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CAPiTULO I 

1. INTRODU<;AO 

PETIT (2003), questiona em seu livro "MARCA" quanta vale a imagem de 

uma empresa. Marcas como Microsoft, Coca-Cola, Nike, Adidas, Sony, Sadia, 

McDonald's valem bilhoes de d61ares, independente de seu patrimonio. Sao 

imagens construldas nao somente par produtos de qualidade e urn design bern 

elaborado. 

Foi no final dos anos 80 que as ernpresas tomaram consciencia da marca- a 

qualidade percebida, a fidelidade do cliente e as fortes associac;oes que a mesrna 

desperta em seus consumidores. Perceberam tambem que estas caracterlsticas 

eram necessarias para competir no mercado. A partir de entao a marca passou a ter 

poder. Manter a imagem dela ou revitaliza-la passou a fazer parte da organizac;ao 

tanto quanta melhorar seus produtos a cada dia. 

Construir uma marca exige inumeros esforc;os que precisam ser bern 

administrados. Esforc;os que geralmente tem retorno em Iongo prazo. Ha muito 

tempo ja que a filosofia das empresas entrou na era do "consumidor em primeiro 

Iugar", porem vivemos num momenta onde a concorremcia esta cad a vez rna is 

acirrada. Produzir urn produto de alta qualidade negocia-lo a urn pre<_;:o competitive e 

oferecer excelentes servi<_;:os de venda e p6s-venda nao e mais urn diferencial de 

mercado e nem da marca. 

Enquanto isso, devido a globaliza<_;:ao, o consumidor esta cada vez rnais 

informado e frustrado com a administra<_;:ao publica. Espera de administrac;oes 

privadas atitudes que possam melhorar a comunidade do seu local e 

consequentemente da sociedade em geral. Aliando essa busca da satisfac;ao do 

cliente fora da compra e venda e uma consciencia despertada de "empresa cidada" 

que empresas desenvolveram formas de rentabilizar essa consciencia. Que, dentro 

da empresa, e geralmente explorada e administrada atraves do departamento de 

marketing. 

Uma das a<_;:6es disponiveis ao marketing empresarial e apresentado neste 
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trabalho com clareza de detalhes e vantagens, o patrodnio e uma ferramenta que 

vern ao encontro de problemas que geralmente envolvem administrac;ao da marca. 

Comunicando o valor de uma marca ou os atributos de urn produto, a ac;ao 

promocional do patrocinio busca ser um diferencial dentro da estrategia do 

marketing da empresa, pois agrega qualidade a marca ou ao produto e vern numa 

posic;ao de atitude e relacionamento direto com o cliente, diferente, por exemplo, da 

ac;ao promocional que chamamos de publicidade ou propaganda. BUDOLLA (1999, 

pag, 171), tambem defende "as pessoas, consciente ou inconscientemente 

absorvem diariamente milhares de mensagens, ao passo que as empresas 

necessitam desenvolver suas estrategias de marketing. Como sobressair e fazer 

com que seus objetivos estrategicos se realizem? Associando a marca a aspectos 

que suscitem associac;oes subliminares nos consumidores, como a sensac;ao do 

prazer, da diversao ... " 

Em muitos casas vistas na midia, percebemos o poder do patrocinio de 

mudar o comportamento das pessoas em relac;ao a uma empresa (sua marca ou seu 

produto), de criar relacionamentos, gerar atenc;ao e construir urn valor imensuravel 

para a mesma. 

Portanto, nao ha mais grande empresa que nao precise se apresentar como 

empresa cidada e mostrar suas ac;oes em seus balanc;os, relat6rios e divulgac;ao na 

midia com o intuito de mostrar para milhoes de consumidores que ela nao esta 

somente interessada no Iuera como tambem na melhoria da qualidade de vida da 

sociedade. 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Este trabalho visa mostrar a ac;ao do patrodnio sua posic;ao, personalidade e 

caracteristicas dentro do composto promocional. Visa tambem mostrar como esta 

pratica pode ser utilizada na construc;ao da marca e seu relacionamento com o 

publico. 

Mesmo marcas estabelecidas e com hist6rico necessitam manter ou 

revitalizar sua imagem. Muitas sao as estrategias para a construc;ao de uma marca e 

o patrocinio e comprovadamente eficaz. Atraves de casas vistas na midia, e possivel 

ver sua capacidade e prova que entre muitas das estrategias que constroem uma 
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marca, ele gera posi<;ao e soma um valor muitas vezes intangivel a organiza<;ao. 

Pretende tambem demonstra-lo de forma clara dentro do composto de 

marketing analisando estrategias que geram em torno principalmente dos objetivos 

pretendidos pela organiza<;ao. Afinal, geralmente, um projeto de patrocinio envolve 

muitas atividades, a marca da empresa aparece constantemente e os investimentos 

sao altos. 0 melhor e projeta-lo de forma adequada desde a escolha do projeto, o 

publico-alva e conciliar com os objetivos pretendidos. 

Enfim, algumas pesquisas demonstram como a sociedade encara e o que 

esperam atualmente das empresas. 0 termo socialmente responsavel abre janelas 

para cada organiza<;ao se envolver com projetos de diversas modalidades, gerando 

assim, novas canais de relacionamento com as pessoas e construindo posturas 

positivas. 

1.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

De acordo com os estudos realizados para o desenvolvimento deste 

trabalho, percebeu-se que nao existem muitas referencias do tema patrocinio, 

apesar de ser uma ferramenta cada vez mais utilizada. Defini-la, definir seus limites, 

beneficios e modalidades e um dos objetivos especificos deste estudo. 

Como apresentado acima, existe como objetivo geral demonstrar o valor do 

patrocinio na constru<;ao de uma marca. Cabe a propria organiza<_;;ao e 

especificamente ao departamento de marketing definir quais as a<;oes, relacionadas 

a esta ferramenta promocional, sao mais adequadas e mesmo quais as modalidades 

do patrocinio se encaixam melhor conforme os objetivos alvos. 

A partir dos objetivos alvos e dentro da proposta de trabalhar a marca, o 

patrocinio e uma ferramenta muito versatil. 0 aproveitamento maximo deste 

investimento traz retorno nao somente a empresa, mas tambem a sociedade que se 

torna uma das maiores beneficiadas. Esse beneficia que cria o valor imensuravel -

tanto positive se tudo correr bern, como negative se alga sair do controle. 

Portanto, resumidamente, sao objetivos desta monografia: 

a. Definir o patrocinio dentro do composto de marketing, seus objetivos, sua 

agao promocional e suas modalidades; 

b. Defender a pratica do patrocinio na constru<;ao, identifica<;ao, posigao ou 
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renovagao da marca; 

c. lncentivar 0 uso do patrocinio derivando do fato de gerar benef[cios a 
sociedade; 

d. Apresentar alguns casos e exemplos ao Iongo do trabalho. 

2. JUSTIFICATIV A DA IMPORT AN CIA DO TEMA 

A marca sintetiza a verdadeira guerra travada pelas empresas. Assim, 

aspectos intanglveis, ou seja, aqueles que associam elementos subjetivos aos 

produtos que se pretende vender, constituem urn diferencial entre concorrentes de 

urn mesmo segmento. As marcas bern posicionadas na mente do consumidor 

possuem uma autoprotegao contra os concorrentes que utilizam como diferencial o 

pre go. 

Segundo pesquisas realizadas verificou-se que, em media, as marcas 

lideres de mercado oferecem 31% de rentabilidade bruta sobre as vendas, contra 

21% e 16% da segunda e terceira colocadas. 

De acordo com AAKER e JOACHIMSTHALER (2002), a publicidade 

desempenhou urn papel importante para a construgao da marca nos anos 80 e 90 e 

cita como exemplo a Nike e a Adidas. Porem a construgao do valor que hoje ambas 

representam para o mercado e para o publico geral envolveu outras praticas e 

dentre elas, o patroclnio. 

Gada vez mais as empresas descobrem o filao que e ter sua marca 

associada a eventos ou projetos que transferem uma emogao direta aos seus 

clientes, funcionarios e parceiros. 

Uma pesquisa realizada pela IPEA, em 2004, com 80 empresas dentre as 

maiores do pais revelou que 52% aumentaram os investimentos naquele ano, 38% 

mantiveram e 10% diminulram orgamentos de patroclnio. Ainda segundo esta 

pesquisa, a necessidade das empresas de demonstrarem seu envolvimento em 

projetos sociais aumentou 30% e e considerada a maior motivagao do patrocinio, 

seguida pela fidelizagao da marca (19%) e pelo relacionamento direto com o cliente 

(15%). 

Portanto, o patroclnio ainda pode nao ser totalmente explorado pelos 

departamentos de marketing das empresas, mas certamente teremos na proxima 
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decada um crescente uso desta atividade para criar um posicionamento, um 

diferencial e um valor maior da empresa nao s6 perante seu consumidor, mas diante 

da sociedade em geral. 

3. METODOLOGIA 

Desenvolver e gerar este trabalho consistiu, ap6s sua decisao pelo tema, de 

definir o mesmo e seus objetivos gerais e especificos. 

Para o embasamento te6rico e cientifico foi realizada uma ampla pesquisa 

nas midias impressa e internet, utilizando suas diversas modalidades, como e-mails, 

livros, revistas, peri6dicos e jornais. 

Para conceituar um trabalho de forma completa sentiu-se a necessidade de 

definir e exemplificar cada tema abordado dentro do contexto. Toda a metodologia 

pode ser divida em algumas fases especificas: 

a. Houve a necessidade de pesquisar os conceitos e embasamentos 

hist6ricos em livros sabre marketing, marcas, estrategias de 

marketing, comunicagao e administragao. 

b. Dados atuais sabre marcas, analises e pesquisa de patrocinios foram 

pesquisadas em peri6dicos, jornais e revistas. 

c. Perfil de algumas empresas, seu relacionamento com a sociedade, 

atual dimensao da pratica do patrocinio no mercado, projetos 

patrocinados das organizagoes citadas foram pesquisados, em sua 

grande maioria, pela midia eletronica - internet, em sitios de 6rgaos 

da area e das pr6prias empresas e Ongs citadas. 

4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta monografia foi desenvolvida pensando-se no embasamento te6rico 

para depois mostrar e defender com exemplos e textos mais aprofundados o objetivo 

geral da mesma. 

Foi desenvolvido e dividido da seguinte forma: 

1. Primeiro capitulo: introdugao, objetivos e justificativas quanta ao 

tema escolhido, estrutura apresentada e limitagoes encontradas; revisao te6rica do 

tema e suas culminancias: a marca, o patrocinio e seu amplo universo de agoes, sua 



8 

posigao e seu papel dentro da estrategia de marketing da empresa; logo ap6s definir 

todas os temas intrinsecos ao tema patrocinio e marca, acontece o confronto e a 

defesa do patroclnio na construgao da marca. Seu papel como ferramenta 

promocional e como cada modalidade trabalha em prol dos objetivos algados pela 

empresa. Como o individuo recebe esta tatica, tanto os clientes, como a sociedade 

geral e os patrocinados. 

2. No segundo capitulo: segue uma analise do embasamento te6rico, 

confrontando ideias e sugerindo alguns caminhos para serem estudados e 

analisados par autores e interessados pelo tema. 

