças e materiais de 

ponto-de-venda com o mesmo grafismo e enfoque temático da campanha, e essas peças 

colaterais de propaganda são colocadas no ponto-de-venda, o merchandising está usando a 

propaganda como um veículo para implementar sua estratégia de impulsionar a rotação de 

vendas na loja. Mas, quando o merchandising recorre a ações para motivar balconistas e 

lojistas, distribuidores e consumidores finais, através de concursos ou ações de incentivo, está 

se utilizando de técnicas de promoções de vendas com o mesmo objetivo de impulsionar 

vendas. Em ambos os casos o merchandising usou tanto a propaganda como a promoção de 

vendas como meio de efetivação de sua estratégia. (FERRACCIÙ, 2002, p. 53) 

Dentre outros exemplos, o caso da empresa de Cartões American Express como 

apoiadora do espetáculo ‘Alegria’ do Cirque Du Soleil. São ações conjuntas em torno dessa 

parceria, conforme apresentadas e divulgadas pela empresa. Uma das páginas do site da 

American Express, (ver anexo 3) apresenta ao público sua parceria com o Cirque Du Soleil e 

a estratégia de comunicação que está sendo feita, ou seja, várias ações em torno desta 

parceria. Como pode ser observado, algumas ações de promoção e divulgação ao público têm 

relação direta com o espetáculo, outras, que já eram realizadas pela empresa, como jantares 

grátis, passagens aéreas etc, estão sendo ressaltadas e reforçadas na estratégia comunicacional 

que envolve a parceria com o espetáculo. Ações aparentemente pontuais, mas que se 
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sobrepõem, considerando as ferramentas utilizadas e a sinergia em torno da estratégia de 

comunicação principal.  

O cartão American Express tem exclusividade para a venda de ingressos antecipados 

em 10 vezes sem juros para os Shows do espetáculo ‘Alegria’ do Cirque Du Soleil. Portanto, 

esta é uma das vantagens oferecidas aos seus clientes. Cabe ressaltar que o patrocinador 

exclusivo do espetáculo é o Banco Bradesco, sendo que seu logo é divulgado no site da 

empresa American Express. 

Outro exemplo é o da Loja A Esportiva e a Adidas que se uniram para promover, no 

mês dos pais, em agosto de 2007, uma Campanha intitulada “A esportiva e Adidas levam seu 

pai para um jogo do Milan”. Um Concurso Cultural, no qual o vencedor viaja com o pai para 

a Itália, com direito a assistir a um jogo do Milan, o maior clube de futebol italiano, no estádio 

San Siro. A divulgação da promoção foi feita em vários pontos, inclusive nos Shoppings do 

Estado de São Paulo onde há loja A Esportiva. A capa do Catálogo de produtos da loja, 

distribuído na entrada do Shopping, trouxe a chamada: “A Esportiva e Adidas levam você e 

seu pai para um jogo do Milan.” 

Neste caso, percebe-se uma estratégia de comunicação de marketing envolvendo duas 

marcas – Adidas e A Esportiva, cada qual visando seus objetivos. E esta estratégia articulou 

algumas ferramentas de comunicação de marketing que se sobrepõem – promoção, 

propaganda, publicidade, evento e patrocínio ao esporte, já que a marca Adidas é uma das 

patrocinadoras do time do Milan. 

Portanto, mesmo considerando que cada uma das variáveis da comunicação integrada 

de marketing tem uma função específica, é inegável que no processo comunicacional 

integrado, que busca uma sinergia, sempre haverá uma sobreposição de função.  Ogden (2002, 

p. 34) ressalta que a estratégia geral da comunicação de marketing orientará as estratégias 

individuais das variáveis da CIM, que, por sua vez, orientarão as execuções táticas da 

campanha de comunicação integrada de marketing.  

Reforçando as considerações acerca da integralidade das ferramentas comunicacionais, 

para o alcance do sucesso da sinergia em uma campanha de comunicação integrada de 

marketing é necessário considerar os objetivos e a função de cada ferramenta, para assim 

definir de que forma e em que situação cada uma poderá oferecer sua contribuição dentro do 

processo, reforçando e potencializando o efeito da mensagem. Paralelamente, para que a 

empresa possa planejar e implementar a sua comunicação, e tornar comum o conteúdo de suas 

estratégias de marketing, precisará contemplar essa análise considerando também a 

complexidade e os interesses dos mercados e seus públicos. 
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Capítulo V – AS FERRAMENTAS DA CIM E AS AÇÕES 

DE PATROCÍNIO A  EVENTOS 

 

De acordo com as abordagens referentes ao tema no desenvolvimento deste trabalho, 

as ferramentas do composto de marketing podem exercer um papel sinérgico às ações de 

patrocínio aos eventos. Quando integradas e alinhadas aos objetivos definidos para a 

comunicação de marketing da empresa, o resultado para o patrocínio se traduz em benefícios 

no sentido de ativar, fortalecer, explicar e consequentemente, fidelizar a ação junto ao 

público-alvo.  

Neste sentido, há empresas desenvolvendo esta comunicação integrada tendo como 

eixo a estratégia de comunicação no patrocínio a eventos. Os exemplos descritos abaixo 

oferecem importantes elementos que reforçam o contexto teórico até aqui apresentado 

possibilitando analisar de forma prática, como essas empresas estão desenvolvendo ações de 

patrocínio como estratégia de comunicação, e como utilizam e articulam as ferramentas para 

alcançar sinergia e valorizar as ações comunicacionais dos patrocinadores.   

Três casos que envolvem o patrocínio a um evento, como estratégia de comunicação 

de marketing, foram aqui selecionados para essa análise, buscando apresentar como cada 

empresa desenvolveu sua estratégia, traçando um paralelo entre a teoria e a prática. Em 

específico, esses casos foram escolhidos levando-se em conta suas particularidades, como 

natureza do evento – esportivo e cultural; segmentação de público; abrangência; dimensão das 

ações e os objetivos e as condições em que foram trabalhadas, ajustadas com o ramo de 

atividade da empresa e da natureza pública e privada. 

Quanto as informações, fatores como qualidade e confiabilidade foram condicionais. 

As empresas, mesmo cientes de que se trata de uma pesquisa acadêmica, quando abordadas 

para fornecer informações sobre suas estratégias e campanhas de comunicação, se mostram 

reticentes, oferecendo dados que muitas vezes são superficiais e dificultam uma análise mais 

profunda do caso. 

Dentro dessas considerações, as empresas aqui abordadas são a AmBev, através de 

uma de suas marcas – Skol, patrocinando o evento Skol Beats – especificamente a 7ª. edição 

em 2006; o Banco Bradesco, com o patrocínio ao espetáculo ‘Saltimbanco’ do Cirque Du 

Soleil e a Petrobrás patrocinadora dos jogos Pan-Americanos Rio 2007.  
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1.  Evento Skol Beats – 2006 

 

O primeiro caso descrito e analisado em sua estratégia de comunicação de marketing é 

o Skol Beats. A AmBev vem utilizando a ação de patrocínio a este evento de caráter cultural, 

o qual, por sua concepção, se define como de entretenimento e proprietário por incorporar o 

nome e marca do patrocinador principal – Skol – ao evento. 

 

Figura 9.  Logo do Skol Beats 2006 

 
Fonte: www.skolbeats.com.br  (2006) 
 

No enfoque desta pesquisa, este caso, por suas particularidades, permite um estudo 

quanto a estratégia comunicacional adotada para se atingir objetivos institucionais e 

mercadológicos. Integra várias ferramentas de marketing à ação do patrocínio, no sentido de 

estabelecer, não só uma mensagem única e alinhada a estes objetivos, mas também para criar 

uma sinergia que possa reforçar a assimilação e o alcance desta mensagem junto ao seu 

público. O resultado é a eficácia da ação de patrocínio refletida na estratégia de comunicação.  

O Festival acumula oito edições, as quais serão mencionadas ressaltando algumas 

informações para que se possa melhor entender a concepção do projeto escolhido pela 

empresa para se relacionar com seus públicos. Entretanto, a abordagem e análise deste caso 

estarão focadas na 7a. edição – 2006 –, por considerar que neste ano, o evento atingiu em 

todos os seus aspectos, um grau de eficiência que o consagrou como um case de sucesso na 

comunicação integrada de marketing. O evento Skol Beats é, atualmente, considerado o maior 

festival de música eletrônica da América Latina e um dos maiores do mundo.  

Marcel Pereira Marcondes, gerente de marketing da Skol, entende que a capacidade de 

estimular a convivência entre as pessoas torna a música interessante para a comunicação de 

cervejas, mas na estratégia de sua marca ela é apenas uma vertente de uma plataforma de 

entretenimento mais ampla. Esta plataforma é uma das principais responsáveis pelo fato de a 
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Skol ser hoje, mais do que uma cerveja, uma marca que se relaciona com seu público, 

propondo a ele diversão e momentos agradáveis. 

A primeira edição do Festival aconteceu em 2000, procurando trazer à tona artistas 

consagrados da música eletrônica. Em 2007 o evento alcançou sua 8a. edição, e continua em 

destaque como um dos mais importantes eventos proprietários do país, que atrela a marca de 

um produto ao universo musical. 

Em 25 de novembro de 2004, foi inaugurado em São Paulo, no Complexo Anhembi, o 

espaço Arena Skol Anhembi, com 26 mil m2 e capacidade para até 40 mil pessoas. O projeto 

foi patrocinado pela AmBev em parceria com a Anhembi Turismo e Eventos. Segundo 

Marcos Henrique Álvares dos Santos, gerente de execução da AmBev, em matéria de Cunha 

(2004, p. 12) na Revista dos Eventos,  

São Paulo necessitava de um espaço para grandes eventos razão pela qual a 
Skol resolveu integrar o projeto com sua marca, que é líder de mercado em 
seu segmento e que já é uma grife de eventos.  Com essa parceria, será 
reforçado o conceito de inovação e modernidade da marca, já demonstrado 
com o Skol Beats, o maior evento de música eletrônica da América Latina.  
 

1.1.  Histórico da marca  x  objetivos do evento 

A AmBev – American Beverage Company – Companhia de Bebidas das Américas, 

criada em 1o. de julho de 1999, é a empresa fabricante da cerveja Skol16, além de outras onze 

marcas17 de cervejas. É a maior indústria privada de bens de consumo do Brasil e a maior 

cervejaria da América Latina, estando presente em 14 países, sendo a quinta maior do mundo.  

A Skol foi criada em 1967, e revolucionou o mercado com o lançamento, em 1971, da 

primeira cerveja em lata do país, em folha-de-flandres, e em 1989 trouxe ao mercado a 

primeira lata de alumínio. Lançou também um formato de “boca redondona”, abertura maior 

na lata, e em 2002, a marca cria a cerveja Skol Beats18. 

Em 1996, a empresa, a partir de um novo posicionamento, a comunicação da marca 

passou a fazer uma conexão com que o consumidor via no produto, o paladar leve e suave, 

                                                 
16 “A Skol é uma cerveja clara, com aroma refinado e sabor leve e suave. Skol é jovem, ousada, irreverente, é a 
marca referência em eventos e a mais inovadora: foi a primeira cerveja em lata e lata de alumínio do país, a 
pioneira em garrafa long neck, lata com boca redondona, garrafa big neck e lata de 473 ml. Skol, a cerveja que 
desce redondo “(AmBev, 2007). 
17 Antarctica, Brahma, Bohemia, Stella Artois, Caracu, Kronenbier, Serramalte, Polar, Miller, Quilmes e Labatt 
Blue. 
18 “Um produto com características únicas em uma embalagem inovadora (e premiada), Skol Beats. Fruto de um 
ano de pesquisa, análise e desenvolvimento, a bebida tem todas as características que o consumidor deseja para 
acompanhar uma boa balada: tem teor alcoólico na medida certa (5,2o), menor amargor, não deixa sabor residual 
na boca, além de ser mais leve e refrescante que as outras cervejas tipo pilsen no mercado” (AmBev, 2007). 
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mas que não ‘sucumbia’ ao que ele dizia. A tradução disso, segundo Mariana Amazonas, 

gerente de comunicação da Skol, foi o ‘Desce redondo’, hoje considerado um case na 

propaganda brasileira. O conceito “Desce redondo” foi criado em 1997 por Fábio Fernandes, 

presidente da F/Nazca, após pesquisas com consumidores para detectar o que eles procuravam 

numa cerveja. Entre os fiéis à Skol a principal característica apontada era a leveza da cerveja 

– atributo também citado como atraente por quem escolhia outras marcas. (RICO, 2004, on-

line) 

Lançado em 1997, com o filme ‘Raio X’, o slogan “Desce redondo” – veiculado 

principalmente na mídia televisiva – teve como desafio mostrar que a Skol era leve sem ser 

explícito, por isso, a opção pelo lúdico. O slogan foi um sucesso e gerou a “cerveja quadrada” 

– um subproduto para fazer contraponto à Skol. O ‘embate’ já foi explorado de diversas 

formas: a diferença de jogos de futebol com bolas redondas e quadradas; o efeito de uma 

temporada na ilha quadrada; vários personagens e suas diferentes formas de pedir uma Skol 

etc (RICO, 2004, on- line). 

Apesar de estarem sob a mesma sigla, as marcas seguem trajetória particular em busca 

de consumidores em públicos diferentes. “Cada uma das três marcas tem um 

posicionamento”, afirma Lizandra Freitas, diretora de marketing da Antarctica, Brahma e 

Skol, para Yamamoto (2005, on- line). Ela explica que a Skol tem como valores a jovialidade 

e a inovação, atingindo um público entre 18 e 30 anos ou aqueles que se considerem ‘jovens 

de espírito’, em suas palavras. A Antarctica é direcionada para aqueles que prezam a tradição 

cervejeira, um público mais velho, fã de tipos mais encorpados como a Original. Já a Brahma 

está ligada à brasilidade, ao desafio e à coragem do povo brasileiro e aposta no torcedor de 

futebol que costuma assistir aos jogos tomando cerveja, explica. Essa diferenciação se reflete 

nas estratégias de comunicação, sendo que a Skol investe em eventos de música e diversão, 

como o Skol Beats, além de utilizar a internet para atingir seu público-alvo. 

No mercado de cerveja, a marca Skol tem alcançado a liderança como a mais fixada 

entre os consumidores, conforme mostra a pesquisa Folha Top of Mind19 2007, que aponta a 

marca com 39% de citações, repetindo o índice da pesquisa em 2006. Para incentivar a adesão 

do público jovem à Skol, a AmBev orienta todas as suas ações de comunicação nesse sentido. 
                                                 
19 O Folha Top of Mind identifica as marcas que não saem da cabeça dos brasileiros. Os vencedores são 
conhecidos a partir de pesquisa nacional feita pelo Datafolha desde 1991 que se tornou a principal referência na 
área. Entre os dias 15 e 16/8, o Datafolha entrevistou 5.541 brasileiros (em duas amostras, uma com 2.772 e 
outra com 2.769) a partir de 16 anos em 164 municípios de todos os Estados. Todas as classes econômicas e 
graus de escolaridade estão representados.  
Os entrevistados responderam à pergunta "Qual é a primeira marca que lhe vem à cabeça?". Em seguida, foram 
questionados sobre as marcas que relacionam a 40 categorias de produtos e serviços.   
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Nos comerciais de TV, os filmes são protagonizados por jovens, e a marca promove eventos 

direcionados, como o Skol Beats, voltado para apreciadores da música eletrônica, em sua 

maioria, pessoas com menos de 30 anos (AIKAWA, 2003, on-line). 

A cada edição o evento vem crescendo e inovando em torno da música eletrônica que 

reúne diversas tendências e atrações audiovisuais, todas visando a empatia com o target. 

Segundo a empresa, o Festival foi concebido após inúmeras pesquisas em países como 

Inglaterra, Espanha e USA, na busca de conhecimento técnico internacional. Paralelamente, o 

estilo musical do evento, o eletrônico, começava a chegar ao Brasil, o qual a empresa 

percebeu que possuía conceitos que se ajustavam ao posicionamento estratégico adotado pela 

marca – moderna, inovadora e ousada, e que, portanto, mais se identificava com o perfil 

jovem do público consumidor do produto Skol – pessoas entre 18 a 30 anos. 

Na concepção de Marcondes, em entrevista a Clayton Melo (2005, p. 22), os eventos 

têm predominância máxima nos planos e estão no DNA da marca, pois não se trata de uma 

marca de cerveja, mas sim, de uma vendedora de entretenimento, sendo que esta é a filosofia 

que norteia todas as ações desenvolvidas pela Skol, mostrando a importância dos eventos nas 

estratégias da marca. O principal benefício é propiciar um momento agradável para o 

consumidor; é criar uma oportunidade para vivenciar a filosofia da marca que extrapole os 30 

segundos da propaganda, pois os eventos são momentos em que se é possível fazer com que o 

público-alvo tenha horas de diversão, de contato com uma música interessante, num ambiente 

repleto de gente legal. E com uma cerveja “redonda” por perto, afirma Marcondes.  

Os principais objetivos, não só institucionais, mas também mercadológicos que 

norteiam a estratégia do evento Skol Beats são: reforçar imagem e fidelização da marca junto 

ao target prioritário; se apropriar de um evento que transmita e mantenha os atributos da 

marca; gerar identificação do target e aumentar a intenção de compra. Portanto, aqui está uma 

particularidade no caso do Skol Beats, como já abordado em capítulo anterior. O evento, em 

sua concepção, foi criado como evento proprietário, de entretenimento, e utilizou a ação de 

patrocínio também para reforçar conceitos que a marca já trabalha através de outras 

ferramentas de comunicação, como no caso a propaganda. Paralelamente, pode-se observar 

uma posição interessante, pois, dentro da estratégia integrada de comunicação de marketing, 

tanto a ação de patrocínio se utilizou das ferramentas para potencializar a sua ação, como 

também serviu para criar uma sinergia às ações que o precederam. Um exemplo que denota as 

ferramentas não só interligadas como integradas. 
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1.2.  Formato do evento 

O Formato desenvolvido para o evento é o de um festival que mistura música, artes, 

atitude, tendências e linguagens, contando com nomes não só consagrados, mas também 

inéditos da música, além de atrações alternativas e infra-estrutura diferenciada e planejada 

conforme as exigências da natureza do evento. 