3. No terceiro e ultimo capitulo: antes das referencias bibliograficas, 

segue uma conclusao e algumas recomendagoes para a real e efetiva concretizagao 

do papel do patroclnio na construgao da marca; fechando o tema com argumentos 

encontrados ao Iongo do desenvolvimento deste trabalho; 

5. RESTRICOES A PROPOSTA 
Realizando a pesquisa para o contexto deste trabalho, encontrou-se uma 

grande dificuldade em relagao ao tema patrocinio. Poucos autores trabalham este 

tema em seus livros, principalmente nos de conceituagao de marketing, 

administragao e estrategias de promogoes. 

Outro motivo de limitagao da pesquisa te6rica para este trabalho e o fato do 

patrocinio ainda ser uma atividade recente e pouco explorada no Brasil e nao existe 

praticamente nenhuma mensurac;ao sabre o tema. Na maioria dos livros o patrocinio 

esportivo e o mais difundido e reconhecido e e a modalidade mais citada, tanto em 

exemplos de casas de sucessos, como em referencias de estrutura e exemplos da 

pratica com fundamentos e metodologias. 

Porem, analisando peri6dicos, comentarios em entrevistas a revistas, jornais 

e na internet, foi possivel estruturar e embasar este trabalho num cenario atual, 

aproximando a teoria da pratica. 



9 

6. EMBASAMENTO TEORICO-EMPiRICO 

6.1. MARCA 

Marca e "A imagem de uma empresa composta do nome, do logotipo, de 

uma cor ou mais, de uma arquitetura grafica, de uma comunicagao coerente com 

essa imagem e uma linguagem especifica que impregnam todos os atos e 

mementos em que a marca atinge o consumidor, o fornecedor, o setor industrial, as 

autoridades do paise o sistema financeiro". (PETIT, 2003 p. 13) 

MADIA DE SOUZA (1998, p 270) definiu o conceito de marca como sendo o 

conjunto de tragos estaticos e comportamentais da empresa, previamente definidos 

e organizados (posicionados), que devem traduzir com a maior precisao possivel o 

que a empresa pretende ser ou o que ela e. Como pretende ser percebida, 

entendida, respeitada, admirada. MELO NETO (2003, p 55) tambem fala no 

posicionamento da marca que traduz conceitos e atributos a serem utilizados pela 

empresa na construgao da sua identidade e na formagao na imagem da marca. 

Desde a ldade Media, quando os escultores assinavam seus trabalhos, ate 

os gados talhados a ferro com as iniciais dos fazendeiros proprietaries, a marca 

caracteriza-se como um diferencial em relagao a concorrencia. 0 grande 

influenciador da atual configuragao empreendida pelas marcas foi a Revolugao 

Industrial, responsavel pela alteragao do processo de produgao, pressionada pela 

necessidade de expansao dos mercados com o aval da confiabilidade dos produtos, 

possibilitada pela marca. (BUDOLLA, 1999) 

Uma marca forte, conhecida que traz em si uma mensagem e conceitos 

altamente positives, e uma marca potencializada conclui MELO NETO (2003, pag. 

121) Tern o poder de gerar status, criar privilegios, influenciar e dizer muito, sobre o 

produto e seu usuario, sem dizer uma s6 palavra. Esta imagem percebida da 

organizagao e a forga decisiva e predominante onde repousa o sucesso ou o 

fracasso da empresa e consequentemente dos seus produtos e agoes. Como bem 

definiu DRUCKER (2003), "a organizagao, acima de tudo, e urn ser social". 

Gerar marca de valor faz parte do neg6cio da empresa. Administrar sua 

imagem e tao importante como administrar seus gastos e Iueras. De acordo com 

AAKER (2002) sao quatro as dimensoes para orientar o desenvolvimento, a gestae e 

a mediagao da marca: conscientizagao de marca, qualidade percebida, associagoes 
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de marca e fidelidade a marca. Para tanto, a comunicacao organizacional, tem-se 

revestido de tecnicas e estrategias para que, diante de uma sociedade mais 

exigente e esclarecida, faga chegar com clareza, sem distorgoes e procurando 

identificar da maneira mais fiel possfvel, os prop6sitos das organizagoes a seus 

diversos publicos. 

Uma materia do Jornal Gazeta Mercantil (1999) e usada por MELO NETO 

(2003) definiu o valor intangivel de uma marca " ... esse valor intangivel que as 

empresas constroem ao produzirem, distribuirem, exportarem e importarem 

mercadorias, prestarem servigos, financiarem operacoes, que vem a ser a projegao 

de uma imagem positiva para o conjunto da sociedade, valores igualmente 

intangiveis, mas de capital importancia, como credibilidade, seguranga, pr6-

atividade, transparencia, dentre diversos outros". 

Em entrevista a Revista Exame, alguns executivos da Coca-Cola, definiram 

na pratica o valor da marca: "N6s realmente nao sabemos quanta ela vale. 0 que 

n6s sabemos e isto: se a nossa companhia queimar ate o chao, nao teremos 

problema em emprestar dinheiro e reconstrui-la com base apenas na nossa marca". 

(Exame, 20,05,98, p 58) 

Uma recente pesquisa realizada pela Millward Brown, Optimor e ROI do 

WPP Group e divulgado no relat6rio BrandZ Top 100 Most Powerful Brands 

identificou as marcas mais poderosas da atualidade. Mensurou 30 mil marcas 

globais junto a 650 mil consumidores e confirmou a Microsoft como a marca de 

maior valor no momenta. 

Top 10 (em US$ bilhao) 

Marc a Valor 

Microsoft 62,0 

GE 55,8 

Coca-Cola 41,4 

China Mobile 39,1 

Marlboro 38,5 

Wai-Mart 37,5 

Google 37,4 
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IBM 36,0 

Citibank 31,0 

Toyota 30,2 

Fonte: divu/gado no relat6rio Brandl Top 100 Most Powerful Brands 

Outros dados relevantes da pesquisa incluem: 

. A Europa e Hder em marcas de luxo: Louis Vuitton (n° 24 da lista), 

Mercedes (n° 28), Porsche (44), Chanel (75) e Cartier (82). A demanda por produtos 

de luxo esta crescendo rapidamente, refletindo a forga da economia mundial e a 

multiplicagao de consumidores "super-ricos" nos paises em desenvolvimento . 

. As marcas chinesas estao conquistando maior espago, como China Mobile 

e Lenovo, dado o avango das operagoes globais das empresas do pals . 

. As marcas do varejo estao se tornando mais influentes no comportamento 

de compra dos consumidores, sendo muitas vezes mais importantes do que os 

produtos vendidos pelos varejistas. As lfderes sao Wai-Mart (n° 6), Tesco (30), eBay 

(38), e Amazon (78). A tendencia permite aos varejistas aumentar a pressao sobre 

os fornecedores de produtos de marca . 

. Os novos modelos de neg6cios tern permitido que novas marcas - entre 

etas Starbucks (n° 48) e Zara (n° 87) -- estabelegam suas posigoes nao apenas no 

mercado, mas tambem nas mentes dos consumidores, criando assim uma s61ida 

plataforma para o avango sobre as "velhas" marcas . 

. A popularizagao do "estilo de vida digital" tern resultado no acelerado 

crescimento de potencias como Google (n° 7) e eBay (38). 0 desafio destas marcas, 

porem, consiste na inovagao permanente. 

A pesquisa agrega dados da BrandZ, da Euromonitor International e da 

Bloomberg. (Cibele Santos, site da Revista Meio e Mensagem, 03/2006). 

Chegar a urn valor astron6mico da marca requer nao s6 investimentos 

financeiros, mas tambem estrategias e agoes pontuais e acertadas. lnclui definir a 

identidade e a essencia da marca- quem e, o que faze como faz. 

0 aprimoramento de uma identidade de marca pode ajudar a comunicar sua 

essencia com clareza aqueles envolvidos em sua implementagao, o que geralmente 



12 

abrange nao s6 os funcionarios, mas tambem os parceiros da empresa e a 

sociedade. 

MELO NETO (2003) tambem apresenta alguns fatores de sustenta<;ao e 

promo<;ao da marca: prestlgio, credibilidade, visibilidade, simpatia, reconhecimento e 

interatividade. 0 mesmo autor defende a importancia da interativa como formador de 

uma boa imagem e valor da empresa. Observa tambem que e a que menos vem 

sendo trabalhada pelas empresas na forma<;ao de sua imagem. 

6.2. MARKETING 

KOTLER e ARMSTRONG (1993), definiram o marketing como o "processo 

social e gerencial atraves do qual individuos e grupos obtem aquila de que 

necessitam e desejam par meio da cria<;ao e troca de produtos e valores". 

Como definido acima, o marketing e um processo e necessita ser 

administrado ou gerenciado. Administrar o marketing de uma empresa envolve 

pesquisas, analises, planejamento, cria<;ao, implementa<;ao, controle e mensura<;ao 

da a<;ao desenvolvida para atingir os objetivos da empresa. Cabe ao departamento 

de marketing, composto par uma pessoa au um grupo, trabalhar para determinar e 

al<;ar as necessidades do mercado alva, proporcionando solu<;6es e satisfa<;ao aos 

consumidores. 

Com o passar dos anos o marketing escreveu hist6rias, mudou 

comportamentos, criou e recriou estilos e gostos. Atraves de a<;6es como a 

propaganda, a promo<;ao de vendas, o proprio patrocinio, a comunica<;ao em midias 

diversas conquista clientes e tra<;a sucessos desde organiza<;6es ate politicos, 

passando par artistas, jogadores de futebol e tudo mais que precisa da aprova<;ao 

de urn grupo de pessoas. 

Muitos sao os objetivos par parte da empresa/organiza<;ao com 

investimentos em marketing. KOTLER e ARMSTRONG (1993), citam alguns em seu 

livro e cabe ressaltar que dentro de cada um podemos definir outros tantos -

depende sempre da empresa, do cliente, da epoca, do cenario socioecon6mico e 

dos problemas presentes na organiza<;ao e no mercado: 

. Maximizar consumo; 

. Maximizar a satisfa<;ao do cliente; 

. Maximizar a escolha; 



13 

. Maximizar a qualidade de vida. 

Urn born projeto de patrocinio tem o poder de alcangar todos os objetivos par 

parte da organizagao e ainda agregar valor a marca pelo que tambem se pode 

chamar "comunicagao por atitude". 

Para RABA<;A (1994), o marketing institucional e uma modalidade do 

marketing que engloba uma serie de outras, como o marketing cultural, o esportivo, 

o comunitario, o ecol6gico, e seu objetivo e a criagao de atitudes favoraveis nos 

diversos segmentos do publico em relagao a empresa e a fixagao da marca e da 

imagem corporativa. 

Alguns mercados, como os da cultura, do esporte, da promogao social e da ecologia, 

sao areas comuns aos interesses institucionais tanto das organizagoes com fins 

lucrativos como das sem fins lucrativos. 

6.3. COMPOSTO DE MARKETING - 4 P'S 

As agoes que a empresa utiliza para direcionar o publico alva ao seu produto 

e o que chamamos de composto de comunicagao ou tambem mix de marketing 

composto de 4 variaveis (4 p's): produto, prego, praga e promogao. 

KOTLER e ARMSTRONG (1993, pag. 29) apresenta as variaveis dentro de 

cada "P": 

. Produto: variedade de produtos, qualidade, design, caracteristicas, nome 

da marca, embalagem, tamanhos, servigos, garantias, retornos . 

. Prego: lista de pregos, descontos, subsidios, prazo de pagamento, termos 

de credito . 

. Praga: canais, cobertura, sortimentos, localizagao, estoque, transporte. 

. Promogao: propaganda, promogao de vendas, venda pessoal, relagoes 

publicas. 

Dentro de cada "P" outras variaveis e compostos se formam. 0 patrocinio, 

tema deste trabalho, e classificado de acordo com diversas referencias bibliograficas 

como uma agao promocional, logo inserida no composto de promogao - tanto de 

marca como tambem de produto. Citando, par exemplo, MELO NETO (2003, pag. 

13): "0 patrocinio e uma a9ao promocional cujos resultados ... " 
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COMPOSTO DE PROMOCAO 

0 composto de promogao ou mix de comunicagao consiste na combinagao 

especffica de propaganda, promogao de vendas, venda pessoal e relagoes publicas. 

(KOTLER e ARMSTRONG (1993, pag. 288) 

Dentro de cada categoria existem ferramentas e agoes especfficas. Uma 

comunicagao eficaz envolve principalmente analisar o emissor (que emite a 

mensagem) e que eo receptor (quem recebe). Tambem envolve o mix complete de 

marketing como o estilo do produto, a cor da embalagem, prego, onde e vendido. 

Todos esses fatores tambem comunicam alga para o consumidor. 

PROPAGANDA 

A propaganda e a venda indireta do produto atraves de mensagens 

direcionadas especificamente ao consumidor usando de metodos e linguagens para 

persuadir o mesmo. 

PROMOCAO DE VENDAS 

A promogao de vendas e a estrategia adotada pela empresa para encorajar 

a compra com alguns recursos como promogoes de pregos, creditos, sorteios, 

sempre de forma direta e objetiva. 

VENDA PESSOAL 

A venda pessoal como o proprio termo diz, e a agao pessoal da promogao. 

Tambem pode ser elabora em cima de algumas estrategias para diferenciar a agao 

com objetivos de "chamar a atengao" do consumidor e incentiva-lo a compra 

imediata. 

RELACOES PUBLICAS 

Si promover interna ou externamente com o objetivo de desenvolver boas 

relagoes com os varios publicos da empresa pela obtengao de publicidade favoravel, 

construgao de uma imagem corporativa e o manuseio ou afastamento de rumores, 

hist6rias ou eventos desfavoraveis eo que define KOTLER e ARMSTRONG (1993, 

pag. 288) como relagoes publicas. 

Umas das maiores vantagens desta agao e a credibilidade. "0 que a 

publicidade proclama, por exemplo, pode ser verdade; o que sugere a propaganda 

deveria ser verdade; e o que afirmam as relagoes publicas deve ser tudo o que e 
verdade" (COBRA, 1992, p. 656) 
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7. PATROCiNIO 
Analisando o composto de promo<;ao, existe uma certa dificuldade em definir 

onde o patrocinio pode ser englobado. Como sugere o texto acima e de acordo com 

MELO NETO (2003), o patrocinio e certamente uma ferramenta promocional. Mas 

esta relacionada com que a<;fm especifica? 

Caracteriza-se como propaganda, pais, propaga o nome da empresa ou 

produto de forma direta ou indiretamente e como consequencia alavanca suas 

vend as. 

Caracteriza-se como promo<;ao de vendas logo que, conforme o projeto do 

patrocinio, o consumidor pode ser levado a compra por promo<;6es de sorteios, par 

exemplo. Definindo melhor o exemplo, temos o caso das empresas que patrocinam 

algum evento e sorteiam ingressos para o mesmo, oferecidos na compra do produto. 

Nao se engloba de maneira especifica com a venda pessoal. A nao ser que 

esse recurso seja utilizado em algum evento como venda do produto num quiosque 

instalado no local ou ate o proprio produto ser o patrocinador como e o caso de 

alguns cartoes de credito que patrocinam projetos com alguma porcentagem da 

renda revertida para o patrocinado. 

Pela defini<;ao de rela<;6es publicas, poderia ser classificado como tal. Pais 

geralmente, a nao ser que alga de errado, e uma relagao positiva com o publico 

geral. Cria relacionamentos, constroi uma imagem corporativa (marca), tern 

credibilidade e atinge ate as pessoas que evitam a propaganda, a venda pessoal e 

as promo<;6es de vendas. 

Porem, como vista acima, o patrocinio possui liga<;ao com todas as 

ferramentas do composto promocional. Para MELO NETO (2003, p 14) o patrocinio 

tambem tern ampla relagao com todas as a<;6es do composto de marketing e definiu 

urn composto proprio para o patrocinio: o "mix de patrocinio". Envolvendo agoes de 

prospec<;ao e identifica<;ao dos alvos (o produto do patrocinio), o valor do 

investimento (pre<;o), os locais de realiza<;ao (pra<;a), e as a<;6es de comunica<;ao 

(promo<;ao). 

VINK (1992), considera que o patrocinio pode ser integrado ao programa de 

marketing ao lado da propaganda, do merchandising e de outras atividades 

promocionais e aponta para as diferen<;as entre o patrocinio e a propaganda. 
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Propaganda Patrocinio 

Controle Total Limitado 

Func;:ao Persuasao direta Estfmulo indireto 

Mensagem Expllcita lndireta, sutil 

Oportunidades Predominantemente comercial Abrange o aspecto social 

Objetivos Curto prazo Longo prazo 

Fonte: VINK, Tom. Patrocinio comercial: a visao do patrocinador. Mercado. 1° trim, n° 85. Rio de Janeiro, Globo, 1992. 

AAKER e JOACHIMSTHALER (2002) tambem concordam com as 

vantagens do patrocfnio em relagao a propaganda. 0 patrocinio oferece vantagens 

(micas para a construt;ao da marca. Enquanto a propaganda e invasiva e claramente 

uma mensagem paga tentando persuadir ou modificar as atitudes, o patrocinio pode 

tornar-se parte da vida das pessoas. A propaganda e boa em comunicar os atributos 

e os beneflcios funcionais, embora a maioria das marcas fortes vai, alem disso, para 

fornecer beneficios emocionais e de auto expressao para ter uma personalidade e 

para diferencia-la quanto a atributos intangiveis. 

7 .1. CONCEITO E BREVE HISTORICO 

Antes de definirmos patrocfnio atraves dos conceitos de alguns autores, e 

muito importante deixar claro a diferenga entre patrocfnio e mecenato. Com o passar 

do tempo e do uso dessas atividades, ficou subentendido que mecenato e doagao 

filantr6pica de recursos financeiros ou nao de uma instituit;ao para algum projeto de 

terceiros sem o objetivo de retorno por parte desta. 0 patrocinio, como veremos 

adiante e a mesma doat;ao, porem, integra algum objetivo de retorno pela empresa 

seja ele financeiro ou nao. 

0 patrocfnio existe ha bastante tempo. A marca Bovril patrocinou o 

Nottingham Forest Football Club em 1898; a Gillete patrocinava o beisebol em 1910, 

e a Coca-Cola patrocinou as Olimpiadas em 1928. Entretanto, nos ultimos anos, o 

papel do patrocfnio na construgao de marcas aumentou bastante. (AAKER e 

JOACHIMSTHALER, 2002) 

GADNER e SHUMAN (1988) observam que "patrocinios podem ser 

definidos como investimentos em causas ou eventos, para apoiar objetivos 

corporativos globais (reforc;:ar a imagem da empresa) ou objetivos de marketing 
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(aumentar o conhecimento da marca)". 

Ainda em concordancia com esta citac;ao MEENAGHAN (1988) define que o 

patrocinio "consiste na provisao de assistemcia financeira ou de qualquer outro tipo, 

a uma atividade, por uma empresa comercial, com fins de atingir seus objetivos 

comerciais". 

Para VAZ (1995), o patrocinio propoe uma modificac;ao do nivel das relac;oes 

entre patrocinador e patrocinado. Deixando de ser urn simples beneficiario de um ato 

de doac;ao cultural, "o patrocinador utiliza-o como parte de sua estrategia de 

divulgac;ao para publicos de interesse da empresa, capaz de proporcionar retorno 

institucional competitivo em relac;ao a outros canais de divulgac;ao" (VAZ, 1995, 

p.216). 

Para SANDLER e SHANI (1993, P10) "patrocinio e a provisao de recursos 

por uma organizac;ao, diretamente para um evento ou atividade, em troca de uma 

associac;ao direta com este evento ou atividade. A organizac;ao provedora pode 

entao usar essa associagao direta para atingir seus objetivos corporativos, de 

marketing ou comunicac;oes". 

POZZI (1998) cita em seu livro diversas definic;oes de patrocinio: 

. "0 fornecimento de suporte financeiro ou material para alguma atividade 

independente que nao e inerente ao tomenta do objetivo comercial, mais da qual a 

companhia patrocinadora pode ter a expectativa de obter alguns beneficios 

comerciais" . 

. "A provisao de recursos (financeiro, humano e flsico) por uma organizac;ao 

diretamente para urn evento ou atividade em troca de uma associac;ao direta como 

mesmo" . 

. "A provisao de recursos de todo o tipo por uma organizac;ao para o direto 

suporte de urn evento (esportes ou artes) ou de interesse social (educacional ou 

ambiental) com o prop6sito de associar diretamente a imagem da empresa/produto 

com o evento". 

Segundo MELO NETO (2003), o patrocinio "e uma ac;ao de marketing 

promocional que ao dar suporte as demais ac;oes do composto promocional, 

contribui para o alcance dos objetivos estrategicos de marketing da empresa, em 

especial no que se refere a imagem corporativa, promoc;ao da marca, 

posicionamento do produto, promoc;ao de vendas e comunicac;6es com clientes, 
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fornecedores, distribuidores e demais parceiros." 

7.2. OBJETIVOS GERAIS DO PATROCiNIO 

De acordo com alguns especialistas no assunto, o patrodnio tem a 

habilidade de alcanc;ar varias metas com uma (mica ac;ao. Mais importante do que 

escolher o objeto a ser patrocinado e definir os objetivos a serem alcanc;ados. 

Conforme SILVA (2001), em sua tese de mestrado, "para o carater 

estrategico do marketing da empresa encontram-se os seguintes objetivos: 

1. Mudanc;a de imagem: Objetivando uma mudanc;a na imagem institucional 

da empresa perante o seu mercado consumidor ou a sociedade em geral. 

2. Agregar valor: empresas que buscaram a atividade de patrocfnio como 

uma ferramenta para agregar valor a marca da empresa perante a sociedade em 

geral. 

3. Divulgac;ao institucional: nesse caso, a intenc;ao e divulgar o nome da 

empresa, atraves de urn esforc;o de comunicac;ao diferenciado. A divulgac;ao passa a 

ser utilizada como urn instrumento do plano de comunicac;ao institucional, com o 

intuito de estar mais presente no seu mercado consumidor ou na sociedade em 

geral. Tern a func;ao de manter a imagem da empresa. 

4. Obrigac;ao social: o reconhecimento da atividade de patrocfnio como uma 

obrigac;ao que a empresa tern com a sociedade. 