Os objetivos – eixos centrais que nortearam sua concepção – continuam os mesmos, 

entretanto, no decorrer das edições, foram feitos ajustes e adequações quanto as estratégias e 

ações para a realização. O êxito de um evento tem influência direta no sucesso do patrocínio 

como ação comunicacional, afinal, o evento é o meio e não o fim. Há duas questões que têm 

relação direta e implicam no alcance do resultado na estratégia de comunicação, ou seja, a 

importância de um evento de sucesso em todas as suas fases e o acerto das estratégias quanto 

a ação de patrocínio. Isso leva a concluir que no Skol Beats as alterações foram necessárias, 

principalmente do ponto de vista operacional, pois elas tiveram a finalidade de corrigir e 

minimizar falhas verificadas em edições anteriores para se alcançar a satisfação cada vez 

maior do público-alvo e assim, atingir, de forma efetiva, os objetivos propostos.  

Segundo afirma a B\Ferraz Full Promotion (2007), atualmente a agência responsável 

pelo evento, tanto as atrações como o conceito de cada edição do Skol Beats precisam se 

superar, mantendo a função de traduzir os valores da marca e as propostas do evento, estando 

sempre ligados à temática musical, gerando empatia, curiosidade e atração. Sempre que se 

falar em Skol Beats deve-se entender “o maior evento de música eletrônica que se supera a 

cada ano e cria tendências.” O compromisso da empresa quanto a periodicidade regular na 

realização do evento – anual –, denota a preocupação em manter o seu relacionamento com o 

público-alvo, tanto da marca quanto do evento, bem como a de sustentar a posição que ocupa 

no mercado. 

O quadro abaixo apresenta informações gerais – local, público e atrações – das seis 

primeiras edições do Skol Beats.  

 

Quadro 5. Informações gerais sobre as edições do Skol Beats 
EDIÇÕES                           INFORMAÇÕES 

1a.  - Ano 2000 Local: Realizado em Curitiba, no Jockey Clube do Paraná, onde o 
público contou com mais de 15 atrações e cerca de 10 horas de festa. Em 
São Paulo, o local foi o Autódromo de Interlagos.  
Público: Estimado em 17 mil pessoas.  
Atrações: Em São Paulo, mais de 40 atrações nacionais e internacionais 
proporcionando 17 horas de festival. Tendas, área de alimentação, área 
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de moda, restaurantes, meeting point e área de descanso, além brinquedos 
de parque de diversões em áreas próximas às tendas. 

2a. – Ano 2001 

 

Local: Rio de Janeiro, no Jockey Clube; em Curitiba no Jockey Lounge 
Bar e em São Paulo no Autódromo de Interlagos. 
Público: Estimado em 40 mil pessoas.   
Atrações: 35 horas de música, com inúmeras atrações. 

3a. – Ano 2002 

 

Local: Nesta edição o Festival aconteceu apenas em São Paulo.  Em 
contra-partida, o evento cresceu em tamanho. O Autódromo de 
Interlagos, local de realização, ganhou um palco aberto e um espaço de 
chill out.  
Público: 40 mil pessoas.  
Atrações: Neste ano, segundo seus organizadores, o Skol Beats se 
consolidou como o principal festival de música eletrônica da América 
Latina.  

4a. – Ano 2003 

 

Local: O evento alterou seu endereço para o Complexo do Anhembi. 
Público: 44 mil pessoas. 
Atrações: 70 atrações, sendo 42 nacionais, e 28 internacionais – 17 se 
apresentando pela primeira vez no Brasil. Foram 17 horas de música e 
entretenimento. Esta edição do Skol Beats contou com mais mudanças, se 
comparada as anteriores. 

5a. – Ano 2004 
 

Local: Complexo do Anhembi em São Paulo 
Público: Aproximadamente 50 mil pessoas 
Atrações: Foram 17 horas de música envolvendo 65 atrações. 

6a. – Ano 2005 Local: Arena Skol Anhembi - Complexo do Anhembi em São Paulo. 
Público: Aproximadamente 57 mil pessoas 
Atrações: Ao todo foram 21 horas consecutivas de música com mais de 
40 atrações espalhadas em uma área de 167 mil m2. Além do espaço no 
Complexo, uma ponte estendeu o festival até o vizinho Espaço da 
Aeronáutica, ganhando mais 60 mil m2, 53% a mais do que em 2004.  

Fonte: www.skolbeats.com.br  (s/d) 
 

1.3.   Infra-estrutura da 7a. edição do Skol Beats 

 

Em 13 de maio de 2006 aconteceu a 7a. edição do Festival, no Complexo Anhembi em 

São Paulo, o qual contou com um número recorde de público, ultrapassando 60 mil pessoas. 

Com o tema “Festa na potência máxima”, o evento teve 90 atrações em 20 horas de música 

eletrônica, e muitas tendências de moda, arte e tecnologia. Um universo de entretenimento em 

um espaço de 207 mil metros quadrados, o que, segundo seus organizadores – agência 

B\Ferraz e a Skol – o coloca entre os maiores festivais do gênero do mundo. Em entrevista 

coletiva à imprensa, organizada pela assessoria de comunicação In Press Porter Novelli, no 

dia 11 de abril de 2006, os executivos da AmBev e da produtora do evento, revelaram 

algumas estratégias de organização, realização e comunicação dessa edição do Festival, 

considerado de abrangência nacional por contar com público procedente de várias localidades 

do Brasil. Foram salientadas preocupações quanto a segurança; logística e infra-estrutura 

adequada ao porte do evento.  
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O sucesso de todo e qualquer evento está diretamente relacionado com a atenção e 

eficácia do processo de planejamento, organização e execução, conforme já abordado. Em um 

evento do porte, natureza e complexidade do Skol Beats, essas exigências assumem maior 

importância. Questões ligadas à segurança, infra-estrutura e logística realmente exigem 

criteriosa avaliação por parte da comissão organizadora, pois somente dessa forma é possível 

haver garantia concreta de que o evento transcorrerá conforme o planejado, sem nenhum 

incidente que afete e prejudique o público participante, e possa comprometer o sucesso 

esperado por todos os envolvidos. 

Conforme explicações de Marcondes, gerente de marketing da Skol, em matéria de 

Gisele Centenaro (2006, on- line), do público total do evento, 40% são de outras cidades. “Isso 

é uma das coisas mais legais do Skol Beats, propiciar o encontro de gente de todo tipo de 

lugar. Para recebê- los com conforto e segurança investimos na infra-estrutura do evento e em 

parcerias com empresas aéreas e agências de viagens.” Isto demanda uma infra-estrutura 

planejada de forma a não apresentar falhas e requer cuidados especiais, como a escolha do 

local para abrigar toda a produção, a facilidade de acesso à rodoviária da cidade e às estações 

de metrô, uma ampla rede de hotéis com opções para hospedagem, além de estar cercado por 

avenidas utilizadas no caminho para dois aeroportos. 

O evento conta com o apoio de várias associações, entidades e órgãos públicos20 

locais, e, para garantir a segurança e o bem-estar do público no evento, a organização 

contratou 2600 seguranças, que se somaram ao efetivo dos órgãos públicos. Quanto ao 

atendimento médico e socorro aos participantes, foram montados sete postos médicos, com 

toda a infra-estrutura necessária para uma emergência. 

Além dos cuidados com questões operacionais, outro ponto importante e de atenção 

para os organizadores do Skol Beats está relacionado ao comportamento de seus 

consumidores, ou seja, a conscientização do consumo responsável. “Reconhecemos que o 

consumo inapropriado de bebidas alcoólicas gera problemas e, por isso mesmo temos nos 

empenhado em fazer a nossa parte” afirma Milton Seligman, diretor de relações corporativas 

da AmBev para Dias (2006, on-line). Mas é evidente que nos dias atuais, em todo e qualquer 

evento desta natureza – no mundo das festas e ‘baladas’ –, termo atualmente utilizado pelo 

público jovem para definir eventos com música, dança e interatividade, a bebida é companhia 

                                                 
20 O evento tem apoio da Secretaria da Segurança Pública (Polícias Civil, Militar e Metropolitana), SPtrans, 
Denarc, Deatur, Corpo de Bombeiros, CET-GET2, Limpurb, Vigilância Sanitária, DTP, Juizado da Vara da 
Infância e da Juventude, Metrô, Infraero, Sindicato dos Taxistas do Estado de São Paulo, Sindicato dos 
Rodoviários, Adetáxi, Pronto Socorro de Santana, Pronto Socorro do Mandaqui, Secretaria Municipal da 
Coordenadoria das Subprefeituras, Subprefeitura de Santana, Subprefeitura da Casa Verde e CONTRU. 
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indispensável. O conflito está em saber consumir o produto avaliando possíveis riscos e 

problemas decorrentes do excesso. 

A empresa estruturou um programa de consumo consciente que tem como objetivos 

estimular o cumprimento da lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores de 

idade e alertar a população sobre o perigo de beber e dirigir. Experiências dentro e fora do 

Brasil têm mostrado que o grande desafio no combate ao consumo impróprio de álcool é ter 

sucesso numa mudança de comportamento, sobretudo dos jovens. Em uma de suas ações, a 

Skol criou, em 2003, a campanha educativa “Beber Redondo é Beber com Responsabilidade”. 

Com isso, além de promover campanhas publicitárias, como ‘Se Beber Não Dirija’, a AmBev 

costuma orientar o público que comparece aos eventos de suas marcas. (DIAS, 2006, on-line) 

No Skol Beats, para se trabalhar esta conscientização junto ao público do evento, em 

todas as edições acontecem atividades que envolvem o participante dentro desse conceito, 

alertando-o para as atitudes responsáveis após ter ingerido álcool, como, por exemplo, não 

dirigir. Neste ano, (2006) houve uma atração extra, que foi estrategicamente definida, 

estabelecendo uma linha com o conceito de inovação tecnológica, para a qual foi montado um 

estande onde os convidados puderam testar seus reflexos em um jogo de realidade virtual. 

Com óculos específicos e um volante na mão, os participantes teriam que cumprir um trajeto 

cheio de obstáculos sem perder a direção, quem não vencesse o desafio era convidado a fazer 

o teste do bafômetro. Se o aparelho confirmasse o excesso de álcool, a pessoa recebia um 

adesivo com a frase "Vou de Carona", e era orientada por voluntários da ONG CISA (Centro 

de Informações sobre Saúde e Álcool) sobre as alternativas de transporte disponíveis no 

evento.  

Outras medidas foram tomadas, como ônibus gratuitos que saiam dos terminais 

rodoviários Barra Funda e Tietê de 30 em 30 minutos, transportando o público ida-volta do 

Complexo do Anhembi, além de táxis com desconto e estacionamentos que ficaram abertos 

até as 18:00 horas do dia seguinte. A AmBev também desenvolveu uma campanha ‘Peça RG’ 

envolvendo 250 mil pontos-de-venda em todo o país, para estimular os estabelecimentos a 

cumprirem a proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. 

Avaliando esta questão pela perspectiva do âmbito empresarial, estas ações são de 

extrema importância no contexto das estratégias para a construção da imagem da empresa 

perante seus públicos e a sociedade de maneira geral, principalmente para uma empresa que 

tem a fabricação de bebida alcoólica como uma de suas principais atividades. Segundo Dias 

(2006, on- line) a AmBev vem se tornando reconhecida por sua preocupação com o consumo 

consciente, entretanto, os executivos reconhecem que é preciso criar metodologias eficazes 
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para fazer esta avaliação, pois ainda é difícil medir o retorno das ações dessa natureza, ou 

seja, de consumo consciente.  

 

1.4.  Programação do evento 

 

O Festival contou com 90 atrações nacionais e internacionais. Nomes de artistas 

conhecidos e consagrados da música eletrônica formaram a grade da programação. “Cada vez 

mais teremos a música eletrônica no rock, no funk, no reggae, na disco...”, conta Bazinho 

Ferraz, diretor-presidente da B/Ferraz Full Promotion, em matéria de Centenaro (2006). 

Como inovação, nesta edição, além de apresentar e promover o encontro de um maior número 

de bandas e DJs (Disc Jockey) ao vivo ou em live pa – shows eletrônicos nos quais a música é 

processada ao vivo, seja através de um instrumento ou de sintetizadores –, o evento contou 

com dois palcos e repetiu o sucesso do trio eletrônico Pepsi X Eletric, que foi um dos 

destaques em 2005. 

Uma tela para projeção panorâmica foi montada com 24 metros de largura por 4,5 

metros de altura num dos paredões do Sambódromo, criando um clima de cinema ao ar livre. 

Ainda quanto a tecnologia, o Skol Beats 2006 incorporou um projeto inédito no país, 

desenvolvido pela Agência Garage Interactive, que propiciou interatividade com o público 

antes, durante e depois do evento, adotando-se, como interface, os aparelhos de celular e os 

computadores plugados na internet através do site www.skolbeats.com.br, para que os 

usuários pudessem montar um line-up personalizado do evento. Outra inovação foi a 

comunicação via Bluetooth21 no festival. As principais áreas do local estavam ao alcance 

desta comunicação para aqueles usuários que quisessem fazer parte desta rede virtual de 

comunicação, habilitando esta função em seus celulares. Em todas as entradas do espaço do 

evento, placas orientavam o público a ativar o Bluetooth dos celulares, para que pudesse 

receber dicas e informações das apresentações.  

O site oficial do evento teve seu conteúdo alimentado em texto, vídeo e áudio, 

vinculado ao universo da música eletrônica, com enfoque no festival durante e após o mesmo. 

Como pôde ser conferido pela autora, foram entrevistas, resenhas de discos, singles e 

compilações, notas e matéria sobre excursões para o evento, curiosidades, informações 
                                                 
21 Essa tecnologia se traduz em um padrão para comunicação sem-fio. Através dele, é possível conectar, 
facilmente, vários tipos de dispositivos de comunicação, tais como PCs, notebooks, palmtops, impressoras, 
scanners, telefones celulares, enfim, qualquer aparelho que possua um chip Bluetooth. E toda a conexão pode ser 
feita de forma simples e fácil, praticamente de maneira automática, sendo que não é preciso ligar os 
equipamentos por cabo, permitindo a comunicação (tanto de dados como de voz) em tempo real, bastando que os 
equipamentos suportem a tecnologia. (Site Bluetooth) 
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turísticas para quem vinha de outros estados, melhores momentos de 2005 e muito mais. 

Durante e depois do festival, o portal veiculou uma ampla cobertura com imagens e fotos 

exclusivas das apresentações, bastidores e público. 

Outra inovação, o ‘Código Redondo’, um símbolo gráfico exposto em alguns pontos 

do evento e que, ao ser fotografado por um celular, levava a pessoa para um conteúdo 

exclusivo do portal. Também pela internet, foi ao ar a Skol Beats Web Rádio, com duas 

opções de canais (lounge e pista), 24 horas por dia, sete dias por semana, sendo alimentadas 

semanalmente com pelo menos 50 novas músicas e DJ sets para a pista. Algumas dessas 

músicas puderam ser ‘baixadas’ pelos usuários durante uma semana. 

A dimensão das atividades e da tecnologia que fizeram parte da programação e que 

traduziram o Skol Beats 2006 é um exemplo que demonstra o investimento que as empresas 

fazem nos eventos como estratégia para consolidar a relação com seu público-alvo e 

proporcionar uma experiência gratificante com esta marca. O Skol Beats efetivamente se 

consolidou. As agências de viagens divulgam o evento como parte da agenda do turismo 

paulistano e oferecem pacotes exclusivos para os shows. O Festival também foi incluído na 

relação dos eventos oficiais em comemoração aos 450 anos da cidade de São Paulo. 

 Outro ponto que evidencia o sucesso deste evento e seu patrocínio como estratégias 

de comunicação de marketing, foi o lançamento, em 2002, da cerveja Skol Beats, (anexo 4) 

que com uma formulação mais leve, o produto ganhou o nome do evento. Para Marcondes, 

em entrevista a Melo (2005, p. 23) são vertentes que se fundiram, e o Skol Beats acabou 

dando nome ao produto, já que mostrou o potencial do público ‘baladeiro’ que se relaciona 

com o universo da música eletrônica e “essa fusão nos deu a certeza de que tínhamos de 

lançar um produto cujo nome foi inspirado, sem dúvida, no evento, revela.”  

Ainda quanto a programação do Festival, é possível perceber que a interatividade 

proporcionada como diferencial, fez sincronia com a estratégia da comunicação de marketing, 

indo além, ou seja, uma integração que esteve presente como parte do próprio evento.  

 

1.5.  Outros eventos da Marca 

 

Como estratégia de comunicação de marketing, além do Skol Beats, a marca está 

envolvida em outros eventos que acontecem pelo país, em períodos diferentes. Apesar de 

formatos e atividades diversas, todos eles têm a música como eixo e estímulo central, com 

principal objetivo de atrair o público-alvo de cada localidade para vivenciar todas as emoções 
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que a música pode proporcionar, destacando a marca como a responsável por estes momentos. 

“Sabendo que a música é um atalho certeiro para o coração, a cerveja cria seus próprios 

eventos” (CHAIM, 2005, p. 71). 

A marca acredita que o patrocínio e o desenvolvimento de eventos culturais são uma 

das formas de atingir seu público-alvo e de se consolidar no mercado. Alguns dos eventos 

proprietários da marca são: Skol Rio, Skol Spirit, Praia Skol, Skol Stage, Bloco Skol Baú 

elétrico, entre outros, conforme mostra o quadro abaixo. 

 

Quadro 6. Eventos proprietários da marca Skol 

EVENTO FORMATO E ATRAÇÕES 

Skol Rio Megafestival de verão da marca, com diversas atividades e gêneros musicais, 
que se realiza todos os anos durante a alta temporada, no Rio de Janeiro. 

Skol Spirit 
 

Traz o conceito, o clima e a música eletrônica das festas que movimentam o 
verão de Ibiza – a mais estrelada praia européia – para o litoral brasileiro. A 
festa é regada à musica eletrônica ambiente. O evento já ocorreu em várias 
localidades no Brasil. O site do evento www.skolspirit.com.br traz informações 
de várias edições do evento, além de fotos e atividades interativas com os 
internautas. 