RA<;A E BARBOSA (1998), apresentam em seu livro os seguintes objetivos 

de patrocfnio: 

1. Divulgac;ao da marca do patrocinador na mfdia; 

2. Refon;o do share of mind; 

3. Reforc;o do market share; 

4. Relacionamento com a comunidade (abertura de novas canais com a 

comunidade); 

5. Relacionamento com o publico interno; 

6. Incremento das vendas do produto; 

7. Vendas diretas. 

Alinhando os objetivos com o evento patrocinado que a empresa 

patrocinadora pode obter os resultados mais favoraveis. Algumas modalidades de 

patrocfnio, apresentadas no proximo t6pico, favorecem em melhor nfvel alguns 
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objetivos. Par exemplo: se a necessidade e de maior visualiza<;ao da marca, o 

melhor investimento e urn grande evento esportivo ou cultural. 

0 patrocinio e urn esfon;o da empresa em entrar de forma passiva e 

permanecer na mente do consumidor. Ele complementa as a<;oes de divulga<;ao da 

empresa e traz o publico-alva a ter urn relacionamento direto com a mesma, seus 

servi<;os au produtos, sua visao e sua missao. (MELO NETO, 2003, PAG 28). 

Apesar des retornos financeiros o patrocinio gera principalmente valor 

intangivel a marca. E. sabre este valor intangivel (o valor da imagem e da marca) 

que atuam as diferentes modalidades do patrocinio. 

7.3. DO PATROCiNIO A PARCERIA 

Alguns projetos de patrocinio possuem tanta sinergia entre patrocinado e 

patrocinador que acabam resultando numa parceria. Existe uma diferen<;a entre 

mere patrocinio e urn patrocinio parceria. 0 patrocinio e urn investimento (em 

dinheiro ou em material de apoio) que permite o patrocinador usar de espa<;os do 

objeto patrocinado para veicular sua marca/produto com retorno de imagem e 

publicidade. 

0 patrocinador repassa o valor financeiro e espera as resultados da a<;ao do 

patrocinado. Parceria envolve uma participagao mais profunda e conjunta no 

neg6cio. 0 valor investido e muito maior e os prazos de acordos sao de medics e 

longos prazos. 

No caso do projeto nascer junto como patrocinador, pode durar a vida toda. 

Exemplo do Projeto TAMAR, parceria entre Petrobras e o IBAMA. No esporte temos 

o caso da Parmalat e do Palmeiras. A Parmalat patrocinou o Palmeiras com 

objetivos de gerar Iuera para ambos. 

Existe urn envolvimento direto com a administra<;ao do patrocinio. Existe 

uma co-gestae do neg6cio/projeto com divisao de Iueras, com administra<;ao de 

aumento dos Iueras, perdas, vit6rias, etc. Enfim, abrange todas as atividades do 

patrocinado. 

MELO NETO (2003, p 186), esclarece as diferen<;as usando o exemplo do 

futebol: "patrocinio resume-se ao pagamento pelo direito de usa do clube como 

instrumento de veicula<;ao da marca do patrocinador. Ja a parceria envolve uma 

participac;ao conjunta nos neg6cios. Ambos, clube e patrocinador-parceiro, dividem o 
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Iuera nas diversas atividades, objeto do contrato de parceria por eles firmada". 

7.4. MODALIDADES DO PATROCiNIO 

Sao inumeras as ac;oes que podem receber investimentos sob a forma de 

patrocinio. Desde inserir uma logomarca num guardanapo de urn evento, apoiar um 

lanc;amento de livro, uma causa social como o luta contra a AIDS, passando pela 

restaurac;ao de urn ponto turistico ate mega eventos como o patrocinio da Copa do 

Mundo. A escolha do investimento sempre vai depender da organizac;ao 

patrocinadora, sua area de atuac;ao e principalmente seus objetivos. 

A grande vantagem destes investimentos e a interatividade com a 

sociedade. Entao e preciso usar da criatividade oferecendo situac;oes criativas, 

inovadoras e eficientes para a empresa como para o publico envolvido. 

Os autores deste assunto enquadram o patrocinio em 4 modalidades: 

patrocinio social, patrocinio esportivo, patrocinio cultural e patrocinio ambiental. 

MELO NETO (2003) apresenta um quadro geral de orientac;ao quanto a 
modalidade do patrocinio e as motivac;oes da empresa patrocinadora. 

Patrocinio Social Patrocinio Patrocinio Patrocinio 
Esportivo Cultural Ambiental 

. Obter . Potencializar a . Valorizar a . Obter ganhos Objetivo reconhecimento e 
credibilidade marca marca econ6micos 

. Exercicio da . Apelo junto a . Segmentac;ao cidadania . Reconhecimento Motivo empresarial e midia . Apelo junto a pelo usa de principal . Mercado vasto midia responsabilidade . Segmentac;ao . Publico classe A tecnologia limpa 
social 
. Melhor 

. Apoio da Beneficios relacionamento . Divulgac;ao da . Promoc;ao da comunidade e do principais com a marca marca 
comunidade govern a 

. Retorno da . Retorno midia institucional . Retorno 

Retorno . Retorno . Retorno . Retorno institucional 
institucional institucional . Retorno 

. Retorno de promocional econ6mico 
vendas . Retorno fiscal 

Fonte: MELO NETO, Francisco Paulo de. Marketing de Patrocinio. Rio de Janeiro: Sprint, 2003 
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PATROCiNIO SOCIAL 

lnvestir no social virou moda e certamente a sociedade agradece. Atraves de 

apoio a projetos sociais pr6prios ou de terceiros que as empresas estreitam seu 

relacionamento com a comunidade e e pelas suas benfeitorias que recebem o titulo 

de "empresas cidadas". MELO NETO e FROES (1999, p. 156-163), afirmam que as 

empresas desenvolvem projetos sociais com dais objetivos: exercer filantropia 

empresarial e desenvolver estrategias de marketing com base em a96es sociais. 

Essa responsabilidade social nasceu na Europa de um movimento ap6s a 

guerra. As empresas privadas tiveram consciencia que precisavam ajudar na 

restaura9ao das cidades devastadas e a partir da[ surgiu uma nova filosofia que gera 

esse envolvimento do setor privado na sociedade e o retorno e uma maior 

aceitabilidade e legitimidade organizacional. 

Segundo NARA e NASSAR (2002:10), "mais que fazer doa96es ou apoiar 

a96es voltadas a comunidade, as empresas estao descobrindo que atuar em 

sociedade e no mercado requer uma maior consciencia do relacionamento com seus 

publicos e de ter participa9ao ativa na transferencia das mazelas sociais". A 

preocupa9ao com o social tomou forma com a competitividade de mercado e 

contribuiu para o fato de que algumas organizag6es investissem no marketing social. 

Sao muitos as modalidades ou projetos dentro do patroclnio social. Cabe a 

empresa escolher uma ou mais para apoiar: saude da comunidade, protegao a 

indivlduos vitimados pela exclusao social, apoio a educa9ao, assistencia social, 

geragao de empregos, etc. (MELO NETO, 2003). 

MELO NETO (2003), tambem afirma que os maiores beneflcios alcan9ados 

pela empresa sao consolida9ao da imagem empresarial - a empresa incorpora a sua 

missao, visao e valores, a preocupagao e o compromisso com a sociedade; a 

geragao de simpatia na comunidade e uma melhor aceita9ao junto aos setores 

publicos e privados - pais atua em parceria com o governo em prol da sociedade 

civil e conseqUentemente aumenta a sua aceitagao e gera credibilidade em todos os 

setores publicos, privados e em meio aos formadores de opiniao. 

0 patroclnio social nao e mera filantropia. 0 projeto apoiado deve estar em 

sintonia com o perfil e os objetivos empresariais. A propria comunidade deve ser 

encarada como extensao do neg6cio da empresa. Por exemplo, contribuir para a 

educagao da comunidade ao redor do neg6cio da empresa talvez evite que a 
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mesma precise contratar mao-de-obra em outras localidades, o que acataria maiores 

custos. 

No Brasil, ate pouco tempo atras, as empresas geralmente atuavam na 

forma de mera filantropia e preferiam ficar no anonimato. Com o aumento da 

concorr€mcia e o reconhecimento pelo consumidor das empresas cidadas, pouco a 

pouco essa forma de apoio vern sendo trocada por patrocinios ou desenvolvimento 

de projetos que fazem parte do marketing promocional da instituigao. 

Caos Banco Bradesco, que em 1956 criou a Fundagao Bradesco com o 

objetivo de reforgar a responsabilidade social do banco, escolhendo a educagao 

como alvo estrategico. Oferece educagao infantil, ensino fundamental e cursos 

profissionalizantes em diversas areas. Formou ate 1999, cerca de 340 mil alunos 

vindos de comunidades carentes. Obtiveram retornos como uma boa imagem 

marcando o lado humano do banco; aumento da penetragao do banco nos estados e 

a melhor preparagao dos clientes potenciais. 

Exceto em sua atual campanha publicitaria, intitulada "Bradescompleto", o 

Banco Bradesco poucas vezes usou dos projetos da sua Fundagao para sua 

divulgagao e promogao na midia. Prova novamente que projetos e patrocinios 

sociais criam diferenciais para a marca da empresa o que em pouco tempo pode 

acarretar outro beneficia para a instituigao: aumento de clientes satisfeitos com a 

area social do banco e captagao de novas clientes atraves deste diferencial. 

A Coca-Cola patrocinou em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro um 

projeto para a formagao de monitores educativos. Tambem no Rio de Janeiro, em 

1998, a TELEMAR patrocinou a reforma dos predios escolares e afixou sua placa 

em cada escola. 0 Banco Real ABN desenvolveu o projeto Talentos da Maturidade, 

apoiando e diminuindo a exclusao social do idoso. 

A agao social esta adotada por muitas empresas como suporte ao seu 

crescimento e desenvolvimento. Porem, mais importante do que apoiar algum 

projeto e avaliar qual beneficia ele traz para a empresa, sua adequagao ao perfil do 

neg6cio e publicos alvos e, certamente garantir que ele seja bern feito. 

PATROCiNIO ESPORTIVO 

0 conceito de patrocinio esportivo, que hoje conhecemos, vinculados ao 

ambiente empresarial surgiu no final da decada de 70 com a entrada de empresas 
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no voleibol. Nesta epoca, as empresas apoiadoras do esporte cobic;avam as camisas 

dos jogadores e as placas do estadio para darem maior visibilidade a sua marca. No 

Brasil os primeiros patrocinadores foram os clubes sociais. Estes clubes, mesmo 

sem obrigac;ao, abrac;aram o esporte e ajudaram na sua pratica e divulgac;ao. 

Atualmente, essa modalidade do patrocinio gera investimentos milionarios. 

0 desenvolvimento gerou novas oportunidades para serem exploradas e as 

empresas, alem de darem visibilidade a sua marca, ganharam novos canais para 

cativar clientes, ganhar novos consumidores, testar e promover produtos e servic;os. 