Praia Skol 

Especialmente criado para o interior de São Paulo, o evento segue um conceito 
que já é sucesso em outros países – transporta a praia para os centros das 
cidades, com prática de vôlei, futvôlei e frisbie, bares e quiosques de 
alimentação, vendedores ambulantes, tatuadores de henna, duchas, surfe 
mecânico, concurso para garotas e Djs, sol artificial para estender o dia, dentre 
outros. 

Skol Stage 

 

Uma concepção diferente que tem como objetivo abranger diversos ritmos e 
oferecer ao público o que há de melhor no cenário musical atual. Engloba 
shows de hip-hop, reggae, rock, música eletrônica, dentre outros. O 
complemento do nome Skol Stage é definido de acordo com o estilo musical 
apresentado. Por exemplo, Skol Stage hip-hop, que ocorreu em 17 de julho de 
2004, no Píer Mauá, no Rio de Janeiro. 

Skol Baú Elétrico 

Evento regional da marca que se realizou nas principais cidades da Bahia e tem 
como proposta valorizar e potencializar os movimentos populares da região e 
levar para as ruas muita música, diversão e criatividade. Trata-se de um projeto 
de shows itinerantes gratuitos que, em 2004, percorreu vários bairros de 
Salvador e cidades do interior da Bahia, com uma estrutura composta por um 
caminhão-baú, uma Van, tendas e um mini-palco. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora baseado em informações extraídas do site 

www.skol.com.br , (s/d) 

 

Estes eventos foram desenvolvidos com a proposta de levar música, tecnologia, 

diversão e emoção para diversas partes do país, atendendo e multiplicando o objetivo que 

norteia a realização do Skol Beats: unir o público-alvo à música e entretenimento. Este 

conjunto de ações reforça e amplia a estratégia de comunicação e a força da marca.  
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1.6.  Estratégias de comunicação de marketing 

 

Segundo os organizadores do evento Skol Beats, a campanha de divulgação do evento 

foi elaborada e coordenada pela agência F/Nazca S&S, e esteve centrada no perfil 

‘supertecnológico’ do evento, adotando como ícones os tradicionais botões de mesas de som e 

elementos como fios, plugues, alto-falantes etc. A estratégia de comunicação de marketing, 

não só na fase de divulgação, mas também durante o trans e pós evento, envolveu a mídia de 

massa – TV e mídia impressa –, sendo que a veiculação teve início no mês de abril. 

Marcondes, gerente de marketing da Skol, em entrevista a Melo (2005, p. 22), explica os 

fatores que são levados em consideração no momento de combinar o evento com outras 

ferramentas de marketing. Segundo ele, “trabalhamos as várias modalidades de modo 

integrado. Tudo parte de um grande pacote de marketing. Na verdade, há eventos que são 

maiores ou menores, e é justamente em decorrência da demanda de público que acumulamos 

mais ou menos ferramentas.” Ainda pelas palavras de Marcondes, havendo um acontecimento 

de porte e relevante, todos os instrumentos de comunicação ficam a serviço do projeto em 

questão. As ferramentas passam a ter o objetivo de comunicar o evento e explicar como ele 

ocorre, possibilitando não só a atração do público, como também disseminando a marca a 

todo o público-alvo através do patrocínio. 

Pelas matérias e entrevistas dos organizadores do evento, e pelas informações contidas 

em seu site, a estratégia de comunicação adotada para esta edição utilizou como referencial a 

mesma linguagem do evento, ou seja, o universo da música eletrônica e toda a tecnologia, 

inovação e interatividade por eles permitidos. Para a agência B/Ferraz, em matéria divulgada 

pela Associação de Marketing Promocional, (2006) 

Das atrações de palco e das opções alternativas até os meios e formas de se 
comunicar com o público através de canais em que ele está constantemente 
conectado direta ou indiretamente: os bares que freqüenta, o celular que está 
sempre à mão, a Internet por onde navega a toda hora, as ruas por onde 
anda. E através deles criar no target a vontade de estar num evento único, 
totalmente voltado para ele, desejável e imperdível. As bandas e DJs que se 
apresentaram no evento corresponderam a essa estratégia assim como as 
atrações alternativas, como o ‘Audiovisual Stage’, a maior tela aberta em 
eventos musicais onde VJs fizeram suas performances ao vivo.  

 

As peças cumpriram a estratégia de funcionar como teaser22 para alavancar o recall 

das demais mensagens que compõem a campanha. (CENTENARO, 2006). Dentre os meios 

                                                 
22 Termo que define mensagem publicitária curta com objetivo de despertar a atenção e a curiosidade do público 
para anúncio a ser lançado posteriormente.   
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de comunicação utilizados, a agência procurou criar e implementar ações diferenciadas e 

impactantes para divulgar o evento/patrocínio que tem a marca Skol como patrocinador 

oficial. Segundo a agência B/Ferraz, as ferramentas comunicacionais utilizadas envolveram: 

O site Skol Beats Tendências – deixou de ser um hot site de informações básicas do 

evento, e se transformou em um canal on- line nos meses que antecederam o evento e que 

continuou após sua realização, de forma permanente, com um conteúdo voltado ao universo 

da música eletrônica, com nomes de bandas, DJ, lançamentos, notícias e novidades em geral, 

no cenário musical. 

Também pela internet aconteceram as ações de marketing viral, com a divulgação de 

vídeos de curta duração, nos quais atores travestidos de botões gigantes (ver anexo 5) 

circularam pelas ruas da cidade, surpreendendo as pessoas com encenações divertidas em 

estações de metrô e pontos de ônibus, por exemplo. No site de relacionamento – Orkut – os 

botões viraram personagens e foram criadas comunidades para homenageá- los: "Eu amo os 

beats", “Eu curto os beats” e  "Quero ser um beat". 

Ações promocionais on- line – foram desenvolvidas através do site, no qual foi criado 

o portal Beats que incluía a promoção ‘conectados Skol Beats’, uma forma altamente atrativa 

e simples de fazer do target um divulgador do evento. Considerando o regulamento, o 

internauta que enviasse, via hot site, o maior número de e-mails para amigos, com 

informações do evento, ganhava 10 ingressos para a área VIP, 10 camisetas do evento e 

cerveja Skol para acompanhar a festa. O portal permitiu ainda a criação de um line up 

personalizado e a vivência do evento antes mesmo dele acontecer. 

Portal Interativo – colocado em ponto estratégico e de grande fluxo na cidade de São 

Paulo, o painel não só divulgou o evento, como também mostrou, on- line, a preferência do 

público em relação às diferentes tendas musicais. As votações apareciam em tempo real no 

painel, como mais uma forma de participação ativa no evento. 

Mídia exterior – considerada como uma mídia de ‘máximo impacto’. O Festival, cujo 

tema ‘Festa na potência máxima’, foi traduzido por uma comunicação inusitada:  a fachada de 

um prédio não ocupado, em plena marginal Pinheiros em São Paulo, que corta a cidade de 

norte a sul, e tem um fluxo diário de milhares de carros. Nela, os botões de mesa de som 

foram simulados por meio de leds em constante movimento. O nome do evento e a data 

complementaram o visual em placa sobre as luzes. 

Revista Skol Beats – a revista foi, segundo os organizadores, um importante meio de 

divulgação, sendo visualmente impactante. Seu conteúdo apresentou as atrações de cada 
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tenda, os bares e restaurantes disponíveis, os pontos de transporte gratuito ao local, os 

serviços e espaços alternativos do evento. 

Comunicação via Bluetooth – durante todo o evento o público esteve informado, em 

tempo real, de cada atração em cada tenda. 

Eventos paralelos – tendo como um dos objetivos inserir o público no clima do evento, 

foi aberta no dia 12 de abril, a um mês do evento, no Museu da Imagem e do Som em São 

Paulo a exposição “Beats in Frames – O Skol Beats e a evolução da cena eletrônica no 

Brasil”, reunindo fotos de Fábio Mergulhão e textos do DJ e jornalista Camilo Rocha, que 

puderam ser apreciados até 5 de maio, de terça a domingo, com entrada franca. 

 

1.7.  Resultados 

 

Este caso demonstra uma estratégia de comunicação de marketing que tem o evento e 

o patrocínio como suas principais ações, e em torno dessas explora diversas outras ações que 

envolvem as ferramentas de comunicação, para criar uma sinergia reforçando o patrocínio, e, 

conseqüentemente, otimizando todas as possibilidades oferecidas por esse evento e seu 

patrocínio. Através da integração da atividade com propaganda, promoção, merchandising, 

marketing direto e relações públicas, num esforço coordenado, é possível perceber como 

foram amplas as oportunidades de mídia que o evento pôde criar ao patrocinador, sendo que 

cada uma das ferramentas de comunicação, por sua especificidade, ofereceu sua contribuição. 

Quando há a escolha certa da modalidade de patrocínio em função dos objetivos de 

comunicação da marca e do público-alvo a ser atingido, todas as ações da comunicação de 

marketing têm a função de atuar para criar a sinergia em torno desses objetivos resultando em 

benefício para mensagem a ser transmitida. 

Como todo investimento empresarial, a estratégia de comunicação, através do 

patrocínio, também implica a análise dos resultados, em função dos objetivos projetados. 

Portanto, nos casos estudados é importante a observação dos dados alcançados pelas 

empresas, pois estes oferecem parâmetros que reforçam as proposições aqui abordadas. As 

medidas e os métodos para se avaliar os resultados e o retorno das ações de patrocínio, 

envolvem vários critérios, como já discutidas em capítulo anterior. 

Esta edição do Skol Beats foi reconhecida, perante o mercado da comunicação, como 

um case de sucesso do marketing de entretenimento realizado no Brasil. Ganhador de prêmios 
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como o da AMPRO Globes Awards23 2006, através da agência B\Ferraz Full Promotion, que 

vem realizando o evento, e na categoria Melhor Campanha Multidisciplinar – tida como a 

mais importante da premiação – por conta do evento Skol Beats 2006. O case ainda foi 

premiado em outras categorias como Melhor Campanha de Marketing de Eventos; Melhor 

uso de Mídia Interativa; Melhor Campanha gerando fidelidade à marca e Melhor Campanha 

de patrocínio.  

 Quanto aos resultados técnicos do evento, segundo os organizadores, o evento recebeu 

o número recorde de 63.611 pessoas de todo o país, que puderam curtir 20 horas ininterruptas 

de música. Para construir toda a infra-estrutura física e de logística, foram mais de 3 mil 

pessoas que trabalharam numa área de 128.600m2 e de 16.700m2 de tendas construídas, 22 

praças de alimentação, 843 banheiros e 13.000 vagas para estacionamento. Estima-se que 

cerca de 10.000 empregos diretos foram criados para a realização do Festival. 

No que tange aos resultados obtidos quanto a essa ação de comunicação de marketing 

e os investimentos, a empresa não fornece dados diretos e estratégicos, os quais seriam de 

extrema valia para a visualização e análise de efeito deste caso. Entretanto, Marcondes (2005, 

p. 23) explica que os mecanismos utilizados para aferir o retorno desejado com o patrocínio 

ao evento Skol Beats, estão relacionados diretamente com a imagem da marca, sendo 

checados os índices de preferência, de consideração de marca e como foi a relação do 

consumidor com a Skol. São utilizadas várias pesquisas, analisados os indicadores de 

mercado, e nos eventos, há sempre um grupo observando de perto o que está acontecendo e 

entrevistando as pessoas in loco. Ainda para Marcondes, o ponto principal é verificar se a 

meta de público foi atingida; paralelamente à análise de dados qualitativos como: se o 

público-alvo foi atraído e se os presentes se divertiram; se tiveram momentos agradáveis. Se 

as respostas a essas perguntas forem positivas, já ficamos felizes, afirma.  

Para muitos profissionais e empresários da área, a pergunta é: como tornar suas marcas 

duradouras. “A resposta é simples: vencedoras são aquelas que ficam na cabeça do 

consumidor, que atuam com uma visão holística de seu mundo e se tornam memoráveis pelas 

sensações que provocam em seus clientes” (FUJISAWA, 2006, p. 34).  

Segundo o Folha Top of Mind 24, os resultados (gráfico a seguir) gerados com a 

pesquisa que verifica junto aos entrevistados “Qual a primeira marca que lhe vem a cabeça 

                                                 
23 Sexta edição do AMPRO Globes Awards, a etapa brasileira do Globes Awards – prêmio de marketing 
Agencies Association (MAA) que elege as melhores campanhas promocionais do mundo. 
24 Além da pergunta sobre a primeira marca lembrada, o Datafolha pede aos entrevistados que apontem quais as 
outras marcas que têm em mente. Com essa segunda pergunta, chega-se ao "awareness", utilizado como critério 
de desempate. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para cima ou para baixo. 
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quando se fala em cerveja?”, mostram que desde 2001 a cerveja Skol alcança a liderança. Isto 

aponta, dentre outros fatores, um reflexo da comunicação de marketing produzida para a 

marca, desenvolvendo estratégias que estão conseguindo traduzir claramente os conceitos da 

marca Skol, atingindo e fidelizando seu público-alvo.  Para explorar esses conceitos na mídia, 

a tática da AmBev é realizar ações de ‘marketing 360o’, ou seja, ações que atinjam todos os 

tipos de comunicação: filmes para TV, outdoor, internet, anúncios em revistas e jornais, 

promoções nos pontos-de-venda e eventos. (RICO, 2004) 

 

Figura 10. Pesquisa Folha Topo f Mind – Cerveja  

Fonte: Jornal Folha Online especial, edições de 2001 a 2007. 

 
Nas palavras de Blecher (2003, pp. 43-45) algumas marcas tradicionais tiveram tempo 

de sobra para estabelecer elos emocionais arraigados com os consumidores. São as primeiras 

citadas nos testes Top of Mind, que avaliam a lembrança espontânea dos entrevistados. 

Blecher ainda afirma que, trunfos como esse, de acordo com o publicitário francês Marc 

Gobé, autor de A Emoção das Marcas, serão cada vez mais decisivos tanto na escolha do 

produto quanto no preço que o cliente está disposto a pagar.  

 Outra pesquisa, esta conduzida pelo Instituto Research International, e divulgada na 

Revista Exame de maio de 2004, “mostra as marcas brasileiras que se destacam por ser uma 

referência de modernidade e inovação para os jovens adultos da classe AB, o topo da 

pirâmide de renda.” Foram entrevistados 1000 jovens na faixa de 18 a 30 anos em quatro 
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capitais – São Paulo, Rio Janeiro, Recife e Porto Alegre. O objetivo da pesquisa foi 

identificar, em 16 categorias de produtos, quais marcas eles consideravam cool. Esse conceito 

foi traduzido pelos entrevistados por ‘legal’, ‘com estilo’, ‘descolado’, ‘moderno’ e ‘original’. 

(Blecher, 2004, p. 66). Na categoria cerveja, a marca Skol sobressaiu entre as demais 

alcançando 35% de referência como modernidade e inovação pelos entrevistados. 

 Ainda na visão de Blecher, a combinação entre inovação de produto, maciços 

investimentos em campanhas e eventos dirigidos ao público-alvo parece ser comum à maioria 

das marcas cool. Para Maria Helena Palla, diretora do Instituto Research, citada por Blecher 

(2004, p. 67), uma marca para ser percebida como cool, não precisa custar mais nem ser de 

nicho ou de ‘tribo’ e nem ser confundida com fashion, pois a moda vai e vem. Uma marca 

cool pode durar para sempre, e o que realmente confere esse status, na visão do público 

jovem, é a personalidade autêntica, a capacidade de se diferenciar, o dinamismo e, 

principalmente, a criatividade para se reinventar – como disseram 70 de cada 100 

entrevistados.  

A Skol, líder de vendas no Brasil, tem seus festivais de música – Skol Beats –, como 

uma marca à parte, e conforme afirma Carlos Lisboa, gerente de Marketing da AmBev, para 

Blecher (2004, p. 67), “ano após ano temos de nos virar em busca de novidades.” 

 

2. Petrobras nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 
 
 

Como segundo caso a ser analisado, está o da empresa Petrobrás – uma empresa 

estatal – como patrocinadora oficial dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Um evento 

esportivo, realizado na cidade do Rio de Janeiro em julho de 2007, no qual a Petrobras viu 

uma oportunidade que se alinhava a seus objetivos estratégicos de comunicação. Neste 

contexto, a empresa se utilizou das diversas ferramentas de comunicação, ajustadas à ação de 

patrocínio, para apresentar, divulgar e reforçar esta ação, buscando evidenciar os conceitos e 

os objetivos que nortearam esta parceria – Petrobras e os Jogos Pan-Americanos. 

 
 
2.1.  A empresa Petrobras 
 
 
A Constituição da Petrobras, com objetivo de executar as atividades do setor de 

petróleo no Brasil, em nome da União, foi autorizada em outubro de 1953, no Governo de 

Getúlio Vargas, com a edição da Lei 2.004. Denominada então Petróleo Brasileiro S/A – 
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Petrobras, teve, de 1954 a 1997, o monopólio de operações de exploração e produção de 

petróleo, bem como as demais atividades ligadas ao setor de petróleo, gás natural e derivados. 

A Petrobras colocou o Brasil, a partir de 1997, entre os 16 países que produzem mais de 1 

milhão de barris de óleo por dia.  

Em 21 de abril de 2006, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu início à produção 

da plataforma P-50, no Campo de Albacora Leste, na Bacia de Campos, que permitiu ao 

Brasil atingir auto-suficiência sustentável em petróleo.  

Para aumentar sua atuação em energias que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável, a Petrobras deixou de atuar exclusivamente com petróleo, tornando-se uma 

empresa integrada de energia no sentido mais amplo. Um dos segmentos em que sua atuação 

tem crescido é o de fontes de energia renováveis. Ao investir em energia eólica, solar, 

biocombustíveis, entre outras, a Companhia ajuda a diversificar a matriz energé tica brasileira. 

Hoje, o novo posicionamento da Petrobras é ser uma empresa de energia renovável. 

 

2.2.  Programa de Patrocínio Petrobras 

 

O programa de patrocínio da Petrobras compreende investimentos em três áreas: 

Cultura, Esportes e Responsabilidade sócio-ambiental. As informações abaixo, que abordam 

os segmentos de patrocínio da Petrobras, foram extraídas do seu Site – 

www.petrobras.com.br. 

Patrocínio Cultural: Segundo informa a empresa, 

A política de patrocínio cultural da Petrobras se alinha ao Planejamento 
Estratégico da Companhia, que, ao lado da rentabilidade, ressalta seu 
compromisso com a responsabilidade social e com o crescimento do país. A 
Petrobras se empenha em defender e valorizar a cultura brasileira por meio 
de uma política de patrocínios de alcance social, articulada com as políticas 
públicas para o setor e focada na afirmação da identidade brasileira.  

 
O programa Petrobras Cultural é, segundo a empresa, sua frente mais importante da 

ação de patrocínio na área da Cultura. Anualmente o Programa abre inscrição para seleções 

públicas de projetos em diversos segmentos culturais. Criado em novembro de 2003, engloba 

quatro programas existentes até então: o Programa Petrobras Artes Visuais; o Programa 

Petrobras Artes Cênicas, o Programa Petrobras Cinema e o Programa Petrobras Música. Seu 

lançamento marcou também a integração da ação de patrocínio da Petrobras Distribuidora e 

da Petrobras holding. 
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Setenta e cinco por cento da verba total de cada edição anual do Programa Petrobras 

Cultural são destinados à Seleção Pública de projetos. Os 25% restantes são destinados a 

projetos de Escolha Direta do Conselho Petrobras Cultural (projetos convidados por iniciativa 

do Conselho). A edição 2006/2007 teve verba de R$80 milhões. Todas as normas, orientações 

e editais voltados aos programas e projetos de patrocínio da Petrobras estão disponíveis no 

seu site institucional. 

Pesquisa25 realizada pela Revista Marketing Cultural Online aponta as 100 maiores 

empresas investidoras em Cultura no país em 2006, bem como o perfil de cada uma. A 

Petrobras aparece no topo, conforme quadro abaixo, que, baseado nos dados desta pesquisa, 

mostra as 05 primeiras. 

 

Quadro 7. Cinco maiores empresas investidoras em cultura no Brasil 

10 MAIORES EMPRESAS INVESTIDORAS EM CULTURA NO BRASIL 

Classifi 
cação 

Empresa Áreas de Interesse Investimento da 
empresa 

1 Petrobras 

Música, cinema, teatro, patrimônio histórico, 
dança. A Petrobras investe em todos os 
segmentos ligados à cultura, inclusive 

difusão. 

R$ 217.168.097,00 

2 Banco do Brasil 

Artes cênicas, artes plásticas, audiovisual, 
música, idéias e programa educativo. Nos 
diversos segmentos artísticos, o Banco do 

Brasil tem aplicado seus recursos nos 
Centros Culturais Banco do Brasil. 

R$ 24.910.651,00 

3 Eletrobrás 

Em 2006, a empresa deliberou como 
estratégia concentrar a maior parte dos seus 
patrocínios no campo das Artes Cênicas. A 

escolha se deveu ao fato de esta área da 
cultura não ter um patrocinador. 

R$ 22.282.716,00 

4 
Companhia Vale do Rio 

Doce 

Restauração de patrimônio histórico 
nacional, valorização da cultura regional, 
música, artes plásticas nas comunidades 

onde a Vale está inserida. 

R$ 17.005.513,00 

5 Banco Bradesco 
Música, dança, museu, manifestações 

populares. 
R$ 13.718.000,00 

Fonte: Revista Marketing Cultural Online, em matéria intitulada “Perfil dos 

Investidores” (2007, on-line)  

 

                                                 
25 O levantamento realizado pela revista Marketing Cultural Online, teve, como ponto de partida, informações sobre 
investimentos em cultura feitos por empresas, com utilização de leis de incentivo federais. Os dados oficiais foram obtidos no 
mês de agosto junto ao Ministério da Cultura e referentes ao ano de 2006, já que os de 2007 somente serão conhecidos com 
segurança nos primeiros meses do exercício seguinte. A pesquisa incluiu também os projetos que cada uma apoiou. 
(PERFIL..., 2007, on-line) 
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Patrocínio Responsabilidade Social e Ambiental: Quanto a área social, a Petrobras 

desenvolve o Programa Desenvolvimento & Cidadania, formulado em alinhamento ao Plano 

Estratégico 2012, considerando o mesmo horizonte de tempo do Plano de Negócios da 

Companhia, e com a participação de membros das diferentes áreas da empresa, representantes 

da sociedade civil e do governo. Para a Petrobras, o objetivo desse projeto é contribuir para o 

desenvolvimento local, regional e nacional, gerando a inserção social, digna e produtiva, de 

pessoas e grupos que vivem em risco social no Brasil. (APRESENTAÇÃO..., s/d, on- line). 

Segundo a empresa, entre o período de 2007 a 2012, serão investidos recursos da ordem de 

R$1,2 bilhão em projetos que promovam desenvolvimento com igualdade de oportunidades e 

valorização das potencialidades locais. 

No que se refere a área Ambiental, a Petrobras afirma: 

A Petrobras é uma empresa comprometida com o Desenvolvimento 
Sustentável. Ao in teragir com o meio ambiente e consumir seus recursos 
naturais, a companhia entende que deve prestar contas à sociedade sobre o 
impacto de suas atividades na biosfera e contribuir para a melhoria de 
qualidade de vida da população. Nesse sentido, a empresa tem uma grande 
responsabilidade socioambiental e investe em programas que, além de 
defenderem a preservação do meio ambiente, incentivam o 
desenvolvimento de uma consciência ecológica junto às comunidades. 
(PROGRAMA..., s/d, on-line)  

 
Ainda conforme informações divulgadas pela empresa em seu site, nos últimos três 

anos, investiu cerca de R$5,2 bilhões na segurança ambiental de suas instalações e mais de 

R$18 milhões em projetos de patrocínio ambiental, como por exemplo, os projetos Tamar, 

Baleia Jubarte e Peixe-Boi. Ao comemorar 50 anos, a empresa aprimora a sua política de 

patrocínio, lançando, em outubro de 2003, o Programa Petrobras Ambiental, com projetos 

escolhidos por seleção pública, que, para sua primeira edição, escolheu o tema Água.  

 Patrocínio Esportivo: O gerente de patrocínios da Empresa, Claudio Thompson, em 

entrevista coletiva realizada em 16 de janeiro de 2007, revelou a verba para investimento no 

esporte em 2007: R$60 milhões em esportes de rendimento – surfe, handebol, tênis e futebol –

, e em esportes motor – Williams, F1, Fórmula Truck, Seletiva de Kart Petrobras, Competição 

SAE Brasil-Petrobras de Baja26, Motovelocidade e Rally. No esporte motor, o objetivo, 

segundo a empresa, tão importante quanto a exposição da marca Petrobras em todo o mundo, 

                                                 
26 O evento Baja envolve cerca de mil estudantes de engenharia de todo o país e de algumas universidades 
estrangeiras. A meta é projetar e construir um veículo "off road" seguindo especificações precisas (segurança, 
dirigibilidade, aceleração, frenagem, subida em rampa de 45°, entre outras) e utilizando um motor padrão. A 
avaliação final ocorre num enduro. As equipes classificadas em primeiro e segundo lugares participam da 
competição SAE Midwest Baja Competition, realizada nos Estados Unidos no meio do ano e organizada pela 
SAE Internacional. 
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é a oportunidade de utilizar a F1 como um grande laboratório para o desenvolvimento de 

novos produtos e de alta tecnologia.  

Algumas diretrizes gerais foram definidas pela Empresa, no sentido de nortear a 

política de patrocínio ao esporte, conforme divulgas em seu site. (DIRETRIZES..., s/d, on-

line). 

- Não patrocinar pilotos de competição e atletas individualmente; 

- Não patrocinar projetos relacionados a lutas/artes marciais; 

- Não patrocinar projetos apoiados por empresas concorrentes, com exceção 

dos casos de interesse mercadológico da Petrobras, sobretudo da sua 

subsidiária Petrobras Distribuidora; 

- Não patrocinar construção e/ou reforma de pistas de automobilismo, 

motociclismo e/ou de estádios esportivos, a não ser, no caso de autódromo, 

pela relação que tem com o negócio da Empresa, desde que seja de 

comprovado interesse mercadológico da Petrobras, sobretudo da sua 

subsidiária Petrobras Distribuidora;  

- Projetos de cunho social, que utilizam o esporte como ferramenta, são 

analisados dentro do Programa Petrobras Social. 

 

A Petrobras promove e patrocina inúmeros eventos esportivos, conforme já 

mencionados, mas, em 2007, a principal ação da Empresa no esporte foi o patrocínio aos 

Jogos Pan-Americanos, em julho. "Por ser uma das maiores empresas da América, nada 

melhor do que apoiar o maior evento esportivo do continente. A Petrobras é, historicamente, 

uma empresa que se preocupa em apoiar modalidades olímpicas, como a vela, o handebol e o 

próprio tênis, por meio da Copa Petrobras”, declara Thompson. (PETROBRAS 

ANUNCIA...2007, on- line) 

 

2.3.  Os Jogos Pan-Americanos 

 

A primeira edição dos jogos aconteceu em 1951, em Buenos Aires, na Argentina e 

contou com 19 modalidades esportivas. Os Jogos Pan-Americanos são uma versão continental 

dos Jogos Olímpicos, sendo que, representantes de países latino-americanos, no Comitê 

Olímpico Internacional (COI), propuseram a criação de uma competição que reunisse todos os 

países das Américas, com o intuito de fortalecer o esporte na região. As edições dos Jogos 

Pan-Americanos acontecem a cada quatro anos, tendo como base principal o programa dos 

Jogos Olímpicos posteriores. Tradicionalmente, seguem um rodízio entre as três regiões do 



 144 

continente: América do Sul, Central e do Norte. A cada edição os Jogos Pan-Americanos têm 

crescido em termos de porte e importância. Em quase 50 anos, desde que aconteceu pela 

primeira vez, o evento dobrou o número de participantes, atletas e modalidades, tornando-se 

uma das principais competições do calendário esportivo mundial. Na penúltima edição, em 

Santo Domingo, foram 35 modalidades, saltando para 41 em 2007. 

 

Figura 11.  Logomarca Oficial dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 

 

Fonte: www.rio2007.org.br, (2007) 

 

A cidade do Rio de Janeiro foi a sede da XV edição do evento. Recebeu atletas em 42 

delegações de países participantes, para 17 dias de competições, de 13 a 29 de julho de 2007, 

envolvendo 41 modalidades, sendo que destas, 28 serão disputadas nos Jogos de Pequim 

2008, na China. 

O Slogan dos XV Jogos Pan-Americanos Rio 2007 foi “Viva Essa Energia!”. A 

inspiração veio do primeiro dos quatro valores olímpicos: “Alegria em Participar”, 

“Esperança”, “Sonhos e Inspiração” e “Amizade e Fair Play”. 

Os eventos esportivos trazem, em sua natureza, alguns atributos como a emoção, a 

união, a superação, o desafio, a disciplina etc. Essencialmente, envolvem a disputa pelo pódio, 

um momento de grande recompensa, em que a emoção vivida e extravasada pelo atleta, fruto 

da vitória conquistada, tem o poder de contagiar a todos que assistem a competição, vibram e 

torcem. Nestes eventos, a ‘luta’ é sadia. Seu objetivo é pela superação dos próprios limites e 

dos obstáculos, que resulta em quebra de recordes, reconhecimento e conquista de medalhas. 

Os grandes eventos dessa natureza – Olimpíadas, Pan-Americanos e Copa do Mundo, se 

traduzem em ocasiões de congraçamento e união dos povos. Os países, envolvidos pela magia 

do espírito esportivo, depositam em seus atletas a esperança da vitória, ou, simplesmente, o 

desejo de vê- los fazendo parte de uma disputa, competindo, representando seu país, o que se 

transforma em alegria e orgulho para toda uma nação.  
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Pela magnitude do evento e por sua capacidade de mobilizar grande número de 

pessoas, independente de sexo, nacionalidade, idade, condição sócio-econômica, 

paralelamente, outros benefícios diretos, igualmente importantes, podem ser elencados como 

conseqüência desses eventos esportivos: envolvimento da população, estímulo à prática do 

esporte e atividade física, maior valorização ao esporte no país, geração de emprego e renda 

para a localidade receptora do evento, mobilização do trade27 turístico, promoção da imagem 

turística do país sede, possibilidade de captação de novos eventos de porte; além dos 

benefícios indiretos, já que o esporte gera conexão com todo e qualquer ramo da atividade 

produtiva. 

O Pan-americano Rio 2007 contou com a participação de seis patrocinadores oficiais – 

Caixa Econômica Federal  (CEF), Oi, Olympikus, Sadia, Sol e Petrobras –, os quais definiram 

e realizaram, através de suas estratégias de comunicação, uma maratona de ações durante a 

realização dos jogos. Quanto a política de patrocínio dessas empresas, a CEF e a Olympikus 

têm um histórico de maior tempo e atuação, e uma relação de destaque apoiando o esporte no 

Brasil. 

Conforme revelou Leonardo Gryner, diretor de marketing do Comitê Olímpico 

Brasileiro (COB), para Galbraith (2007, p. 40), todas as metas de faturamento dos jogos 

devem ser batidas. O valor de R$115 milhões, inicialmente projetados, estão entre cotas de 

transmissão de TV, patrocínio, venda de ingressos e licenciamentos, sendo ao todo 43 

empresas que licenciaram cerca de 600 produtos a serem vendidos em 51 lojas temporárias – 

durante o período dos Jogos. 

 

2.4.  A Petrobras e os Jogos Pan-Americanos 

 

Nas palavras de Wilson Santarosa, (2006, p. 23) gerente executivo de Comunicação da 

Petrobras, a Companhia está patrocinando os Jogos Pan-Americanos Rio 2007 

pelo seu grande impacto social, tanto na geração de empregos na fase de 
construção da infra-estrutura necessária quanto no envolvimento de vários 
setores na comercialização de produtos e serviços durante e após o evento. 
Por ser uma versão continental dos Jogos Olímpicos, o Pan também 
constitui o mais importante evento esportivo das Américas, envolvendo 42 
países, o que possibilita o intercâmbio técnico e a descoberta de novos 
talentos e recordistas. Além disso, no Rio está localizada a sede da empresa 
e no estado estão os maiores campos de produção do país. 

 

                                                 
27 Empresas que compõem a atividade turística, direta ou indiretamente – Hotéis, restaurantes, restaurantes etc. 
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Como já mencionado, a Petrobras tem hoje um novo posicionamento e desafio, ou 

seja, buscar outras fontes de energia, para ser uma Empresa de Energia Renovável. Visando se 

tornar uma empresa de energia com forte presença internacional e líder na América Latina, as 

metas da Petrobras envolvem crescimento, rentabilidade e responsabilidade social e 

ambiental. Para ser percebida como tal, a comunicação da Petrobras precisa estar integrada e 

alinhada com esses objetivos, e a marca deverá receber carga emocional necessária para que 

sua imagem tenha esses valores desejados. (FRANÇA, 2007) 

Para a Petrobras, associar a marca ao evento é, assim, uma forma de dizer que o 

esporte transpira requisitos que a empresa preza no seu dia-a-dia, como disciplina, dedicação, 

solidariedade e educação. (MINA...2007, p. 20) 

O patrocínio a eventos esportivos, como já visto, é hoje uma ferramenta de 

comunicação que colabora na construção de uma boa reputação das empresas. Possibilita 

coloca- las diretamente em contato com diferentes perfis de públicos-alvos, desenvolvendo 

laços afetivos entre suas marcas e seus públicos. Por sua especificidade, contribui para o 

fortalecimento da marca e sua imagem, um diferencial extremamente necessário num 

ambiente empresarial cada vez mais competitivo, que exige das empresas a definição de 

estratégias que utilizem ferramentas de comunicação de marketing de forma integrada, 

valorizando seus aspectos intangíveis.  

Esta modalidade de patrocínio é um exemplo de oportunidade de ação comunicacional 

de marketing que, se alinhado com os objetivos estratégicos da empresa e ao seu 

posicionamento, permite a ela estimular a emoção do público e interagir com ele, alcançando 

boa visibilidade. Dessa forma, para a Petrobras, ser patrocinadora oficial dos Jogos Pan Rio 

2007 foi uma estratégia que se alinhou aos seus objetivos e ao seu novo posicionamento. 

Como afirma França (2007) “quebrar recordes existentes é um dos desafios dos atletas 

profissionais. É cada vez mais freqüente em jogos olímpicos e pan-americanos surgirem 

novos recordistas. Essa renovação de atletas também depende de uma nova energia.”  

Percebe-se assim, que o investimento da Petrobras neste evento esportivo esteve 

alicerçado nos benefícios e retornos possíveis para a marca, sendo eles, a possibilidade de 

vincular sua imagem aos atributos do esporte estabelecendo um elo emocional entre a energia 

do esporte e a Petrobras, além da repercussão internacional, da grande visibilidade, da 

mobilização da sociedade e do alcance do público em geral. Esses principais benefícios 

devem ser resultados do objetivo maior da estratégia de comunicação da empresa que é 

reforçar seu posicionamento como empresa de energia. 
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Ainda para a Companhia, questões sociais foram analisadas na estratégia de patrocínio 

ao evento. Ela afirma que sua parceria com o Pan 2007 é um dos pontos culminantes da 

relação com o esporte, buscando estimular a prática de esportes como elemento fundamental 

na formação de pessoas. “O apoio ao Pan tem ainda como finalidade contribuir para a 

educação da juventude por meio da prática esportiva e dentro do espírito olímpico, que exige 

dedicação, trabalho em equipe, solidariedade e fair-play.” (PETROBRAS LANÇA...2007, on-

line).  

  

 2.5.  Foco e estratégia do patrocínio 

 

 Conforme menciona França (2007), para aproveitar a oportunidade dos Jogos Pan-

Americanos 2007, a Petrobras tinha que responder: Como vamos nos comunicar? Como 

queremos aparecer? Como ligar com diretrizes de comunicação? Como alinhar com nosso 

posicionamento de marca?  