Segundo MELO NETO (2002), o segmento do patrocinio esportivo e o que 

tern maiores chances de crescimento pois as empresas patrocinadoras nao s6 

ganham em tempo de cobertura da midia, mas tambem aproveitam os espac;os para 

um relacionamento direto com o cliente atraves de ac;oes como sampling, sorteios, 

distribuic;ao de brindes - o que reforc;a a imagem da empresa tornando-a mais 

simpatica. Para AFIF (2000. Pag. 141) " ... empresas que investem no esporte de 

forma competente dificilmente deixam de atuar no segmento porque acabam criando 

lac;os como publico consumidor ... ". 

Para muitos especialistas no assunto, o maior diferencial do patrocinio em 

esportes e trabalhar com valores como a paixao e a emoc;ao. 0 proprio ambiente 

esportivo contagia as pessoas e diminui suas defesas em relac;ao a ac;oes 

promocionais como a propaganda. 

Quanto mais profissional o esporte, mais ele depende de investimentos e 

mais ele gera valor as empresas patrocinadoras. Com opc;oes que vao desde 

patrocinar o time, o atleta, a roupa que o atleta usa ou ate patrocinar o estadio por 

algumas temporadas, esta pratica promocional cresceu nos Estados Unidos cerca 

de 1100% entre 1979 e 2001. (HSM Management jul/ago 2003). 

Os maiores beneficios desta modalidade sao potencializar e rejuvenescer a 

marca e relacionar-se com clientes potenciais. 

A grande popularidade dos esportes, atributos como forc;a, saude, vit6rias e 

muita emoc;ao criam relac;ao direta com a empresa apoiadora. Eventos esportivos 

como olimpiadas e a copa do mundo de futebol geram atenc;ao do mundo todo e 

uma grande cobertura da midia antes, durante e ate depois dos jogos. 

Se o objetivo da organizac;ao e rejuvenescer a marca ou sendo uma 

empresa tradicional e antiga necessita gerar novos atributos como forc;a, saude, 
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beleza, resistencia, o ideal e apoiar eventos esportivos. 

Outra caracteristica fundamental desta modalidade e a variedade de canais 

para investir. Abre oportunidade de relacionamento com um grande publico como o 

dos torcedores de futebol ate ao seleto time de admiradores do golfe. Quando a 

busca e para clientes potenciais, o patrocfnio esportivo pode abrir canais de 

relacionamentos ligando-se de forma direta e sem a agressividade da venda. Criar 

campeonatos, apoiar um evento e vender diretamente os ingressos, expor o produto 

no local, enfim, sao muitas as opc;oes para cativar o futuro cliente por meio desta 

ac;ao. 

0 patrocinio de clubes e equipes esta inserido nas ac;oes de promoc;oes de 

equipes. Se o objetivo e tornar-se lider de vendas neste segmento cada fabricante 

de material esportivo busca as melhores selec;oes e equipes do mundo, em especial 

no futebol, que e o esporte de maior popularidade do mundo, e as seduzem com 

propostas milionarias de contratos de patrocinio. (MELO NETO, 2003, p 192) 

Quando o alvo do patrocfnio eo "super atleta" o Iuera e certo. Tudo que esta 

associada a sua imagem vendee vende muito. Seus names viram grife. Toda cifra 

que envolve a imagem e o nome dos desses atletas e astronomica tanto 

investimentos como em Iueras. 

Casas como o da Nike com o patrocfnio ao jogador Ronalda demonstram 

que este investimento e retorno garantido. Permite o patrocinador usar a imagem do 

craque em suas campanhas, eventos e lanc;amento de novas produtos. Desde que 

passou a usar a imagem do atleta, a Nike nunca vendeu tantas camisetas. Existe 

uma transferencia de valores do atleta para a marca, agrega subjetivos como vit6ria, 

garra, sucesso e prosperidade a imagem da marca e como geralmente o consumidor 

tern mais vivencia com o esportista (torce e vibra par ele) e urn caminho aberto da 

marca pegar uma carona. 

Exatamente no outro lado da moeda, sendo de carater esportivo, mas com 

urn fundo social, estao as ac;oes do patrocfnio esportivo que financiam o surgimento 

das vilas ollmpicas nas comunidades carentes, viagens ao exterior para os atletas 

competirem e aprimorarem a sua tecnica, possibilitar intercambios com centros de 

referenda esportiva, enfim, prover meios para que novas valores sejam descobertos, 

e que estes valores possam representar o nosso pais com dignidade e torna-lo uma 

potencia olimpica. 
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A grande versatilidade do patrocfnio e esta: pode ser desde um apoio ao 

super atleta ate ao atleta anonimo, que sendo bem administrado, sempre trara bons 

resultados e uma imagem positiva para a organizagao. 

PATROCiNIO CULTURAL 

E. not6ria a mudan<;a que gera e desenvolve projetos culturais atualmente no 

Brasil. As empresas privadas entraram no apoio a estes eventos principalmente a 

partir do momento em que os 6rgaos federais diminuiram os investimentos neste 

setor. A partir de entao, esta parceria vem se fortalecendo. 0 esfor<;o em aprimorar a 

dim1mica da cadeia produtiva traz beneficios a toda a sociedade. 0 que no inlcio era 

um incentivo interesseiro e circunstancial por parte das empresas e a cada dia mais 

uma gestao de parceria e troca. 

Porem, apesar desta troca e da criagao de incentivos a cultura como a Lei 

Rouanet (nlvel federal) e outras diversas leis estaduais e municipais, ainda pouco se 

investe nesta modalidade. MELO NETO (2003) apresenta alguns t6picos que a 

emperram o patroclnio a cultura no pals: 

. Empresariado sem tradi<;ao de patroclnio cultural; 

. Desconhecimento e desconfian<;a pelos empresarios em relagao as leis de 

incentivo fiscal; 

Excesso de burocracia nas instituigoes publicas ligadas aos 6rgaos de 

cultura; 

. Longo periodo de instabilidade economica do pais; 

. Postura equivocada da maioria dos artistas, que considera a oferta de 

recursos por parte das empresas um favor e nao um neg6cio; 

. Falta de estatisticas sobre o volume de investimento privado em cultura. 

Referente ao primeiro t6pico, vale ressaltar que a tradigao das empresas e o 

mecenato cultural. Nao o investimento com objetivos comerciais de retorno e um dos 

motivos, alem de nao ver o patrocinio como um neg6cio, e a extrema burocracia nas 

leis como a Rouanet. Muito mais simples fazer "doagoes" as empresas culturais 

como teatros, museus, livros, revistas, cd's, programas culturais, artistas, 

espetaculos, entre outros, ou ate mesmo criar seus pr6prios projetos culturais. 

Patrocinar eventos culturais e promover a educagao da sociedade, entreter, 

transmitir valores, reforgar raizes e criar emogoes. A arte e a cultura sao fatores de 
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desenvolvimento humano, pois trabalham a sensibilidade, a criatividade e a emogao 

e sao fatores de transformagao social por trazerem registros, memoria, ocupagao 

produtiva do tempo livre e do lazer e criam socializagao. E. atraves da cultura que 

uma sociedade mantem suas tradigoes, costumes e valores essenciais. E, assim 

promove cidadania, formando geragoes futuras. (MELO NETO, 2003, p. 44) 

BARRETO (2004) afirma que, agir em sintonia com os interesses da 

comunidade e contribuir para a melhoria da qualidade de vida. E quem vive bem, 

tern melhores condigoes de consumir. Em suma, e uma polltica inteligente de 

negocios - certamente mais sinuosa, mas muito alem de mesquinharias e interesses 

imediatos. Este investimento nao seria somente responsabilidade cultural, mas 

tambem urn comprometimento cultural. 

0 crescimento da industria cultural e a promogao de eventos culturais, 

reforgam a ideia de que a cultura e um bom negocio. Gera a cada dia mais 

empregos e uma maior lucratividade. Tanto a opiniao publica como a midia, sao 

importantes agentes de tomenta e tambem se beneficiam. Portanto as empresas 

investidoras maximizam a exposigao de suas marcas, melhoram sua imagem e 

alavanca suas vendas. 

Para BARRETO (2004) futuramente as motivac;oes para os investimentos na 

cultural irao sofrer algumas alteragoes. 0 foco sera a real transformac;ao do publico 

ao qual e dirigido este investimento. Serao mais do que urn reflexo da competencia 

exigida e praticada em todos os setores da empresa. Serao sim, urn referendal 

sabre a visao e o compromisso da instituic;ao. 

Uma pesquisa realizada pelo Institute Data Folha identificou algumas 

caracteristicas no processo de investimentos em projetos culturais no Brasil. Entre 

elas esta o aumento de investimento em projetos de sua propria iniciativa, como por 

exemplo, o Free Jazz Festival, Heineken Concerts, Skoll Beats, etc. Tambem tem 

prioridade projetos de premiagao nas areas de teatro, literatura, musica, cinema e 

artes plasticas. 

Outra tendencia e a empresa se especializar num tipo de investimento da 

area. Como por exemplo, a Shell Brasil que prioriza o teatro e a Petrobras que 

patrocina o cinema. 

Valem algumas observac;oes com relac;ao as escolhas feitas pelas 

empresas: 
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. Nem sempre a visibilidade da marca da empresa esta associada ao perfil 

do projeto patrocinado ou a area artistica em que se insere - esta relacionada a 

competencia e ao acerto das estrategias de geragao desta visibilidade, a uma 

perspectiva de Iongo prazo e ao comprometimento de todos os envolvidos na 

parceria; 

. Muitas empresas buscam a qualificagao de suas marcas, sua aproximagao 

com publicos segmentados ou mesmo a transformagao da comunidade em que 

atuam, portanto, mais uma vez, sao a escolha do projeto certo e sua divulgagao 

correta, que complementam a agao do patrocinio; 

A grande vantagem do patrocinio cultural e que ele eo mais diversificado em 

opgoes de investimentos. Existem projetos tanto para grandes como para pequenas 

empresas. T odos de acordo com a reserva financeira da empresa x seus objetivos 

de retornos. 

PATROCiNIO AMBIENTAL 

Uma das transformagoes mais significativas, em relagao ao meio ambiente, 

que podemos observar nos ultimos 30 anos foi a mudanga da atitude empresarial. 

Desde os anos 60, em virtude de varios desastres de poluigao industrial e, 

particularmente, ap6s a realizagao da Conferencia das Nag6es Unidas sabre o Meio 

Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972, os pafses industrializados e 

os em industrializagao passaram a adotar padr6es de qualidade para o ar e para as 

aguas, padr6es de emissao para OS efluentes industriais liquidos e gaSOSOS e 

sistemas de licenciamento das atividades poluidoras, com o apoio de relat6rios de 

avaliagao de impacto ambiental. 

A partir dos anos 80, as industrias entenderam que fazia mais sentido 

investir na modificagao dos seus processes de produgao, dando enfase a 

minimizagao da geragao de residuos e sua reutilizagao ou reciclagem. Em 1989, o 

Programa das Nagoes Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA langou o Programa 

de Produgao Mais Limpa, com base nas novas tecnologias industriais que permitiam 

as empresas, inclusive de media e pequeno porte, fabricar 0 mesmo produto 

utilizando menos energia, menos agua, menos materia prima e, ainda, gerando 

menos residuos para tratamento final. 0 Programa previa tambem, sempre que 

possivel, a substituigao de insumos t6xicos par outros nao t6xicos ou menos t6xicos. 