 As respostas a estas questões levaram ao objetivo central da ação de patrocínio aos 

Jogos Pan Rio 2007, definido pela empresa como: “Posicionar a imagem da Petrobras como 

uma empresa de energia, que pensa além do petróleo, utilizando como referencial conceitual 

as energias renováveis.” (PETROBRAS..., 2007, on- line) 

 Segundo informações divulgadas pela Petrobras, foram investidos cerca de R$65 

milhões nos Jogos Pan-Americanos, dos quais R$55 milhões em cotas publicitárias e outros 

R$10 milhões em patrocínio direto – COB/CO-Rio. Outros R$5,9 milhões, em dois anos, 

foram para a Confederação Brasileira de Handebol. (PETROBRAS É..., 2007, on- line) 

A campanha que envolveu a estratégia de patrocínio da Petrobras foi produzida pela 

agência Duda Propaganda, dividida em 3 fases, tendo como mote o slogan: “Petrobras. Mais 

energia para o Pan 2007”, representando a empresa como “fornecedora” da energia utilizada 

pelos atletas nos jogos. Para Diego Pila, coordenador de promoções da Petrobras, “todas as 

nossas ações têm a ver com as diversas formas de energia limpas e renováveis, seguindo o 

slogan. Nosso desafio – e nosso objetivo –, tal qual os atletas, é superar limites.” 

(PETROBRAS..., 2007, on- line) 

 A fase 1 compreendeu o período de dezembro de 2006 a fevereiro de 2007, sendo os 

objetivos dessa etapa, celebrar a chegada do Pan, preparar o público, comunicando o 

patrocínio ao evento e vincular a imagem da Petrobras aos atributos positivos do esporte. 

Foram utilizadas mídias impressas e alternativas. Os Jornais: Lance, O Globo, Extra, Diário 
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de SP, OESP, Jornal da Tarde e Zero Hora, e a Revista Petrobras, além de outdoors. (figuras a 

seguir) 

Figura 12. Outdoor da Petrobras em fachada de prédio apresentando a parceria ao Pan  

Rio 2007. 

 
 Fonte: www.petrobras.com.br (s/d) 

 

Figura 13. Outdoor em abrigos de ônibus, divulgando sua parceria com o Pan Rio 

2007 

 
 Fonte: www.petrobras.com.br (s/d) 
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Na segunda fase, de março a julho de 2007, os objetivos compreenderam aproveitar o 

momento do Pan e a grande visibilidade na mídia e apresentar o novo posicionamento da 

campanha, já ligada ao conceito das energias renováveis. Nesta fase foram utilizadas mídias 

eletrônicas, impressas e alternativas. A empresa buscou a exposição da marca através de 

campanhas publicitárias e propagandas, visando criar e divulgar um exponencial à ação de 

patrocínio aos Jogos Pan Rio 2007.  

A terceira fase, após 5 de julho de 2007, teve como objetivos dar continuidade e ênfase 

às ações da segunda fase; acrescentando clima de entusiasmo e euforia com a chegada do Pan. 

Durante esta fase, que culminou com a realização dos Jogos, além das ações de comunicação 

já realizadas, foram criadas ações pontuais envolvendo outras ferramentas de comunicação. 

Abaixo o Jingle que marcou a campanha da Petrobras no rádio, na TV e na Internet. 

Sol e mar, terra, vento 
Viva essa energia  
É o PAN em movimento 
 
Sol e mar, terra, vento 
Renove essa energia  
Viva esse momento 
 
Essa energia eu quero muito mais 
Essa energia é energia da Petrobras 

 

 Para a Empresa, essa relação entre as energias renováveis desenvolvidas pela 

Petrobras e a energia do esporte, emprestou à Campanha os conceitos de superação de 

desafios, transposição de limites e conquista de meta. “Estes conceitos são defendidos em 

títulos como ‘Além do mar, terra, sol e vento, sabe onde existe uma energia que sempre se 

renova? Em você’ “ (PETROBRAS LANÇA..., 2007, on-line). 

O gerente de Publicidade e Promoções da empresa, Luis Antônio Vargas, em matéria 

publicada no site, ressalta que “a campanha visa aumentar a percepção da marca Petrobras 

como uma empresa de energia, ambientalmente responsável, que pensa além do petróleo e 

tem ciência da responsabilidade que tem em suas mãos: destacar o Brasil como protagonista 

no cenário mundial de energias renováveis” (CAMPANHA..., 2007, on- line).  

 

 2.6.  Ações que envolveram o patrocínio 

 

A Petrobras, utilizando as ferramentas comunicacionais, desenvolveu diversas ações 

ligadas aos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Elas tiveram início no final de 2006 e se 

estenderam até a realização dos Jogos, sendo intensificadas durante o evento. Conforme serão 
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detalhadas abaixo, com essas ações, a Companhia se fez presente não só através das mídias, 

buscando divulgar sua parceria ao Pan para todo o país, mas também, de forma mais ativa, no 

dia-a-dia dos atletas, dos cariocas e dos turistas, que, na época dos Jogos, visitaram o Rio de 

Janeiro. Nas palavras de Thompson, gerente de patrocínio, a Petrobras, como apoiadora do 

esporte brasileiro, não poderia estar fora do maior evento das Américas. “Além disso, 

estaremos com nossa marca exposta em toda América Latina, que é um mercado em expansão 

para a Petrobras” (PETROBRAS FAZ...2007, on- line). 

 Por ser uma versão continental dos Jogos Olímpicos, o Pan é o mais importante evento 

esportivo das Américas, o que possibilita o intercâmbio técnico e a descoberta de novos 

talentos e recordistas. Com a transmissão ao vivo para vários países, o evento também se 

mostrou uma ótima oportunidade de exposição de marca para a Petrobras, atendendo a sua 

estratégia de internacionalização. 

 As diversas ferramentas de comunicação foram acionadas através de suas mídias. Nas 

revistas, nos jornais e na televisão, a parceria da Empresa com os Jogos foi sendo divulgada 

antes mesmo do evento.  

 

Figura 14. Banner, parte da Campanha Publicitária da Petrobras e do patrocínio. 

 
 Fonte: Petrobras (s/d, on- line) 

  

 Promoção – A Empresa realizou a promoção “Mostre sua energia para o Pan 2007”. 

Um desafio junto ao público, no qual aqueles que criassem os melhores videoclipes com o 

Jingle da Petrobras, na Campanha dos Jogos Pan 2007, seriam premiados com Ipods. O 

regulamento ficou disponível no site www.petrobras.com.br/bioenergia  e as inscrições 

puderam ser feitas no mesmo endereço na Internet. 

Estações de Conteúdo – Em parceria com o portal Último Segundo, a Petrobras 

montou nos aeroportos do Rio de Janeiro – Galeão e Santos Dumont –, estações de conteúdo, 

(figuras a seguir) através de terminais de computador com informações sobre os jogos, com 

resultados, quadro de medalhas e últimas notícias.  Também foi possível recarregar bateria de 

laptops e celulares nestes espaços. Com isso, turistas, ao chegarem ao Rio de Janeiro, tinham 

nos aeroportos, informações disponíveis sobre os Jogos.  
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Figura 15. Estação de conteúdo nos Aeroportos do Rio de Janeiro 

 

 Fonte: PETROBRAS...(2007, on- line) 

 

 O prédio-sede da Empresa, no centro do Rio, foi decorado com um grande painel 

temático sobre os Jogos, além de abrigos de ônibus espalhados pela cidade, alimentados por 

energia solar, que é armazenada por placas instaladas no teto. Os ônibus e Vans utilizados 

para transporte dos convidados da Petrobras, durante a realização dos Jogos, foram 

‘envelopados’ com imagens da Companhia como patrocinadora do evento.  

 Pela cidade foram desenvolvidas ações que levaram, não só aos moradores do Rio de 

Janeiro, mas também aos turistas e atletas, a marca Petrobras atrelada aos Jogos, muitas delas 

de forma lúdica.  

Balão – com 17 metros de diâmetro, possibilitou grande visibilidade, impacto e 

mobilidade, sobrevoando a cidade do Rio de Janeiro nos finais de semana.  

Parasail – um Pára-quedas preso a uma lancha, percorreu a orla da Zona Sul da cidade 

com mensagens curtas com alusão a campanha publicitária.  

Bikedoor – bicicletas que percorreram as ciclovias do Rio de Janeiro, à noite, e, por 

não poluir o ambiente, ganharam destaque com uma ação na qual a medida em que os ciclistas 

pedalavam, produziam energia através dos dínamos nos pedais, criando efeitos especiais com 

luzes para iluminação dos cartazes.  

Blitz interativa – desenvolvida por artistas caracterizados como esportistas de 12 

modalidades diferentes que ficaram em pontos da cidade realizando performance como 

‘estátuas vivas’.  

Blimps – de energia solar para iluminação noturna, no total sete, espalhados pelas 

principais arenas dos Jogos.  
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Aqualume Petrobras – telão28 de água de 800m2 , com projetores de alta performance, 

instalado na Lagoa Rodrigo de Freitas, ofereceu ao público uma opção gratuita de 

entretenimento voltada para a competição. O Aqualume Petrobras (figura 16) com o tema 

principal ‘Energia no esporte’, teve em sua programação filmes curta metragem, clips 

musicais, fotografias, dentre outros, a qual foi divulgada pelo site da empresa, no próprio 

telão e no site da Aqualume. 

 

Figura 16. Imagem parcial da página do site da Aqualume, mostrando o telão da 

Petrobras. 

 
Fonte: Aqualume (s/d, on-line) 

 

A Estação Petrobras na Vila Pan-Americana, com opções de entretenimento para os 

atletas na Vila Olímpica, foi outra atração, como simuladores de Fórmula 1, foto instantânea 

no ‘Podium Petrobras’ e premiação de pins personalizados.  

No Lounge da empresa, localizado na Zona Internacional da Vila Pan-Americana – 

local reservado para atletas, jornalistas e convidados credenciados – onde puderam assistir aos 

jogos ao vivo, acessar a internet e carregar o celular e baterias de laptop em um totem de 

informação. A Petrobras informou que passaram pelo stand cerca de 100 pessoas por dia.  
                                                 
28 O telão em forma de leque é produzido por uma bomba d’água, de 115 cavalos de potência localizada em cima 
de uma balsa a 30 metros de distância da tela d’água. Nessa balsa de 50m2 ficam ainda três projetores e um 
gerador. Os três projetores, que somam 36 mil lumens, projetam na cortina de água mais de 2 milhões de pixels 
em uma área de 800m2. Isso torna a imagem visível mesmo a grande distância. (AQUALUME, s/d, online) 
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Os Quiosques Torcida Petrobras, também chamaram a atenção do público. Montados 

no complexo do Maracanã, Riocentro, Autódromo, Marapendi e no Estádio João Avelange. 

Neles, o público encontrou roleta para distribuição de brindes como batons verde e amarelo, 

porta identificação para crianças, binóculo, pulseira, pins e outros. 

 A Petrobras também promoveu ações culturais durante o Pan. Segundo a empresa, 

foram apresentações de música, cinema e capoeira. “Esporte e cultura são duas manifestações 

sociais importantes e devem caminhar lado a lado. Fizemos questão de levar ao Pan um pouco 

das diversas formas de expressões culturais brasileiras. Será um intercâmbio muito especial”, 

afirmou Gilberto Barros, gerente de patrocínio cultural da Petrobras, em matéria intitulada 

“Petrobras promove ações culturais durante o Pan” (2007, on-line). 

 Assim, as ações de comunicação desenvolvidas pela empresa, em uma estratégia de 

comunicação integrada, tiveram os objetivos determinados de evidenciar a marca, o conceito 

de ser uma empresa de energia, e o de ser uma grande patrocinadora de esporte e brand 

experience. Para atingir esses objetivos, as estratégias precisavam ser diferenciadas, 

impactantes e interativas, alinhadas à campanha publicitária. (PETROBRAS...2007) 

 Nas palavras de Walter de Mattos Junior (2007, p. 11) “Eventos como o Pan do Rio 

podem ser usados como vértice de um programa de patrocínio consistente, no qual a empresa 

está pronta para colher verdadeiramente os frutos de ações de longo prazo, e realmente 

integradas.” 

 

 2.7.  Resultados 

 

Conforme informações divulgadas no site oficial dos Jogos, na avaliação da Comissão 

Organizadora, pelas palavras de Carlos Arthur Nuzman, (2007, on- line) presidente do CO-

RIO, o evento deixou muitos motivos a serem comemorados. “O Rio 2007 transcorreu na 

mais perfeita ordem e consolidou a capacidade do Brasil realizar grandes eventos. A Cidade 

Maravilhosa viveu em total sintonia com os Jogos, com o espírito vibrante, amigável e 

acolhedor do povo carioca.” Ainda para a Comissão Organizadora, ao longo do período de 

preparação e durante sua disputa, os Jogos estreitaram os laços do Rio de Janeiro e do Brasil 

com países da América. O Rio foi apresentado mundialmente como uma cidade com 

capacidade de organização e dona de uma riqueza esportiva, artística, cultural e natural. 

Em pesquisa encomendada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, a organização dos Jogos 

Pan-americanos Rio 2007 recebeu nota média de 9,6, numa escala de zero a dez, na avaliação 

das 1.000 pessoas ouvidas pelo Instituto Ipsos. A pesquisa foi realizada no mês de agosto em 
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70 cidades brasileiras e nove regiões metropolitanas. O universo dos entrevistados incluiu 

pessoas de diferentes classes sociais e níveis de instrução, na faixa etária entre 16 e 60 anos 

ou mais. Entre outras constatações relevantes, obtidas pela pesquisa, destaca-se que 95% das 

pessoas afirmaram que os Jogos foram importantes para o Brasil, sendo que 85% dos 

entrevistados manifestaram-se positivamente, concordando que o Rio de Janeiro está apto a se 

candidatar como sede de eventos esportivos de alcance mundial, como os Jogos Olímpicos. 

(PESQUISA..., 2007, on- line)  

Em matéria intitulada “A América em busca do ouro” (2007, on- line), os números da 

XV edição dos Jogos Pan-Americanos mostram a grandiosidade do evento. Foram 5662 

atletas de 42 países, sendo 678 do Brasil, disputando um total de 2252 medalhas entre ouro, 

prata e bronze. Envolvidos na realização dos jogos estiveram 15000 voluntários, 2200 oficiais 

técnicos e 1336 árbitros. Dentre os empreendimentos construídos estão: a Vila do Pan, que 

possui 17 prédios com 1480 apartamentos; o Estádio Olímpico João Havelange; como 

também o Parque Aquático, a Arena poliesportiva e o Velódromo, estes três últimos no 

Autódromo Internacional. Um contingente de 325 mil turistas foi esperado na cidade, sendo 

que 1,9 milhão de ingressos foram colocados à venda. Foram credenciados 3100 profissionais 

de mídia e 700 horas de transmissão ao vivo na TV.  

A Petrobras publicou em seu site pesquisa on- line realizada pelo Instituto Qualibest 

com internautas de todo país, nos dias 17 e 18 de julho, a fim de medir a influência dos Jogos 

Pan-Americanos no dia-a-dia de cada um, na qual vários critérios foram analisados, dentre 

eles o índice de lembrança das marcas patrocinadoras do evento. A Petrobras foi citada por 

73% dos entrevistados no critério lembrança estimulada – quando o entrevistado deve apenas 

apontar, entre as marcas sugeridas, quais são as patrocinadoras do evento. Já na condição de 

marcas patrocinadoras mencionadas espontaneamente, o resultado aponta a Caixa Econômica 

Federal com 25%, a Olympikus 20% e a Petrobras 14%. (PETROBRAS É..., 2007, on- line) 

Quanto a análise dos dados desta pesquisa, pode-se inferir que Caixa Econômica 

Federal e Olimpikus são marcas que, pelo histórico das ações de patrocínio, tem na 

modalidade esportiva uma maior ênfase e uma relação consolidada há mais tempo. A 

Petrobras tem uma relação mais expressiva com a cultura, ou seja, com ações ao patrocínio 

cultural; desde 1990 é a maior patrocinadora da cultura no Brasil. Este fato aponta para um 

dos critérios a serem considerados para o sucesso desta estratégia, ou seja, a importância da 

constância das ações de patrocínio como diferencial positivo no alcance de resultados, 

conforme já explicado em capítulo anterior. Por outro lado, é preciso ressaltar que estar entre 

as três empresas mais lembradas como patrocinadoras, pode e deve ser considerado como 
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resultado positivo num evento do porte dos Jogos Pan-americanos, que nesta edição contou 

com a participação de cinco empresas como patrocinadoras oficiais, inúmeras outras como 

apoiadoras, além das que desenvolveram diversas ações promocionais. 

Segundo a Petrobras, outras pesquisas encomendadas estão em fase de conclusão, mas 

que até a finalização deste trabalho não foram disponibilizadas. 

Para a Petrobras, os números acima refletem positivamente para a estratégia de 

comunicação adotada pela empresa como patrocinadora dos Jogos Pan Rio 2007. Conforme 

divulgou, para o gerente de publicidade e promoções Luis Antônio Vargas, os Jogos atingiram 

seus objetivos, tanto os esportivos quanto aqueles associados à capacidade empreendedora da 

cidade, do Estado do Rio de Janeiro e do País. Para ele a marca Petrobras foi associada ao 

sucesso do evento e mostrada a todo o mundo através das transmissões das modalidades pela 

televisão, além disso, o conceito que moveu a campanha institucional da empresa, durante o 

Pan, permitiu fosse apresentada, com muita criatividade, a associação do binômio esporte e 

energia, unindo o esporte ao negócio da Petrobras – a energia. (PETROBRAS É..., 2007, on-

line) 

 

3. Banco Bradesco e o patrocínio ao Cirque du Soleil 

 

Em 2006, o Banco Bradesco patrocinou o espetáculo ‘Saltimbanco’, do Cirque du 

Soleil, um dos eventos mais comentados do País. A parceria entre Banco e o Cirque du Soleil 

foi definida a partir da estratégia de comunicação de marketing da empresa que tem como um 

dos principais objetivos solidificar o conceito ‘Bradescompleto’. 

Como ressaltou Rosilene M A Marcelino (2007, p. 26) esta parceria foi o resultado de 

um esforço de equipes, envolvimento de muitas áreas e anos de trabalho, abrangendo, desde a 

mudança da logomarca corporativa, a segmentação de públicos, o ajuste de produtos e 

serviços específicos para cada público, até se chegar à definição de um posicionamento e, 

consequentemente, ao alinhamento das comunicações mercadológicas e institucionais.  