Hoje, portanto, o meio ambiente e a competitividade nao sao mais 
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antagonicos, e a atitude empresarial com relagao ao meio ambiente e mais pr6-ativa. 

Muitas empresas apresentam urn desempenho ambiental superior ao exigido pelas 

normas como a ISO 14000. Os varios exemplos disponiveis provam que, 

atualmente, cuidar do meio ambiente e urn grande neg6cio. A melhora continua do 

desempenho ambiental e a responsabilidade social das empresas sao hoje, 

principios essenciais do desenvolvimento industrial sustentavel, que por sua vez e 
urn requisito fundamental para a sobrevivencia da humanidade com uma aceitavel 

qualidade de vida. 

lnvestir no s6cio-ambiental ressalta uma atitude responsavel, mas ainda 

observamos depois de algumas pesquisas que 0 patrocinio ambiental e 0 que 

menos recebe investimentos. Estamos separando aqui de forma especifica e 

enfatica o patrocinio - apoio a projetos ambientais como agao promocional e nao 

como o tradicional marketing ambiental que MARSILI (1998) define como "o esforgo 

das empresas de satisfazer as necessidades dos consumidores por produtos que 

causam menores impactos ambientais ao Iongo de seu ciclo de vida e a divulgagao 

destes esforgos para aumentar as vendas destes produtos". 0 autor real<;a que as 

empresas devem ser ambientalmente responsaveis em todas as suas agoes e nao 

somente limitar-se a venda de alguns produtos que tenham alguns atributos verdes. 

Talvez seja por que em resposta aos crescentes problemas ambientais a 

maioria das empresas implantou em sua missao a preocupagao com o ambiente ao 

seu redor. Ou seja, as empresas com consciencia s6cio-ambiental investem em 

projetos pr6prios que vao desde reflorestamentos, utilizagao de papel reciclado, 

tratamento da agua, etc. 

Ainda citando MARSILI (1998) consideramos os seguintes principais motivos 

para a adogao de urn programa de marketing verde: melhor posigao competitiva; a 

satisfagao dos acionistas e funcionarios que se sentem melhores em estarem 

ligados a uma empresa ambientalmente responsavel; redugao de custos par 

processos de produgao mais eficientes, que aproveitem melhor os resumos 

empregados; facilidade em obtengao de recursos por linhas de credito vantajosas 

ligadas a projetos favoraveis ao meio ambiente; pressao de Ongs (imagem da 

empresa na opiniao publica) e do governo pela legislagao. 

Umas das maiores investidoras desta agao no Brasil e a Petrobras. Com 

projetos pr6prios ou apoiando projetos de terceiros, ela investiu cerca de R$ 18 
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milhoes nos ultimos tres anos. Entre seus projetos estao desde a pesquisa e 

desenvolvimento de novas tecnologias ecologicamente "verdes", a preservagao de 

especies em extingao a educagao ambiental e insergao da comunidade nesses 

projetos. "A Petrobras e uma empresa comprometida com o desenvolvimento 

sustentavel. Ao interagir com o meio ambiente e consumir seus recursos naturais, a 

companhia entende que deve prestar contas a sociedade sobre o impacto de suas 

atividades na biosfera e contribuir para a melhoria de qualidade de vida da 

populagao. Nesse sentido, a empresa tern uma grande responsabilidade s6cio

ambiental e investe em programas que, alem de defenderern a preservagao do meio 

ambiente, incentivam o desenvolvimento de uma consciencia eco16gica junto as 

comunidades". (site da PETROBRAS) 

Periodicamente, a empresa abre inscrigoes para a selegao de patrocinios a 

projetos que criam condigoes para alavancar a questao ambiental na sociedade. 0 

projeto Tamar - preservagao das tartarugas marin has ao Iongo da costa brasileira, e 
urn desses exemplos. Criado pelo IBAMA em 1980 e patrocinado ha 23 anos pela 

Petrobras, tern urn trabalho muito bern elaborado e conceituado perante a sociedade 

e e referencia mundial na preservagao de tartarugas marinhas. 0 projeto nao se 

restringe sornente a preservagao, envolve toda a comunidade costeira onde o 

TAMAR tern bases, salvando nao s6 a especie como proporcionando urna vida 

melhor as pessoas direta e indiretamente envolvidas atraves de alguns programas 

comunitarios. Recebe mais de 1,5 milhao de visitas e possui urn centro de pesquisas 

cientificas com destaque no cenario mundial. 

Enfirn, toda a sociedade, nacional e internacional se beneficia com um 

projeto deste porte. Apesar de muitos problemas que a Petrobras enfrenta por seus 

inumeros acidentes ambientais que provoca, patrocinar e apoiar projetos s6cio

ambientais reforga sua imagem como empresa responsavel e preocupada com o 

bern estar social. 

Outra empresa que tomou uma posigao e atualmente e reconhecida por esta 

gestao e a Natura. Desde o inicio da decada de 90, a Natura tern apoiado e 

patrocinado iniciativas sociais, culturais e ambientais, empreendidas por agencias do 

saber, organizagoes da sociedade civil e do governo. A empresa tern focado sua 

atuagao na area s6cio-ambiental, por meio de parcerias e iniciativas de 

desenvolvimento sustentavel ligadas ao uso da biodiversidade brasileira. 
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A Natura acredita que este tipo de investimento "pode contribuir para a 

amplia<;ao e difusao do conceito e das melhores praticas de responsabilidade 

corporativa, bern como para o aperfei<;oamento das institui<;6es sociais e polfticas e, 

de forma mais ampla, da sociedade brasileira". (site da NATURA) 

No ano de 2004 foram apoiados diversos projetos e com um trabalho de 

comunica<;ao completo para sua divulga<;ao. Como por exemplo, o usa de 

merchandising na novela das oito de Rede Globo no qual a Natura fundamentou sua 

posi<;ao de empresa s6cio-ambiental. Dentre os projetos Apoiados e Patrocinados 

em 2004 esta a Expedi<;ao "Energia Positiva para o Brasil" - Programa do 

Greenpeace destinado a divulga<;ao das fontes renovaveis de energia. Em 2004, 

este projeto levou um conteiner montado com equipamentos movidos a energia solar 

a percorrer 21 capitais brasileiras e outras cinco cidades. Em 2005, foi doado a 
comunidade extrativista do Rio lratapuru que fica na floresta amaz6nica. Naquela 

regiao, a Natura desenvolve um trabalho de certifica<;ao de ativos utilizados em seus 

produtos, baseado nas premissas do desenvolvimento sustentavel. 

"Quando come<;amos a usar produtos da biodiversidade brasileira, 

implantamos urn Programa de Certifica<;ao de Ativos, com objetivo de garantir a 

extra<;ao de insumos de maneira sustentavel. Naquele momenta compreendemos 

que cuidar da natureza ia alem: s6 seria possivel com o desenvolvimento das 

comunidades produtoras". (site da NATURA). 

8. MUL TIPLOS PATROCINADORES 
Nao existe regra quanta a encontrar patrocfnios multiplos em urn projeto ou 

evento. Pode ser um projeto pequeno patrocinado por marcas pequenas, sem 

muitos recursos promocionais ou projetos grandes, que envolvem uma grande 

quantia de dinheiro para sua divulga<;ao e conseqlientemente muitos apoiadores. 

Geralmente, ha os patrocinadores principais e os patrocinadores 

secundarios. Com cotas diferenciadas e espa<;os reservados distintos, cujos 

tamanhos e posi<;ao sao proporcionais ao investimento realizado. (MELO NETO, 

2003, P161) 

0 patrocfnio multiplo pode ser: 

1. Em parceria: quando existem interesses comuns e as marcas 

patrocinadoras usam suas competencias (financeiras ou nao) de forma 
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complementar. 

2. Co-patrocfnio: geralmente sao duas marcas as principais 

financiadoras do projeto, cabendo a que esta investindo o valor mais alto, escolher o 

melhor e o maior espago para a promogao da sua marca. 

3. 0 patrocfnio multiplo: caracteriza-se por diversas cotas, espagos e 

oportunidades de merchandising disponiveis as marcas apoiadoras. 

Para a marca patrocinadora, seja em qualquer nfvel de envolvimento com o 

patrocinado, sendo (mica ou em parceria com outras, e importante aproveitar ao 

maximo a exposigao do patrocfnio. Aproveitar todas a areas permitidas ao seu 

merchandising e usar dos outros recursos do marketing promocional como a 

propaganda (anuncios de oportunidade), sampling, exposigao de produtos, sorteios, 

brindes, entre outros. 

9. PATROCiNIO DE EMBOSCADA 
Para SANDLER e SHAN I (1998, p. 11 ), compreende-se por marketing de 

emboscada "Um esforgo planejado (campanha) por uma organizagao, para se 

associar indiretamente a um evento, de forma a ganhar ao menos algum 

reconhecimento e beneficios associados ao fato de serum patrocinador oficial". 

Porem MEENAGHAN (1994) defende que o termo "marketing de 

emboscada" pode ser compreendido em um sentido amplo e restrito. Em seu sentido 

mais generico, este autor descreve uma serie de atividades legitimas e moralmente 

corretas, que visam a penetrar na mente dos consumidores de forma associada a 

um evento. Num sentido mais restrito, e a forma da empresa se associar a um 

evento, sem comprar os direitos oficiais do mesmo, alcangando objetivos de 

conhecimento e imagem a um custo menor. 

E importante analisar os motivos do marketing de emboscada e ressaltar 

que este tipo de pratica acontece geralmente, associada a grandes eventos, sejam 

esportivos ou culturais: 

. A pratica do patrocfnio esta crescendo nos ultimos anos e os resultados 

sao satisfat6rios. Muitas empresas ja reconheceram o valor que e ter sua marca 

associada a um grande evento. Com esta percepgao a cotas estao valorizadas e 

mesmo com pregos altos a concorrencia e acirrada; 

. Para algumas organizagoes e em relagao a alguns eventos, nao existem 
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cotas a venda. Ja foram compradas antecipadamente ou ja foram concedidas. 

Muitas vezes o patrocinador oficial paga para apoiar o evento por edigoes 

consecutivas. Portanto, nao resta opgao para aparecer na mfdia que nao seja pelo 

patrocinio de emboscada. 

0 principal objetivo da emboscada para SANDLER e SHANI (p. 11), e 
confundir o consumidor acerca de quem e o patrocinador, agregando os beneficios 

associados ao patrocinio ou enfraquecendo o impacto do patrocinio oficial. Para os 

autores, a tendencia e que as empresas o utilizem de forma defensiva contra 

concorrentes que detem o direito a patrocinios exclusivos de eventos promissores. 

0 patrocinio de emboscada ja criou casas celebres no mundo todo com 

direito inclusive de bate-bocas. No Brasil, um dos maiores e mais discutido casas de 

marketing de emboscada ocorreu durante a Copa do Mundo de Futebol de 1994. 