 

3.1 O Banco Bradesco 

 

Segundo dados fornecidos pela empresa, o Bradesco foi fundado em 1943, em Marília, 

no interior de São Paulo, com o nome de Banco Brasileiro de Descontos. Hoje, então 

Bradesco, conta 17,1 milhões de clientes e 3067 agências e uma ampla rede de atendimento 
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em todas as regiões do Brasil. Sua missão tem como principal objetivo consolidar a posição 

como a principal instituição financeira privada no mercado brasileiro.  

A logomarca da empresa, que em 1997 passou por um processo de transformação, 

tornando-se mais moderna e adequada aos Valores da Organização, reúne elementos 

geométricos que dão forma ao tronco e à copa de uma árvore. “Símbolo de vida, crescimento, 

abrigo e suporte, é o melhor modo de traduzir o inabalável relacionamento do Bradesco com 

nossos Clientes, criando elos que se renovam com o tempo. Cada elemento gráfico da nova 

marca tem um significado” (SIMBOLOGIA...s/d, on- line).  

O Banco, nos últimos anos, segmentou e adequou seus produtos e serviços, atentando 

às questões de exigências e necessidades de seus públicos, e dessa forma, foram definidos os 

segmentos voltados à pessoa jurídica e à pessoa física. “Com a segmentação estruturada, a 

instituição entendeu que havia chegado o momento em que tais mudanças deveriam ser 

comunicadas e percebidas pela população em geral – clientes e não clientes” (MARCELINO, 

2007, p. 27). Entretanto, o Banco percebeu que todas as ações, visando sua expressividade em 

tecnologia e modernização, diversificação de produtos e serviços, capacidade de operação e 

atendimento, precisavam estar traduzidas em um conceito que expressasse seu 

posicionamento. Quando assumiu a direção de marketing do Bradesco, em fevereiro de 2005, 

Luca Cavalcanti entendeu que faltava um posicionamento para a marca. Na época, era 

percebido como um banco grande, o famoso Bradescão, mas ser visto como grande tem suas 

vantagens e desvantagens. “O que fizemos foi ressaltar o posto assumido pelo Bradesco de 

maior banco privado do país, sem criar falsas ilusões, compor frases de efeito ou vender uma 

imagem que não condiz com a nossa filosofia”, explica Cavalcanti a Araújo (2007). 

E por este desafio, a área de marketing do Banco buscou tangibilizar a capacidade 

dessa instituição financeira criando um conceito simples em apenas uma palavra –   

‘completo’, provendo a integração de diversos caminhos criativos com o objetivo de expandir 

este conceito para todos os produtos e serviços do Bradesco.    

 

3.2.  O conceito ‘Bradescompleto’ 

 

O conceito Bradescompleto tornou-se então o novo posicionamento do banco, 

norteando todas as ações de marketing da instituição. Para isto Cavalcanti realinhou o plano 

de comunicação, promovendo uma concorrência entre algumas agências que já atendiam ao 

Bradesco. “Buscamos parceiros que pudessem ampliar o conceito ‘completo’ entre todos os 

nossos públicos, [...] agora, existe uma orientação comum para todas as agências, o que torna 
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nossa comunicação consistente e com campanhas que refletem claramente o posicionamento 

do banco” (CAVALCANTI, 2007). 

AIDA SINGER, gerente de marketing do Bradesco, em entrevista a Marcelino (2007, 

p. 27) avalia esta decisão como importante. Para ela, antes era como se a comunicação tivesse 

várias faces, ou seja, pulverizado. A cada três meses havia uma campanha nova de 

comunicação, se tornando um desafio constante de criação, pois não existia uma amarração do 

caminho criativo e o slogan utilizado.  

Para Eduardo Lorenzi, diretor de planejamento da agência Neogama BBH, em 

entrevista a Marcelino (2007, p. 28), “a Organização como um todo estava muito à frente da 

imagem de marca que o Bradesco tinha. Era preciso que a marca se tornasse tão forte quanto 

o banco.” Com isso, o posicionamento foi intensificado, e o planejamento de marketing de 

2006 reforçou, através de estratégias, o conceito ‘completo’. 

 Inicialmente a campanha teve foco institucional, informando ao público as razões que 

tornaram o Bradesco um banco completo, bem como sua missão. Foi veiculado em algumas 

emissoras o filme intitulado Missão, em seguida, foi ao ar outro filme, o All you need is love 

(Tudo que você precisa é amor), que contava a história de uma garotinha que nascia para 

completar a vida de seus pais e, depois, mostrava a sua trajetória de vida. “O intuito deste 

filme foi mostrar que o Bradesco pode completar a vida das pessoas em todas as suas fases, da 

conta universitária ao plano de previdência” (MARCELINO, 2007, p. 28). 

 Dando continuidade às ações, o banco atrelou o conceito Bradescompleto às 

campanhas segmentadas, estando na mídia impressa de veículos especializados, bem como 

em propagandas divulgando produtos e serviços. As campanhas ‘Verão Fácil Bradesco’, 

promovendo a utilização de canais de atendimento e ‘Crédito’, que apresentava a formação de 

uma ponte, como num quebra-cabeça, ligando as pessoas aos seus sonhos de consumo. 

Também foram desenvolvidas campanhas nas quais se trabalhou a associação da imagem da 

marca com celebridades e ainda a comunicação específica para o público jovem e infantil. Em 

entrevista à Araújo (2007), Cavalcanti revela que em 2006 o Bradesco veiculou 53 filmes 

publicitários, o que representou um aumento de 30% em relação ao ano anterior. “Mas todas 

as ações apresentam uma conexão. Não estamos apenas repetindo o conceito. Cada campanha 

lançada dá consistência à anterior, criando valores na mente dos consumidores e fortalecendo 

o nosso DNA.” 

 Outra campanha importante para a estratégia de comunicação do Banco foi a de levar 

ao público suas ações de responsabilidade socioambiental, sendo que em 50 anos de 

existência, era a primeira vez que a Fundação Bradesco mostrava seus programas. Um deles, 
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o maior projeto de educação do país, através do qual a Fundação já levou ensino gratuito e de 

qualidade a mais de 662 mil alunos, resultado de um investimento de R$180 milhões, segundo 

dados divulgados pela Instituição. (FUNDAÇÃO..., s/d, on- line) 

 Paralelamente a estas ações, também em 2006, dando continuidade ao processo de 

reposicionamento da marca, a estratégia de marketing do banco se utilizou de outra 

ferramenta de comunicação, o patrocínio, tornando parceira do Cirque du Soleil, através do 

espetáculo ‘Saltimbanco’. 

 

Figura 17. Bradesco divulgando o patrocínio ao espetáculo ‘Saltimbanco’. 

 

Fonte: www.bradesco.com.br (2006) 

 

3.3.  O espetáculo ‘Saltimbanco’ 

  

 Quatorze anos após sua estréia, em 1992, chega ao Brasil ‘Saltimbanco’, o mais antigo  

espetáculo do Cirque du Soleil. A turnê passou pelas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro 

entre os dias 03 de agosto a 03 de dezembro de 2006, recebendo um público estimado em 

mais de 390 mil pessoas.  

 Fundado em 1984 por Guy Laliberté, na cidade de Quebec, Canadá, o Cirque du Soleil 

é considerado a companhia circense mais expressiva do mundo. O espetáculo ‘Saltimbanco’, 

segundo explica a relações públicas do circo, Pascale Ouimet, para Santos (2006, on-line), ”é 

a melhor introdução ao Cirque du Soleil. Um show honesto, simples e humano, pelo qual os 

fundadores da companhia têm muito carinho.”  

 A palavra ‘Saltimbanco’ é de origem italiana e designa o artista de rua. O espetáculo, 

dirigido por Franco Dragone, se traduz em uma celebração da vida, criado com o propósito de 

se tornar um ‘antídoto’ contra o cotidiano turbulento dos últimos anos. A montagem é 

dividida em 12 atos, e conta a história de um garoto que vive na metrópole e va i se 

transformando, explorando sua identidade e o mundo. A cada transformação o palco recebe 
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novos personagens que conduzem a trama com suas intervenções artísticas e circenses, todas 

pontuadas ao som de ritmos asiáticos, europeus e latinos. 

 O espetáculo, que conta com 51 artistas com idades que variam entre 10 e 46 anos e 

tem duração de aproximadamente duas horas e quarenta minutos, já foi apresentado em 19 

países, tendo sido visto por mais de 9 milhões de pessoas. 

 Pode-se afirmar que o Cirque du Soleil, apesar de toda sua grandiosidade, refinamento 

e inovação, conforme pode ser visto pelos números do quadro abaixo, ainda mantém o 

espírito circense tradicional. Preserva-se nas características que traduzem o circo, como o 

nomadismo dos artistas e profissionais e na essência de seu significado, ou seja, palhaços, 

trapezistas, malabaristas em que a tenda é ainda o palco das apresentações.  “O Cirque du 

Soleil é a expressão mais concreta de uma revolução no entretenimento, tanto estética como 

empresarial. O circo, uma das formas mais arcaicas de espetáculo da história, renovou-se, e 

agora mostra sua versão mais grandiosa no Brasil” (ANAUATE e ZORZANELLI, 2006, p. 

102). 

 O quadro abaixo, mostra alguns dados referentes ao Cirque du Soleil e do espetáculo 

‘Saltimbanco’.  

 

Quadro 8. Dados do Cirque du Soleil e do espetáculo ‘Saltimbanco’ 

O Cirque du Soleil em números 

Capacidade de espaço A tenda principal tem 220m2 e 2500 lugares por apresentação. 

Equipamentos Na turnê de ‘Saltimbanco’, são utilizados em média, 61 contêineres para 
transportar 850 toneladas de equipamentos. 

Figurinos 600 figurinos são utilizados na montagem de ‘Saltimbanco’. 

Espetáculos O Cirque du Soleil tem outros seis espetáculos em turnê pelo mundo, 
além de outros seis permanentes em Las Vegas e Orlando. 

Artistas e funcionários 
O grupo emprega cerca de 900 artistas e 3500 funcionários de mais de 40 

nacionalidades. São cerca de 300 artesãos contratados, que produzem 
tudo que é usado pelos artistas nos espetáculos. 

Custos de projetos 
Cada espetáculo do Cirque du Soleil leva de dois a três anos para ser 
criado, entre estudos e ensaios. Custa, em média, US$ 20 milhões em 

pesquisas. 

Ação Social 
Um por cento da receita é revertido para trabalhos como o Cirque du 

Monde, em que profissionais dão aulas de circo a crianças carentes em 
18 países, entre eles o Brasil. 

Tempo em cartaz O espetáculo ‘Saltimbanco’ está há 14 anos em cartaz. 

 Fonte: Elaborado pela autora, baseado em informações extraídas da Folha de São 

Paulo (2006, on- line) e Revista Época (2006, p. 101). 
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 Em matéria de Guimarães (2006), Fernando Altério, presidente da então CIE Brasil – 

Corporação Interamericana de Entretenimento, empresa que trouxe o Cirque du Soleil para o 

Brasil, afirma que “O circo possui uma estrutura profissional e empresarial muito eficiente. 

Mas a verdade é que eles sabem perfeitamente que o grande negócio deles é surpreender o 

espectador com espetáculos exuberantes.” 

 

3.4.  A estratégia do patrocínio ao espetáculo ‘Saltimbanco’ 

 

 O universo do entretenimento tem a propriedade de despertar sensibilidade em seu 

público levando-o aos sentimentos de prazer, descontração e encantamento através do lúdico. 

No mundo dos negócios, o produto entretenimento pode beneficiar e se tornar eficiente aliado 

à técnica de comunicação, desde que sejam corretamente analisados fatores como objetivos, 

os conceitos, a integração e a cultura empresarial. Como destaca Elza Tsumori, (2007, p. 55) 

o entretenimento se tornou uma importante estratégia de comunicação para empresas e marcas 

porque, dentre outras razões,  

Sonhar se tornou produto de necessidade para uma boa parcela do público, 
que tem também prazer em consumir lazer. [...] podemos transpor essa 
fronteira do mundo virtual e buscar, na simplicidade de uma festa popular 
ou na tradição da arte circense revisitada, a essência da magia e do sonho 
que o ser humano precisa para ter um momento de lazer, e transformar isso 
em um produto de alto valor agregado.  

  

E nas ações de comunicação que foram desenvolvidas para reforçar a imagem 

institucional atrelado ao conceito ‘completo’, o Bradesco decidiu também optar por uma que 

envolvesse o entretenimento, patrocinando o espetáculo ‘Saltimbanco’. Na visão de 

Cavalcanti, (2007, p. 29) 

Caminhamos para um universo em que, cada vez mais, as pessoas fazem a 
escolha da mídia que desejam. Elas não querem mais sentar para assistir a 
um filme e serem interrompidas por uma propaganda que não tem nada a 
ver com o objetivo delas naquele momento. Isso interrompe e incomoda. 
Nesse cenário, o entretenimento é um forte aliado.  

 

O Bradesco aproveitou, de maneira diferenciada, as qualidades próprias do lúdico que 

estão presentes no contexto do circo e que fazem a magia do espetáculo ‘Saltimbanco’. 

Explorou a analogia entre os valores e as habilidades do Cirque du Sole il e a força e a 

experiência da marca Bradesco, traduzida na frase:  “Bradesco. Completo como o Cirque du 

Soleil.” 
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 Figura 18.  Peça de divulgação do patrocínio 

 
  Fonte: www.bradesco.com.br (2006) 

   

 A habilidade em estabelecer uma ligação entre artistas e atividades circenses e os 

produtos e serviços do banco é, segundo Cavalcanti, (2006, p.46) um dos méritos dessa 

iniciativa. As peças associaram malabaristas, equilibristas e outros artistas a serviços e 

produtos bancários, como débito automático e fundos de investimentos, como pode ser 

observado na figura abaixo. 

Figura 19. Peça publicitária referente ao patrocínio veiculada na mídia impressa. 

 
 Fonte: Revista Época (2006) 
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Quadro 9. Analogia entre o Bradesco e o Cirque du Soleil 

CIRQUE DU SOLEIL BRADESCO 

* Atinge muita gente: é o mais abrangente circo 
do planeta. 

* Atinge toda a população brasileira: é o maior 
banco privado do país. 

* Inovação e criatividade; foi o circo que 
reinventou o circo. De um modelo antigo que 
utilizava animais e era muitas vezes amador; 
para um espetáculo de altíssimo padrão de 
qualidade e que não usa animais. 

* Foi o pioneiro de sua categoria em diversas 
iniciativas, como Internet Banking, amplitude da 
rede de Máquinas de Auto-Atendimento, 
Governança Corporativa e Responsabilidade 
socioambiental.  

* Excelência técnica, visual, musical e 
performática. 

* Do ponto de vista empresarial, é um banco 
cada vez mais eficiente, com menores custos, e 
consolida sua posição no mercado através de 
aquisições, aumento da carteira de crédito e 
ativos administrativos. 

* É um negócio de excelentes resultados: em 23 
anos já realizou 240 temporadas em 90 cidades, 
acumulando um público de mais de 50 milhões 
de pessoas. 

* Em constante crescimento, em 2005 alcançou o 
maior lucro da história dos bancos brasileiros: 
R$ 5 bilhões. 

* Busca incansável por ser cada vez melhor: 
mesmo fazendo um enorme sucesso, renova-se a 
cada dia com a criação de novos espetáculos e 
novos números artísticos. 

* Mesmo sendo o banco brasileiro com mais 
certificados de qualidade (180), o Bradesco tem 
um dos maiores investimentos em treinamento 
de pessoal e tecnologia do Brasil. 

* Reconhecido como o melhor do mundo. * Eleito o melhor banco do Brasil pela revista 
The Banker. 

 Fonte: Neogama BBH (apud Marcelino, 2007, p. 30) 

 

Verifica-se que para o Bradesco, os valores do Cirque du Soleil poderiam e foram, 

direta e indiretamente, comparados aos do Banco, como apresenta o quadro acima. E a 

definição desta possibilidade foi condicional para que o patrocínio fosse viável e também para 

se definir as diretrizes de toda a estratégia de comunicação em torno desse patrocínio, as quais 

puderam ser integradas às ações de comunicação já desenvolvidas pelo banco, reforçando o 

conceito ‘completo’, maior objetivo de sua comunicação. 

Segundo Eduardo Lorenzi, diretor de planejamento da Neogama BBH, responsável 

pela campanha publicitária, “[...] a campanha Cirque du Soleil continuou utilizando e 

reforçando o conceito completo, mas preservou a imagem dos artistas e as suas habilidades 

circenses. A própria assinatura do filme fazia a comparação com o Bradesco, mas mantinha o 

Cirque du Soleil como protagonista principal” (LORENZI apud MARCELINO, 2007, p. 30). 

Portanto, desde que o Bradesco definiu o novo posicionamento da marca – 

Bradescompleto, este vem norteando toda a estratégia de comunicação realizada pela 

instituição financeira nos últimos dois anos, culminando na associação de marca entre 

Bradesco e o Cirque du Soleil suportado pelo patrocínio ao espetáculo ‘Saltimbanco’. Com 

isso, as estratégias comunicacionais que envolveram a ação de patrocínio foram resultado, 
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segundo a empresa, de um plano integrado, no qual as ferramentas de comunicação utilizaram 

diversas mídias – TV, rádio, revistas, mídia alternativa, dentre outras, com o objetivo de ativar 

o patrocínio, as quais seguiram o mesmo padrão visual. 

Propaganda – na televisão foram comerciais veiculados em 49 programas 

apresentando o Banco Bradesco como patrocinador exclusivo do Cirque du Soleil, os quais, 

através de uma seqüência de imagens, estabeleciam uma analogia entre os atributos das 

performances realizadas pelos artistas dos diferentes números do espetáculo – equilíbrio 

global, obstinação, controle, precisão, inovação, agilidade –, aos serviços e produtos 

oferecidos pelo Banco, para assim ressaltar o conceito ‘completo’. A locução em off finaliza o 

filme: “Se o Cirque du Soleil fosse um banco, ele seria completo.” Dentre todas as ações, esta 

foi a de maior impacto junto ao público e que resultou em maior ativação ao patrocínio. 