Envolveu, por urn lado, a Rede Globo e a McCann-Erickson, agencia da Coca-Cola e 

da General Motors, patrocinadoras oficiais da transmissao dos jogos pela Globo; por 

outro, a Fischer,Justus, agencia da Brahma. Ao nao conseguir ser patrocinadora 

oficial da transmissao dos jogos pela Rede Globo de Televisao, ja que a rede dera a 

preferencia a Kaiser (que ja havia patrocinado a Copa de 90), a Brahma investiu 

US$ 25 milhoes em torcidas organizadas, estandartes, paineis e demais materiais 

promocionais, concentrando seus esforgos nos campos de futebol e, com isso, 

apareceram muito mais nas telas do que a propria Kaiser. No meio de toda a 

confusao, a Globo cortou a transmissao de jogadas que envolvessem o material da 

Brahma e acabou prejudicando o telespectador e as empresas anunciantes que 

pagaram vultuosas verbas para colocar placas no campo de futebol onde os jogos 

foram realizados. 

Alguns profissionais do assunto discutem se e imoral ou apenas o uso da 

criatividade esse tipo de marketing. No contexto restrito, envolve o nao pagamento 

de cotas para a organizagao do evento e uso de forma direta ou indireta de sua 

imagem e popularidade. Porem, realizado atraves de atividades legais estara dentro 

da lei como qualquer outra forma de apoio patrocinado ou marketing gerado. 

Urn dos maiores conselhos para evitar o marketing de emboscada e nao 

limitar somente as agoes em relagao ao projeto patrocinado como o apoio financeiro 

e explorar as areas fornecidas por esta cota. A atividade do patrocinio deve estar 

integrada nas outras agoes do marketing da empresa. Os investimentos devem 
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contemplar outras atividades de apoio ligadas ao evento e com certeza haverc1 

menos espac;os a serem ocupados pelos concorrentes. 

Mencionar-se como patrocinar oficial em todos os materiais de apoio e 
fundamental para posicionar a marca, seu envolvimento com o evento e 

principalmente diferenciar-se da concorn3ncia que esta somente de carona no 

evento/projeto. 

10. ANALISE DE MERCADO DO PATROCiNIO 
0 patrocinio e sem duvida urn tipo de marketing diferenciado. Ao contrario 

da publicidade, ele e urn meio qualitativo e nao quantitativa e promove uma empresa 

junto com seu beneficiario. Trata-se portanto de uma soma de aspectos e imagens 

positivos. A versatilidade do patrocfnio nas suas diversas faces gera possibilidades 

como grandes projetos apoiados por grandes empresas e pequenos projetos 

apoiados por pequenas empresas. Cada investimento dentro de seus objetivos e 

publicos especificos pode obter o mesmo nfvel de retorno e reconhecimento por 

parte do seu publico-alva. 

0 mais importante e nao esquecer que cada ac;ao repercute e cria 

percepc;oes por parte da sociedade. lnfelizmente 45% da empresas patrocinadoras 

nao fazem nenhum tipo de mensurac;ao direta de seus investimentos. 

Porem, a percepc;ao dos investimentos em patrocinios nas classes C/D/E 

demonstrou que 64% dos entrevistados lembravam de algum patrocfnio esportivo, 

36% de ac;oes culturais, 33%, sociais e 32%, ambientais. Mais importante que isso, 

as pessoas ouvidas nao se mostraram ingenuas quando opinaram que para 72% 

delas as empresas patrocinam projetos com o intuito de divulgar a marca, seu 

produto e aparecer na mfdia. Ou seja, o publico reconhece os objetivos intrfnsecos 

no apoio aos projetos. Apesar de 22% dos entrevistados considerarem que o maior 

objetivo da empresa e sua autodivulgac;ao e aumentar seu valor perante a 

sociedade, 4 7% tambem consideraram a sociedade como a mais beneficiada com 

este apoio. 

Esta mesma pesquisa revelou que as decisoes pelo social eo ambiental sao 

mais valorizadas pelo publico. (Fonte: Enfoque - Revista Meio e Mensagem, 

08/2005, p. 50). 

Seguem algumas tabelas com aspectos sabre a gestao do patrocinio e suas 
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modalidades. Foram entrevistadas 80 empresas, escolhidas numa amostra que 

envolvia as 500 maio res empresas nao-financeiras, as 100 maiores financeiras e os 

300 maiores anunciantes. 

ORIGEM DOS PROJETOS (%) 
Social Cultural Ambiental Esportiva Total 

Patrocinam projetos 64 79 41 57 62 apresentados por terceiros 
Patrocinam projetos 
concebidos na propria 60 47 66 43 55 
empresa 
Procuram projetos que se 
enquadrem nas poHticas 28 27 27 33 28 
adotadas 

ATUACAO DAS EMPRESAS POR SETOR (%) 

Social Cultural Ambiental Esportiva 

Nunca investiu na area 9 11 24 31 

Ja investiu na area e nao investe mais 1 6 6 19 

lnveste atualmente 90 83 70 50 

Fonte: Enfoque - divu/gado na Revista Meio e Mensagem, 08/0812005 

0 setor melhor mensurado e o dos investimentos esportivos. Existem 

poucas refer€mcias sabre as somas que geram em torno dos apoios sociais e 

ambientais. Cerca de R$ 1,2 bilhoes impulsionaram os patrocinios esportivos em 

2004 o que se deve aos jogos olimpicos em 2003. 

Urn outra pesquisa idealizada pela Ponto Brand Promotion, realizada pelo 

Programa de Administragao de Varejo da Universidade de Sao Paulo e divulgada na 

Revista Meio e Mensagem Especial - Marketing Esportivo em 2005, destaca que 

todas as marcas que possuem algum envolvimento com o esporte sao as mais 

lembradas no levantamento de recall. Dos 400 entrevistados, 28,4% compram certo 

produto par te-lo vista enquanto assistia alguma atividade esportiva. 
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FATORES PARA TOMADA DE DECISAO NA COMPRA DE PRODUTOS 
Atividade de Marketing 

Patrocinio Propaganda Promoc;ao Utilizac;ao de 
Total materia is 

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. % 
Ate 20 anos 5 5,2 4 4,8 - - - - 9 4,4 
De 21 a 25 19 19,8 13 15,7 4 16,7 - - 36 17,5 
De 26 a 30 12 12,5 18 21,7 4 16,7 1 25 35 16,9 
De 31 a 35 8 8,3 8 9,6 4 16,7 1 25 21 10,2 
De 36 a 40 39 40,6 32 38,6 5 20,7 2 50 78 37,7 
De 41 a 45 9 9,4 3 3,6 6 25,0 - - 18 8,7 
De 16 a 50 4 4,2 5 6,0 1 4,2 - - 10 4,6 
Total 96 100 83 100 24 100 4 100 207 100 

Fonte: Ponto Brand Promotion- divulgado na Revista Meio e Mensagem Especial- Marketing Esportivo, 1110712005. 

11.0 PATROCiNIO E A MARCA 
Se a marca e o ativo mais importante no mundo dos neg6cios, o patrocfnio 

promocional da marca e o seu fator-chave. Atraves do patrocfnio a marca do 

patrocinador se torna forte, vibrante, emotiva, vitoriosa, consagrada, responsavel, 

etc. Enfim, dependendo do objeto patrocinado e do grau do sucesso deste 

patrocfnio, tais caracteristicas sao atribuidas para a marca. 

A Adidas e a Nike sao marcas campeas principalmente porque patrocinam 

atletas campeoes e estes atributos do atleta ou time passam para a marca. 0 

consumidor adquire de forma indireta este status. Mesmo nao sendo urn consumidor 

da marca, mas urn torcedor do atleta indiretamente tern urn envolvimento com esta 

marca. 

Exemplificando o patrocfnio a urn projeto social, o cliente da empresa 

apoiadora do projeto sente-se em dia com o compromisso social de apoio e ajuda ao 

proximo necessitado e carente. Humaniza a instituic;ao e cria urn relacionamento 

entre os individuos envolvidos - sociedade, clientes, funcionario, fornecedores e 

acionistas. 

Patrocfnios de sucesso geram atributos a marca. Formam uma atitude 

positiva em relac;ao a mesma. SILVA BUDOLLA (1999), defende que o grande 

construtor de marcas de sucesso e, sem duvida, a promoc;ao atraves de diversos 

canais. Na Europa, onde o gerenciamento da marca e mais valorizado, os 

executives de marca perceberam que a comunicac;ao atraves da midia de massa 

tradicional era ineficaz, ineficiente e dispendiosa. Como resultado, muitas empresas 
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confiaram em canais alternativos de comunicagao visando criar percepgao do 

produto, transmitindo associagoes de marcas e desenvolvimento com base na 

fidelidade. 

Para MELO NETO (2003), o patrocinio pode trabalhar o promocional da 

marca nas seguintes areas: 

1. 0 patrocinio como estrategia de diferenciagao da marca: como agao 

promocional (mica da marca comunicando-se de forma direta com o cliente. 

2. 0 patrocinio como estrategia de potencializagao da marca: pela sua 

divulgagao na midia e no proprio evento/objeto do patrocinio, sendo exibida como 

marca forte, que tern e defende conceitos positivos. 

3. 0 patrocinio como estrategia de rejuvenescimento ou reposicionamento 

da marca: atraves dos atributos do patrocinio alva e a vivemcia que o cliente atual e 

o potencial perceberao deste apoio que a marca pode mudar sua imagem perante 

este publico. 

4. 0 patrocinio como estrategia de relacionamento da marca com clientes 

potenciais: e a forma passiva de comunicagao da marca inserir-se num novo 

ambiente para conquistar novas clientes. 

5. 0 patrocinio como estrategia de marketing global ou local da marca: no 

caso de apoio de projetos/eventos de divulgagao mundial, a marca e vista e 

representada por diversos segmentos da midia globalizada. 

Comunicagao e outros programas de construgao de marcas sao necessaries 

para criar a identidade da marca. A veiculagao de um anuncio, ou a existencia de urn 

patrocinio podem trazer clareza e foco a identidade da marca que de outra forma 

possa parecer esteril e ambigua. 0 desafio e ser notado, lembrado, mudar 

percepg6es, reforgar atitudes e criar profundos relacionamentos com clientes. Uma 

chave eo acesso a midia alternativa. As marcas fortes de amanha compreenderao e 

utilizarao midia interativa, resposta direta, promogoes e outros recursos que 

oferecem experiencias de construgao de relacionamentos. (AAKER e 

JOACHIMSTHALER, 2002, pag. 41) 

0 retorno de imagem sera tao maior e mais consistente quanta melhor for o 

relacionamento da empresa com todos os seus publicos. Sim, porque imagem e 

resultado de um conjunto de percepgoes dos publicos. (Daniela Reis- site do GIFE) 
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12. COMO 0 PATROCiNIO CONSTROI MARCAS 
Quando a empresa investe no patrocfnio, o consumidor percebe esta a<;ao 

nao como uma promo<;ao direta de venda como a propaganda ou promo<;6es nos 

pontos de venda. 0 patrocinio passa uma situa<;ao de incentivo a alguma area como 

o esporte ou a cultura, por exemplo. E nao como uma comercializa<;ao ou exposi<;ao 

direta do produto ou da empresa. 

0 retorno existe e incrementa as vendas, porem ele nao e imediato. Antes 

existe um retorno muito maior de empatia pela empresa do que pela compra do 

produto. Com os atuais fatores de concorrencia cada vez mais similares, demonstrar 

atitudes socioecon6micas, valoriza a organiza<;ao diante da opiniao publica e da 

sociedade envolvendo acionistas, consumidores, funcionarios e parceiros. 