O mesmo conceito foi aplicado na comunicação de mídia impressa e exterior, em que 

as peças apresentaram, de maneira estática, os mesmos paralelos estabelecidos no filme. Na 

mídia impressa foram veiculados anúncios em várias revistas, dentre elas, Revista Época, 

Exame e Veja. Já a mídia externa contou com 3000 pontos espalhados pelas principais 

cidades do país. 

Banners – em diversas agências do Banco foram colocados banners alusivos ao 

patrocínio ao Cirque du Soleil. Os talões de cheques também foram utilizados para divulgar a 

parceria através de imagens e frases. 

As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro receberam Totens, em pontos de grande 

fluxo, representando um artista com o tema da campanha Cirque du Soleil. 

Ações de relacionamento –  os clientes do segmento Prime tiveram direito à compra de 

ingressos para o espetáculo antes da abertura das bilheterias para o público em geral. 

Relações Públicas – foi realizado um pocket show do Cirque du Soleil para 108 mil 

alunos da Fundação Bradesco durante a festa de 50 anos da instituição. 

 

Segundo Luc Ouellete, diretor artístico do Cirque du Soleil, o Bradesco, como 

patrocinador, conseguiu entender o espírito do circo e fazer um projeto de ativação eficaz, 

utilizando tudo que o espetáculo oferecia. 

  O sucesso da campanha desenvolvida, integrada à ação de patrocínio, não só 

evidenciou a parceria entre o Banco Bradesco e o Cirque du Soleil, como também se tornou 

um referencial de sucesso como estratégia comunicacional. O Banco explorou os benefícios e 

os objetivos traçados com o patrocínio, buscando sinergia através da integração da atividade. 

Com isso a campanha publicitária, com mais ênfase para os comerciais, explorou o lúdico e a 



 164 

magia que permeia o significado do circo. A forma diferenciada como foi aproveitada e 

desenvolvida a mensagem, despertou a atenção dos espectadores, quebrando uma resistência 

que muitos apresentam a esta forma de comunicação, gerando uma visibilidade para a história 

que se pretendeu transferir para a marca. Com isso, os serviços da instituição foram 

adequadamente comparados às diferentes atrações artísticas, e essa analogia potencializa os 

diferenciais relevantes da marca e sustenta a persuasão.  

 

3.5.  Resultados 

 

Em setembro de 2006 a Ipsos ASI analisou29 o filme do Bradesco referente ao 

patrocínio ao Cirque du Soleil e o resultado, divulgado no Jornal Meio&Mensagem em 

matéria intitulada “Completo e eficiente” (2006, p. 47), apontou que, como propaganda, ele 

foi considerado eficaz por apresentar ótimos resultados de persuasão e agregar valor à marca. 

Na categoria bancos, Bradesco foi, no período, a marca com maior lembrança publicitária. Ao 

perguntar aos telespectadores sobre o conteúdo dessas lembranças, verificou-se que muitas 

das menções se relacionavam ao atual posicionamento da empresa – banco completo, e que 

eles se recordaram adequadamente de conteúdos específicos, ou seja, menções atribuídas e 

relacionadas ao comercial Cirque du Soleil. Estes indicadores denotam que a marca tem 

conseguido se fidelizar na mente do público com a nova assinatura – Bradescompleto, e que o 

filme avaliado, não somente dá continuidade a este novo posicionamento, “como também 

dispõe de recursos criativos exclusivos, aproximando as habilidades físicas dos malabaristas à 

prestação de serviço da instituição financeira” (COMPLETO..., 2006, p. 46). Ainda segundo a 

pesquisa, esse resultado é ainda melhor no público feminino e nas classes A e B. Vale 

ressaltar que um estudo30 feito pela Marplan/EGM, no 1º. semestre de 2006, aponta que, das 

pessoas que costumam freqüentar teatros, shows e concertos, 65% têm conta corrente 

bancária e, delas, 37% têm conta no Bradesco. 

 Uma pesquisa de tracking, esta encomendada pela área de inteligência de mercado do 

Bradesco ao Instituto TSB&B Pesquisas, logo em seguida a veiculação da campanha do 

Cirque du Soleil revela, segundo os resultados, (gráfico a seguir) um crescimento na avaliação 
                                                 
29 A pesquisa realizada na cidade de São Paulo foi composta de 200 casos para a necessidade de avaliação do 
target entre homens e mulheres das classes A, B e C, de 18 e 55 anos. O método utilizado é o contato telefônico. 
Para fazer avaliação da eficácia publicitária da propaganda, a Ipsos Asi analisou os resultados dos comerciais em 
relação ao seu potencial de mobilizar a compra e a sua capacidade de adicionar valor ao equity da marca. Os 
filmes são avaliados pela capacidade de gerar uma forte mensagem associada à marca e de mudar 
comportamentos, bem como pela contribuição nos valores de valor de marca.  
30 Pesquisa realizada pela Ipsos-Marplan/EGM, na grande São Paulo, com pessoas de ambos os sexos, de 18 
anos ou mais. Divulgada no Jornal Meio&Mensagem de 26/set/2006. 
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dos atributos de imagem do banco. (TSS&B apud MARCELINO, 2007, p. 33) Resultado que 

transparece o alcance dos objetivos e, consequentemente, o acerto das ações de comunicação 

integrada do Banco.  

 

Figura 20. Evolução dos atributos de imagem do Bradesco 

EVOLUÇÃO DOS ATRIBUTOS DE IMAGEM DO BRADESCO
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 Fonte:  TSS&B (apud Marcelino, 2007, p. 33)  
  

Outra conquista comemorada pelo Banco, é o resultado da pesquisa realizada pela 

BrandAnalytics e divulgada na revista IstoÉ Dinheiro31, apontando o ranking de marcas no 

qual o Bradesco aparece em primeiro lugar das marcas brasileiras mais valiosas, ao final de 

2006. A assinatura da Instituiçao financeira vale US$3,71 bilhões, 55% mais do que o 

registrado em 2005. Em dois anos, este valor saltou mais de 280%. Com relação aos critérios 

que influenciaram a pesquisa, no item análise da marca, um deles está relacionado aos eventos 

recentes que puderam, de alguma maneira, alterar a imagem ou percepção da marca. Nas 

palavras de Márcio Cypriano, presidente do Bradesco,  à Castanheira (2007, p. 55) “agora que 

atingimos o topo, precisamos nos mobilizar para preservar essa posição. Não trabalhamos 

para valorizar a marca. Trabalhamos para viabilizar as ações que alimentam a marca. E isso é 

uma tarefa cotidiana.” 

 O Bradesco continuará a parceria com o Cirque du Soleil na temporada 2007/2008, 

patrocinando o espetáculo ‘Alegria’. A estratégia de comunicaçao prossegue investindo no 

                                                 
31 Revista IstoÉ Dinheiro – Editora Três: São Paulo. No. 503, 16/maio/2007, p. 55. 
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entretenimento, entretanto, o mote da campanha em torno desta ação buscará uma nova 

analogia, monstrando ao público que, assim como o Cirque du Soleil, o Banco está trazendo 

‘Alegria’ ao País. A estratégia de comunicaçao através deste espetáculo novamente utilizará 

os artistas circenses e suas habilidades para fazer um paralelo entre ‘Alegria’ às ações do 

Banco – ações que têm efeitos positivos no meio ambiente, na educação e também na vida 

privada de muitos brasileiros. (O BANCO..., s/d, on- line)  
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 CONCLUSÃO 
   
 

A metodologia utilizada neste trabalho, fundamentada na teoria e nos fatos obtidos 

através da análise de três casos em que o patrocínio a eventos é utilizado como ferramenta 

estratégica na comunicação integrada de marketing – Ambev com o evento proprietário Skol 

Beats, Petrobras com patrocínio aos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 e o Bradesco com o 

patrocínio ao espetáculo ‘Saltimbanco’ do Cirque du Soleil, permitiu obter conclusões 

consistentes a todos objetivos propostos. 

Como visto no desenvolvimento do trabalho, pode-se concluir que o evento é um 

importante instrumento empregado nas estratégias institucionais e mercadológicas das 

empresas, sendo que dos fatores que contribuem para esta realidade, dois deles são 

determinantes: 

O primeiro está diretamente relacionado ao atual contexto em que vivem as empresas, 

no qual a concorrência se transformou em ameaça real e constante como conseqüência dos 

efeitos da globalização. Portanto, é fato que neste cenário mercadológico, outros diferenciais 

se tornaram imprescindíveis para garantir a atenção e a conquista do cliente e o sucesso da 

organização em suas atividades, o que significa encontrar caminhos para ser percebida como 

uma empresa diferenciada perante seus públicos. A excelência na gestão empresarial é o 

primeiro passo, devendo estar estruturada na concepção da comunicação integrada de 

marketing, para alcançar o fortalecimento da imagem institucional, o que equivale a 

incorporar elementos de valoração para sua imagem e sua marca. Em termos mercadológicos, 

esta imagem se traduz em referencial de avaliação no processo de decisão de compra do 

consumidor.   

O segundo fator constatado implica que o processo de comunicação envolve a relação 

emissor e receptor, entretanto, no âmbito da comunicação com o mercado, ela é influenciada 

sobremaneira, nos dias de hoje, pela proximidade e interatividade existente entre ambos, 

refletindo a atual tendência do mercado consumidor que é a área da experiência. Vive-se um 

momento em que as pessoas passaram a valorizar mais as experiências que lhes proporcionam 

emoções, fato este, como já visto, é tratado no marketing como experiência de marca (brand 

experience), tendo os eventos como um de seus principais pilares. Por sua natureza, a maioria 

dos eventos traduz-se por entretenimento o que os tornam eficazes na comunicação por 

trabalharem com os benefícios desta propriedade, colocando o público mais receptivo e 

propenso a receber as mensagens da empresa, promovendo a interação e o envolvimento de 
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sua marca com este público. Esta condição os diferencia de qualquer outra ferramenta de 

comunicação. “Podemos definir o entretenimento como a capacidade de gerar experiências 

com marcas e conteúdos em grupos (públicos, consumidores, formadores de opinião) 

específicos e segmentados criando condições únicas de relacionamento entre ambos e de 

retenção de seus conteúdos e valores” (MATHIAS et al. 2007, p. 111). 

Dessa forma, pode-se concluir também que a interação entre esses dois fatores 

respalda a premissa de que as empresas encontram nos eventos, seja promovendo ou se 

apropriando destes, prerrogativas e benefícios que podem ser explorados em sua estratégia de 

comunicação. Quando as empresas se apropriam do evento como patrocinadoras, a associação 

da marca de um produto ou da empresa a este evento é inevitável, porém, para que o resultado 

desta associação seja positivo é indiscutivelmente necessário analisar o objeto deste evento 

enquanto a tipologia e o segmento. 

Os casos analisados reforçam essa teoria. Conforme observado, as empresas 

analisaram com exatidão estes dois critérios, alicerçadas no posicionamento das suas marcas 

como nos casos Skol e Petrobras ou reposicionamento como no caso do Bradesco. 

Identificaram no objeto do evento patrocinado – música, esporte e espetáculo circense – 

atributos desejáveis para associação com suas marcas conforme mostra o quadro a seguir. As 

atividades e os elementos do evento atenderam aos objetivos e as necessidades do público-

alvo, permitindo às empresas explorarem todo conteúdo do patrocínio na totalidade de suas 

ações de comunicação, o que validou o evento ser uma ferramenta de comunicação 

desenvolvida em perfeita sincronia com a estratégia de comunicação de marketing.  

Conclui-se, à luz desse entendimento, que nos três casos aqui analisados, o patrocínio 

esteve ligado a um evento em que o entretenimento se constituiu em fator condicional na 

estratégia de comunicação das empresas patrocinadoras. No Skol Beats, a congruência é ainda 

mais forte, pois se trata de um evento proprietário, no qual a marca de cerveja Skol assina o 

evento. Invariavelmente, um dos principais objetivos desta forma de patrocínio é fundir os 

atributos da marca aos do evento, obtendo uma maior percepção do público quanto à 

intensidade da experiência com a marca, neste caso, através da música. 

Analisando o Skol Beats, conclui-se que o principal motivo que leva a música a ser a 

opção mais atrativa para algumas empresas, quando definem investir no entretenimento como 

ação comunicacional, é o fato dela provocar um maior apelo emocional e um envolvimento 

entre as pessoas. Já nos casos Petrobras e Bradesco, a natureza do patrocínio envolveu um 

evento esportivo e um evento/espetáculo cultural, respectivamente, estando estes, por 

definição, igualmente vinculados ao entretenimento. Entretanto, conforme mostra o quadro a 
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seguir, tanto no esporte como na cultura, além da emoção, residem outras qualidades 

singulares ao lúdico, como já descritas neste trabalho, e estas, como observado, se mostraram 

acertadas e essenciais para que as empresas definissem estas modalidades de patrocínio, em 

função dos objetivos projetados.  

     

Quadro 10: Objetivos do patrocínio atrelados à relação atributos do evento e atributos 

da marca.  

 Ambev – Skol Beats 
 

Música/cultura 

Petrobras – Pan Rio 
2007 

Esporte 

Bradesco – Cirque du 
Soleil 

Espetáculo/cultura 
Principais 
atributos do 
evento 

- emoção; 
- diversão; 
- descontração; 
- empatia; 
- atração; 
- inovação; 
- interação. 

- emoção; 
- união; 
- solidariedade; 
- disciplina; 
- vitória; 
- energia. 

- emoção; 
- valor; 
- encantamento; 
- habilidade; 
- inovação; 
- criatividade; 
- equilíbrio; 
- precisão. 

Principais 
atributos da 
marca e da 
empresa 

- jovem; 
- moderna; 
- inovação; 
- ousada. 

- ‘energia’; 
- rentável; 
- desenvolvimento; 
- responsabilidade social e 
ambiental. 

- tecnologia; 
- moderna; 
- eficiente; 
- expressiva; 
- pioneira; 
- renovada. 

Principais 
objetivos do 
patrocínio 
vinculados aos 
atributos da 
marca. 

- reforçar imagem e 
fidelização da marca; 
- transmitir os atributos 
da marca; 
- gerar identificação do 
target; 
- propiciar momento 
agradável ao público-
alvo; 
- propiciar horas de 
diversão; 
- vivenciar a filosofia da 
marca; 
- aumentar a intenção de 
compra. 

- estabelecer um elo 
emocional entre a energia 
do esporte e a empresa; 
- multiplicar o retorno 
sobre investimento na 
marca; 
- reforçar o 
posicionamento da 
imagem da empresa; 
- aumentar a percepção 
dos atributos da marca; 
- atingir todos os perfis de 
público;  
- criar laços afetivos com 
o público; 
- alcançar novos 
mercados; 
- estimular a prática de 
esportes. 

- solidificar o conceito 
‘Bradescompleto’.  
- atingir público específico; 
- reforçar o 
posicionamento da marca; 
- ressaltar conceitos e 
valores da marca; 
- despertar sensibilidade; 
- despertar sentimentos de 
prazer e descontração. 
 
 

Fonte: Quadro elaborado pela autora baseado nas informações referentes aos casos 

analisados no capítulo V. 
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Essas observações alimentam e reforçam a razão da importância do planejamento do 

evento, o qual deve estar focado em conceito, imagem, identidade, cultura e posicionamento 

da marca, orientado conforme as diretrizes da comunicação integrada de marketing, revelando 

o contexto mercadológico; o clima da organização e as necessidades do seu público de 

interesse, elementos que se fazem obrigatórios na decisão quanto a verdadeira contribuição do 

evento para uma melhor percepção da organização no mercado, em detrimento de seus 

concorrentes.  

Outra conclusão extraída está relacionada ao contexto da definição do patrocínio, o 

qual apresenta algumas singularidades. Uma delas está relacionada à questão do patrocínio 

como ferramenta de comunicação, o qual pode ser entendido, não só como uma ação 

institucional, capitalizando associação positiva para a empresa, bem como por ação 

mercadológica, gerando vendas. Esse entendimento se comprova através dos objetivos que 

nortearam as estratégias das empresas analisadas, as quais, segundo o quadro 10, 

consideraram o patrocínio como uma ferramenta que também traz resultados no âmbito 

mercadológico, direta ou indiretamente, fato que procede embasado na percepção de que na 

comunicação integrada sempre há benefícios explícitos ou implícitos de um sobre o outro. 

Essa consciência por parte da empresa patrocinadora é fundamental para entendê- lo dentro de 

uma estratégia global.  

Quanto a ação de patrocínio como estratégia de comunicação de marketing, outra 

importante conclusão diz respeito aos critérios analisados no processo decisório do patrocínio, 

os quais foram abordados no desenvolvimento desta pesquisa e observados nos casos 

estudados. Percebe-se que as empresas estão atentas quanto a análise dos mais importantes 

critérios, conforme apresentados nos primeiros capítulos, ao se decidirem pelo patrocínio. 

A definição correta dos objetivos é o critério essencial. Como exposto na parte inicial 

do trabalho, entende-se que a etapa da definição dos objetivos é fundamental dentro do 

processo decisório de ações de patrocínio, uma vez que, com sua ausência não há sentido em 

definir critérios de seleção ou controlar e mensurar os resultados das ações implementadas, 

pois não se sabe aonde se quer chegar e/ou o que se quer atingir. 

Neste contexto, ao se analisar as três empresas e os objetivos definidos com a ação de 

patrocínio, pode-se extrair alguns fatores que suportam a hipótese levantada por Mullin et al 

(2004). Os autores afirmam haver dificuldade em se classificar de forma precisa os objetivos 

empresariais relacionados ao patrocínio, uma vez que a análise do contexto de utilização da 

ferramenta indica não haver um objetivo único no processo de tomada de decisão para a 

realização de ações dessa natureza. Assim, ao comparar as empresas aqui estudadas, 
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verificam-se variações em termos de natureza da empresa, de seu setor de atuação, seu 

mercado-alvo, segmentos atendidos, seu posicionamento e o volume de recursos disponíveis 

para investimento. E estes aspectos, atrelados a outros elementos já analisados, com certeza 

impactaram, diretamente, a definição dos objetivos a serem atingidos pela ação, pois 

analisando o quadro da pg. 169, é possível identificar clareza e coerência nos objetivos 

definidos pelas empresas com essa ação, bem como que há objetivos específicos a cada uma 

delas. 

Estas observações levam a outra conclusão, ou seja, em comum, as empresas 

enxergam o patrocínio prioritariamente como uma ferramenta eficaz no sentido de: 

- construir ou reforçar a imagem e o posicionamento da marca; 

- estreitar o relacionamento com seu público-alvo; 

- potencializar as vendas, conquistando mercado. 

 

O segundo critério está relacionado ao impacto da associação do evento com a imagem 

corporativa. Ambev, Petrobras e Bradesco, pelo que se mostra, definiram claramente o que 

esperavam através da ação de patrocínio, compreendendo a essência da marca e da proposição 

de valor. A análise de cada um dos casos como um todo, incluindo os resultados apresentados, 

permite considerar que as empresas alcançaram êxito nesse sentido, ou seja, obtiveram uma 

adequação excepcional entre o patrocínio e a marca.  

Ainda a respeito do processo decisório, outro critério que merece atenção está 

relacionado à possibilidade e necessidade da empresa gerenciar o patrocínio. Pôde-se perceber 

no estudo do patrocínio da marca Skol que a atenção da empresa Ambev com fatores que 

levam ao êxito de um evento é mais explícita, já que ela (Ambev) é efetivamente responsável 

por todas as etapas e estratégias que garantem o sucesso do evento e consequentemente do 

patrocínio. Portanto, conforme verificado, a Ambev, com uma ação mais direcionada, tem 

maior domínio e autonomia quanto ao gerenciamento do patrocínio e também do evento, fato 

que não acontece no caso da Petrobras e do Bradesco. Ambos adquiriram direitos através do 

patrocínio e buscaram gerenciá- lo plenamente, porém, no âmbito do evento essa atuação teve 

outra dimensão, já que o evento esteve sob responsabilidade da empresa patrocinada. Esta 

realidade observada, comparando os três casos, reforça a teoria de que a empresa ao 

patrocinar o evento precisa igualmente analisar os fatores que concorrem ao seu sucesso, e 

isso inclui uma análise quanto a competência e seriedade da empresa promotora e 

organizadora, e seu compromisso com essa parceria – antes, durante e depois do patrocínio – 

perante os propósitos da empresa patrocinadora.  



 172 

Portanto, como se verificou através dos casos, alguns critérios são imprescindíveis e 

influenciam o momento da decisão, já que estão diretamente relacionados ao êxito do 

patrocínio a um evento. Isto denota as empresas atentas à importância desse processo que se 

faz indispensável para que a empresa possa analisar com minúcia todos os fatores que podem 

interferir favoravelmente ou não, antes de efetivar o ‘investimento’, considerando inclusive, 

que estes deram margem a outras avaliações essenciais, como público-alvo, sazonalidade, 

periodicidade, qualidade e quantidade da audiência, dentre outros, conforme observado nos 

casos estudados. Assim, todas as atenções a esse processo se justificam pela relevância dos 

motivos que movem esta parceria.  

Outras conclusões estão relacionadas às estratégias das empresas na condução e gestão 

do patrocínio. Os casos mostraram as empresas explorando todas as oportunidades dessa ação. 

A análise de como Ambev, Petrobras e Bradesco conduziram o patrocínio, e como exploraram 

todas as suas oportunidades, possibilita afirmar que a gestão comprometida dessa ação é vital 

às empresas patrocinadoras. Ao mesmo tempo percebe-se que elas estão conscientes quanto a 

esse aspecto e de como explora- lo no contexto da estratégia de comunicação de marketing. 

Ainda neste contexto, as observações feitas através dos casos estudados confirmam 

que, dentre os aspectos que envolvem a gestão do patrocínio a eventos, com certeza, alcançar 

a sinergia ao efeito da comunicação desta ação é um dos fatores de maior importância. As 

estratégias dentro da concepção de comunicação integrada de marketing, contemplando os 

propósitos de merchandising, promoção de vendas, publicidade, propaganda e relações 

públicas, são indispensáveis para a otimização das possibilidades oferecidas pelo 

evento/patrocínio. 

Assim sendo, quanto ao objetivo central que norteou esta pesquisa, a relação da teoria 

com estudo dos casos ofereceu elementos que permitiram conclusões no sentido de entender 

como as empresas usaram e articularam as ferramentas no contexto da comunicação integrada 

de marketing, junto às ações de patrocínio, o que resultou numa sinergia para valorizar e 

fortalecer o efeito comunicacional dessa ação. 

- Considerando que a Comunicação Integrada de Marketing é na essência do conceito, 

um fator integrador, resultante da coordenação de todas as variáveis de comunicação e 

marketing, pode-se afirmar que as empresas aqui estudadas direcionaram todos os esforços de 

comunicação neste sentido, construindo, através dela, uma mensagem única, para assim 

construir a imagem da marca e da empresa. 

- Observou-se também, que para apoiar os objetivos estratégicos da comunicação, 

foram avaliados os conceitos, as aplicações e as funções de cada ferramenta do composto de 
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comunicação. As empresas planejaram as ações de comunicação nos diferentes canais, 

garantindo a sua implantação na forma e conteúdo corretos. Nos três casos estudados as 

ferramentas de comunicação utilizadas transmitiram a mesma mensagem alinhada ao objetivo 

central da comunicação integrada de marketing.  

- Ao se definir quais ferramentas deveriam ser integradas para criar sinergia à ação de 

patrocínio, conclui-se que as empresas levaram em consideração, principalmente, o público 

que desejaram atingir, os objetivos a serem alcançados com a estratégia de comunicação e, 

neste contexto, como as ferramentas de comunicação de marketing, analisando suas 

especificidades, poderiam contribuir para o alcance do sucesso da comunicação.  

No caso da Ambev, com a marca Skol, pode-se afirmar que as ações de comunicação 

foram orientadas no sentido de atingir o público jovem com diversão e entretenimento. Assim, 

o evento e seu patrocínio formaram o eixo central dessa estratégia de comunicação que 

integrou a eles as ferramentas propaganda, marketing direto e relações públicas, pois estas 

ofereceram técnicas que mais se ajustaram ao alcance dos objetivos, transmitindo e 

multiplicando a mesma mensagem, explicando a ação de patrocínio junto ao público-alvo, 

ampliando sua eficácia. 

Para o Bradesco, o objetivo da estratégia com a ação de patrocínio ao espetáculo 

‘Saltimbanco’ do Cirque du Soleil foi explorar e atrelar os atributos e valores desse espetáculo 

circense aos atributos da marca, com isso reforçando o conceito Bradescompleto. E, como 

visto, todas as diretrizes da estratégia da comunicação do Banco estavam centralizadas no 

objetivo maior de expandir e reforçar este conceito, implicando que as ações de comunicação 

estivessem coordenadas e integradas nesse sentido, sendo que cada uma das ferramentas 

exerceu seu papel. Este processo leva ao entendimento de que, estando o patrocínio inserido e 

alinhado ao objetivo central da comunicação integrada, sua ação amplificou-se com os efeitos 

sinérgicos dessa integração. Importante lembrar que se o patrocínio é uma ferramenta 

estratégica inserido num amplo planejamento organizacional, é, portanto, parte de um 

processo de comunicação integrada. 

Por outro lado, a Petrobras tendo o objetivo central de sua comunicação de marketing 

atrelada ao conceito de uma empresa de energia, alinhou todas as ações de comunicação a este 

objetivo. O patrocínio aos Jogos Pan-Americanos possibilitou reforçar o conceito central, 

explorando os atributos desse grande evento esportivo associando-os a marca, interagindo 

com todos os perfis de público. Para isso a empresa integrou as ações de comunicação à ação 

de patrocínio e inseriu todas as mídias no conceito energia, ou seja, todas as ferramentas 
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traduziram, através de suas técnicas, as diversas formas de energia, seguindo o slogan do 

patrocínio. 

O quadro a seguir tem o objetivo de apresentar como as empresas usaram e 

articularam as ferramentas no contexto da comunicação integrada de marketing, junto às 

ações de patrocínio, resultando numa sinergia que ampliou, valorizou e fortaleceu as ações 

comunicacionais dos patrocinadores.   

                 Quadro 11: Efeitos de sinergia sobre o patrocín io 

Patrocinador: SKOL PETROBRÁS BRADESCO
Evento: SKOL BEATS JOGOS PAN-AMERICANOS CIRQUE DU SOLEIL

Ferramentas de 
comunicação

Marketing Direto 
(MD)

- Site Skol Beats tendencies
- Marketing viral

- Ações promocionais on-line

- Internet
- Ações promocionais on-line

- Internet
- Ações promocionais on-line

Propaganda e 
Publicidade (PP)

- Comerciais em TV
- Portal interativo
- Mídia exterior

- Revista Skol Beats

- Comerciais na TV
- Revistas

- Mídia alternativa
- Jornais

- Comerciais na TV e rádio
- Revistas

- Mídia exterior

Promoção de 
Vendas e 

Merchandising 
(PM)

- Concursos
- Prêmios
- Brindes

- Concursos
- Prêmios
- Brindes

- Ações de relacionamento
- Stands e quiosques

- Ações de relacionamento

Relações 
Públicas (RP)

- Eventos musicais paralelos
- Exposição Beats in Frames

- Entrevista coletiva

- Eventos culturais
- Ações de entretenimento

- Relações com a imprensa e 
comunidade

- Pocket show
- Relações com a imprensa e 

comunidade

PP cria uma forte campanha na mídia 
televisiva, enaltecendo os atributos da 

marca vinculados ao evento, reforçados 
pela revista e mídia exterior, em paralelo, 
uma forte campanha de MD, através do 

site oficial do evento, de conteúdo 
atrelado ao universo da música eletrônica 

e do marketing viral;
PM, com concursos, prêmios e brindes, 

reforça as ações de MD, ao mesmo 
tempo que estimula a interatividade entre 

o público-alvo do evento;
RP apóia e multiplica a presença do Skol 
Beats realizando um conjunto de eventos 
menores também relativos a música, em 

várias partes do país, e a exposição 
Beats in Frames sobre a música 
eletrônica, promovendo também 

entrevistas coletivas dos organizadores.

PP através de jornais, revistas, televisão 
e mídia externa prepara o público para a 

chegada do evento, comunicando o 
patrocínio, reforçando os atributos dessa 
parceria com ações ligadas ao conceito 

das energias renováveis;
MD reforça a mensagem de PP e a 
importância do patrocínio através de 
conteúdos interativos na internet e 

promoções on-line;
Paralelamente, PM potencializa a 

participação da empresa no evento com 
concursos, brindes e ações de 

relacionamento nos espaços do evento; 
Para apoiar esta promoção, RP 

desenvolve ações de entretenimento, 
eventos culturais e ações de 

relacionamento também nos espaços do 
evento, ao mesmo tempo que promove 
ações junto com a imprensa e públicos 

de interesse.

PP cria uma forte campanha nas mídias 
televisiva e impressa, ressaltando o novo 

conceito da marca;
Em seguida, também através de técnicas 

de PP, leva ao público o patrocínio ao 
espetáculo explorando e relacionando os 
atributos desta parceria aos da marca, 
reforçando o conceito Bradescompleto. 

Há exposição e sinalização nos pontos de 
troca e no local do evento.

Dando consistência às mensagens 
anteriores, PM atua junto ao público alvo 
promovendo ações de relacionamento, 

incentivando-os a participação no evento;
MD, através da internet, reforça as ações 
de PM criando ações promocionais on-

line;
RP apóia e multiplica a mensagem 

promovendo pequenas apresentações do 
circo em caráter de ação social. 

Resultado
Reforço e ampliação da ação de 

patrocínio, disseminando a marca a todo 
o público-alvo.

Todas as ferramentas integradas com as 
mídias no conceito energia.

Explorar os benefícios do patrocínio 
reforçando e expandindo o conceito 

'completo'.

Ações de Patrocínio

Sinergia

MD

PP

PM

RP

MD

PP

PM

RP

MD

PP

PM

RP

 

               Fonte: Quadro elaborado pela Autora alicerçado nas ações de CIM aos patrocínios das 
empresas estudadas 
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- Pode-se concluir, observando o quadro acima, que o efeito sinérgico esteve, 

efetivamente, em cada mensagem adicional complementar a mensagem anterior, agregando 

valor justamente por serem planejadas na integralidade das diversas ferramentas alinhadas ao 

objetivo central da estratégia de comunicação de marketing, garantindo um efeito 

amplificador das várias ações combinadas. Este efeito é, portanto, diverso de qualquer 

mensagem individual. Integradas, elas potencializam o poder de criar conexões desejadas na 

mente do público-alvo, identificando entre as alternativas de conteúdo ou forma de 

mensagem, quais são as mais capazes de produzir os efeitos desejados. A comunicação 

integrada maximiza a eficácia dos elementos comunicacionais, e a eficácia do patrocínio a 

eventos é ampliada, por contar com formas complementares de repercussão ao evento em si. 

Como afirma McDaniel (1999, p. 163, tradução nossa) “Embora algumas pesquisas em 

patrocínio tenham focado primariamente nos efeitos manifestados por eventos [...], é 

igualmente importante entender a influência persuasiva de outros tipos de publicidade usadas 

para alavancar o patrocínio.” 

- Confirma-se pois, que a comunicação integrada se traduz num fator capaz de 

minimizar o risco de projetos nos quais a comunicação em um canal não esteja alinhada à 

mensagem vinculada em outro. 

- Outro ponto a ressaltar é que o impacto que se obtém por intermédio da sinergia tem 

sua resultante na integração coerente, focada e consistente das mensagens, indo além de uma 

composição temporal. O compromisso com esta forma de comunicação deve ser constante e 

inabalável, condição para se fazer sólido os resultados já obtidos, protegendo assim, a 

consistência da imagem que a empresa está construindo no mercado. 

- Quanto aos resultados das pesquisas pode-se observar, por uma leitura geral, que as 

ações de comunicação integrada, incluindo a ação de patrocínio, vêm proporcionando 

resultados positivos para as empresas. Os dados mostram que suas marcas possuem um 

posicionamento claro e com constantes investimentos em comunicação. Porém, tanto os 

métodos como os resultados revelam que a estratégia de patrocínio, voltada para o 

institucional, contrapõe a facilidade de mensuração exata do retorno deste investimento. Este 

fato corrobora a visão de alguns autores e profissionais da área, os quais afirmam que para se 

avaliar, conclusivamente, o retorno da ação de patrocínio, em termos de objetivos intangíveis 

de marca ou objetivos corporativos, é preciso que as empresas apliquem mais investimentos 

em mecanismos que possam aferir e expressar de forma mais objetiva os resultados.  

A análise quanto as pesquisas realizadas mostra também que a maior parte dos dados 

vêm de pesquisas motivadas por outros objetivos, não estando diretamente relacionadas à 
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verificação dos resultados com a ação de patrocínio. Apenas a Petrobras efetuou uma pesquisa 

para avaliar o resultado com a ação, porém seus dados não permitem uma análise direcionada 

e mais aprofundada quanto ao alcance dos objetivos com as ações realizadas. Quanto aos 

mecanismos utilizados para medir o impacto do patrocínio, pelo que se apresenta, somente a 

Ambev parece utilizar ferramentas que geram indicadores mais precisos, entretanto, como a 

Petrobras e Bradesco, não divulgou tais resultados.  

Entretanto, mesmo que estas pesquisas não apresentem resultados quantitativos 

diretamente relacionados com a ação de patrocínio, este fator não desqualifica esta ferramenta 

como estratégia eficaz de comunicação, afinal, confirmando dados mencionados em capítulos 

anteriores desse trabalho, de forma consciente e efetiva, as empresas estão investindo nessa 

ferramenta comunicacional.  

Independente do muito que ainda há para se abordar sobre patrocínio a eventos, 

enquanto ferramenta comunicacional institucional e mercadológica, todas as observações 

obtidas com esta pesquisa permitem concluir que ele, efetivamente, não pode ocorrer por 

acaso, seus direitos foram adquiridos pela empresa e, portanto, precisa ser gerenciado de perto 

para que possa ser, verdadeiramente, uma ferramenta em toda sua potencialidade de 

comunicação. Além de todos os requisitos aqui abordados, a chave para seu sucesso é estar 

integrado às estratégias de comunicação de marketing da empresa em toda sua dimensão.  

Estas conclusões reforçam a recomendação de Sampaio (1999, p. 39) de que “é 

importante aproveitar-se o ‘efeito sinérgico’ que uma ação de comunicação exerce sobre a 

outra, ou seja, a ajuda que cada impacto pode receber do outro, para inculcar-se no 

consumidor a mensagem que se deseja transmitir.” 

Conclui-se assim, que a condição para um patrocínio eficaz está em ele ser 

corretamente planejado como parte de um plano integrado e global de comunicação de 

marketing, no qual as ações estratégicas de comunicação, através das várias ferramentas que 

as constituem, estarão conjugadas e alinhadas ao objetivo desse patrocínio para alcançar 

sinergia valorizando e reforçando a mensagem que a empresa patrocinadora deseja transmitir 

ao seu público-alvo. 

Através das conclusões e proposições aqui apresentadas, espera-se que o presente 

trabalho possa ter colaborado para ampliar o conhecimento relacionado às práticas de 

utilização da ferramenta de patrocínio a eventos como instrumento de comunicação, de tal 

forma a contribuir para proporcionar uma melhor eficácia das atividades da comunicação 

integrada de marketing das empresas que a utilizam, bem como oferecer contribuição e 

elementos para o desdobramento de outras pesquisas. 
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A dificuldade em se obter informações por parte das empresas, principalmente quanto 

as pesquisas e resultados que envolvem a ação de patrocínio, constitui-se em fator de 

limitação às observações feitas pelo pesquisador, que entende que este trabalho não se encerra 

aqui, mas estabelece um recorte que se espera poder motivar novos pesquisadores 

preocupados em avançar nesta área. 

Entretanto, a ampla revisão bibliográfica e o estudo dos casos permitiram avaliar os 

fatores-chave de sucesso de empresas que utilizam o patrocínio como ferramenta da 

comunicação integrada de marketing, alcançando os objetivos propostos com esta pesquisa. 
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