As a<;6es de comunica~;ao publicitaria e outras de natureza promocional sao 

fatores secundarios na forma~;ao da imagem positiva da marca. Seus efeitos podem 

ser grandes, mas nao decisivos para a constru~;ao desta imagem positiva. Com o 

patrocinio, a marca ganha nova identidade e imagem. Seu sucesso nao significa 

vit6ria, mas um bom desempenho agregado a marca patrocinadora. 

A imagem da empresa, construida junto ao seu mercado, e formada pelos 

valores disseminados na organiza~;ao, que se refletem na conduta das pessoas que 

a representam, e pelo conjunto das a<;6es escolhidas por essas pessoas para 

demonstrarem a sociedade seu posicionamento. (BARRETO, 2004, pag. 90) 

MELO NETO (2003, pag. 122) cita: "a marca que patrocina cria uma atitude 

favoravel na mente do consumidor. Fica guardada no seu inconsciente, como uma 

grata lembranga, porque e associada a urn momento de muita emogao e beleza". 

Potencializar a marca e, portanto, urn dos maiores beneficios do patrocinio e 

consiste no reforgo do seu posicionamento e na incorporagao de novos atributos. E 
importante observar quais os objetivos a serem alcan<;ados e inseri-los nos projetos 

coerentes para este alvo. Ou seja, os investimentos na modalidade de patrocfnio 

esportivo que permitem uma potencializa~;ao quantitativa da marca; os investimentos 

sociais agregam etica e caracterizam como empresa cidada; para atingir urn publico 

formador de opiniao e aconselhavel investir no cultural; e investimentos na 

modalidade ambiental, geram tambem uma imagem de responsabilidade e etica 

para a organizagao. 

Portanto, escolher as estrategias do patrocfnio e tao fundamental como 
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definir quais os objetivos que a empresa precisa centrar. MELO NETO (2003) cita 

tres pre-requisites para potencializar a marca e maximizar as vendas atraves de urn 

projeto de patrodnio: 

a. 0 patrodnio escolhido deve ter uma relagao de conformidade com a 

marca; 

b. 0 patrodnio escolhido deve constituir a imagem desejada para a marca; 

c. 0 consumidor atual e o potencial da empresa patrocinadora devem tamar 

conhecimento da agao do patrocinio. 

0 objetivo e o carater do patrocinio devem estar em sintonia com os 

elementos da marca ou pelo menos com os elementos que se pretende referenciar a 

esta marca com a esta agao: conceito, imagem, posicionamento, identidade e 

personalidade. 

A imagem refere-se a percepgao desejada pelo consumidor. Pode ser 

percepgoes como alta tecnologia (caso dos patrocinios de corridas de carro), 

lideranga do mercado (patrocinio de atletas, times campeoes), sensibilidade, 

humanidade (apoio a projetos sociais ou ambientais), etc. 0 conceito e a imagem 

constituem a personalidade da marca. Uma personalidade forte possui urn conceito 

definido e perfeitamente assimilado (imagem) e vivenciado (patrocinio) pelos 

consumidores. (MELO NETO, 2003, pag. 53) 

0 posicionamento da marca tambem pode ser alvo das estrategias do 

patrodnio. E ele que define os conceitos e atributos da formagao da marca. E. o 

artificio usado para diferenciar a marca em relagao aos seus concorrentes: menor 

prego, marca de tradigao, em todo Iugar, etc. E. a comunicagao direta atraves de 

palavras para chamar a atengao do consumidor de como sera percebida e captada 

na mente. 

Quando o patrocinio e projetado em cima do posicionamento da marca, seja 

para reforga-lo ou para reposiciona-lo, o projeto deve ter conformidade com os 

objetivos deste posicionamento. Por exemplo, urn conceito de "menor prego" pode 

ser reforgado com apoio a eventos populares. 0 posicionamento como a imagem de 

uma empresa nova, cheia de energia pode ser passado em apoios a eventos de 

esportes radicais. 

A Coca-Cola, quando patrocinadora oficial da selegao de Brasileira de 

Futebol na conquista do tetra langou como slogan de seu produto o conceito 
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"Patrocinar e acreditar" ao lado do seu slogan tradicional "Emo<;ao pra valer". Essa 

estrategia gerou for<;a para a marca e a empresa passou a ser percebida como uma 

organiza<;ao que acredita e investe no Brasil e proporciona emo<;ao aos brasileiros. 

Alem do mais o conceito tradicional da Coca-Cola materializou-se com os 

patrodnios - de mensagem publicitaria, virou urn convite a intera<;ao. MELO NETO 

(2003, p 232) 

Em todos os objetivos do patrocinio referentes ao retorno em cima da marca, 

seja de imagem, potencializa<;ao ou posicionamento e preciso existir conformidade 

entre o conceito da marca e as caracteristicas do patrocinio, conforme quadro 

abaixo de MELO NETO (2003, p. 53): 

Grau de conformidade patrocinio-marca Caracterisitcas 
0 patrocfnio e escolhido aleatoriamente, sem 
qualquer estudo previa da personalidade 

Nenhuma conformidade atual e da desejada da marca do 
patrocinador. 0 objetivo predominantemente 
e aumentar as vendas do produto. 

Baixa conformidade 
0 patrocinio e escolhido apenas com o 
objetivo de divulgar a marca. 
0 patrocfnio e escolhido para reforc;ar a 

Alta conformidade 
personalidade da marca do patrocinador ou, 
se diagnosticados problemas, para construir 
uma nova personalidade da marca. 

Fonte: MELD NETO, Francisco Paulo de. Marketing de Patrocinio. Rio de Janeiro: Sprint, 2003 

MELO NETO (2003) tambem cita algumas modalidades de sinergias entre a 

marca e o projeto patrocinado. 0 autor entende de sinergia o refor<;o redproco, o 

beneficia conjunto entre duas esferas de associa<;ao . 

. Sinergia entre projeto patrocinado x atributos da marca 

. Sinergia entre imagem do projeto patrocinado x imagem da marca 

. Sinergia entre publico alva do projeto patrocinado x publico alva da marca 

. Sinergia entre os locais do patrocinio x o mercado-alvo da marca. 

Quanta mais observados e planejados cada passo do investimento, 

melhores serao seus resultados. 0 objetivo do patrocinio tambem deve ser vista 

pelos patrocinadores como se fosse urn produto. 

Com o carater de promo<;ao institucional, a marca sera vista e direta ou 

indiretamente envolvida. Observar se tudo esta correndo dentro da conformidade 
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legal e aceitavel pode evitar problemas de ma impressao por parte dos 

consumidores do patrocinado. Da mesma forma, usar estrategias para explorar o 

patrocinio, garantem o desperdfcio do investimento. 

MELO NETO (2003) cita algumas como os anuncios de oportunidade, 

exposic;ao maxima da marca no local do evento/projeto e suas redondezas, 

promover produtos e servic;os e usar de associac;oes com o mote do patrocinio 

sempre que possfvel, merchandising, buscar a melhor associac;ao da marca com o 

patrocinado e usos de recursos da mfdia convencional e alternativa. 

13. 0 PATROCiNIO E A SOCIEDADE 
0 Grupo ETHOS - uma entidade sem fins lucrativos, bern conceituada e 

respeitada, realizou uma pesquisa avaliando a atitude de empresas que ap6iam 

diversos projetos sociais perante a sociedade. Verificou que, para 46% dos 

consumidores, a contratac;ao de portadores de deficiencia fisica esta em primeiro 

Iugar como atitude que esperam da empresa, e em segundo Iugar, com 34%, seria o 

envolvimento da empresa com projetos em escolas, na aerea da saude e causas 

sociais. 

Tambem foi questionado se estas empresas deveriam comunicar estas 

ac;oes para a sociedade e como a mesma percebe esta promoc;ao. Para os 

entrevistados, nao existe mal se a empresa realmente auxilia a sociedade mesmo 

sendo em troca de investimentos comerciais. Porem, nao basta apoiar causas 

sociais ou eventos esportivos perante a sociedade e nao exercer esta atitude dentro 

da propria organizac;ao. Ou seja, nao adianta a instituic;ao apoiar urn atleta e nao 

apoiar a saude ffsica do seu funcionario e a pratica interna de alguma atividade 

fisica ou !aboral. (HELlO MATTAR- site do AKATU). 

Ainda nesta pesquisa, constatou-se que 60% dos entrevistados exigem que 

as empresas ajudem a construir uma sociedade melhor para todos. As empresas 

sao urn agente social cuja responsabilidade vai alem da gerac;ao de produtos e 

empregos. 0 que o consumidor acredita e o que a empresa defende os une de 

forma estreita e interativa e este relacionamento extrapola o simples consumo dos 

produtos ou servic;os. 

Este mesmo consumidor ao qual a informac;ao, atualmente, chega de forma 

mais rapida, sendo a noticia favoravel a empresa ou uma falha da mesma, e o que 



41 

toma a decisao de valorizar ou boicotar seus produtos conforme as notfcias 

veiculadas. 0 ato da compra do produto torna-se ato de cidadania onde cada 

individuo e convidado a fazer sua parte. 

A pratica demonstra que urn programa de responsabilidade social s6 traz 

resultados positives para a sociedade e para a empresa se for realizado de forma 

autentica. E necessaria que a empresa tenha a cultura da responsabilidade social, 

cultural, ambiental ou ate mesmo esportiva - dependendo do projeto patrocinado ou 

apoiado, incorporada ao seu pensamento e inseridos em sua filosofia ou missao. 

Patrocinar projetos ou eventos apenas para divulgar a empresa ou como forma 

compensat6ria, nao traz resultados positivos sustentaveis ao Iongo do tempo. 

Porem, nas empresas que incorporarem os principios e os aplicarem corretamente, 

podem ser sentidos resultados como valorizagao da imagem institucional e da 

marca, maior lealdade do consumidor, maior capacidade de recrutar e manter 

talentos, flexibilidade, capacidade de adaptagao e longevidade. 

Para a sociedade a empresa hoje e urn espago formative por excelencia, ela 

tern o dever de estimular o aprendizado e a pratica da cidadania, a partir de seu 

proprio ambiente corporative. (Eicio Anibal de Lucca - site do MBC) 

Cerca de 57% dos entrevistados da pesquisa acima citada, julgam se uma 

empresa e boa ou ruim tendo por base a responsabilidade social e esses mesmos 

consumidores querem que a empresa melhore a sociedade ou 35% deles valorizam 

isso. E nao apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Este mesmo numero de 

entrevistados, 57%, concorda que o governo deveria criar leis que obrigassem as 

grandes empresas irem alem de seu papel tradicional e 70% consideram que as 

empresas ja deveriam estar envolvidas nas questoes da sociedade. (Helio Mattar -

site Institute ETHOS) 

As empresas devem atuar em areas basicas para ajudar a melhorar a 

comunidade. A saude (25%) e a educagao (23%) sao as prioridades, seguidas pelo 

combate a pobreza (19%). Os setores do meio ambiente e da arte e cultura, apesar 

de oferecerem maior visibilidade, sao os de menor importancia (2% cada uma). 

Quando foram entrevistados os funcionarios de organizagoes (ao todo 74, 

todas com mais de mil empregados) os mesmos declaram sentir-se mais motivados 

e leais quanta mais socialmente responsavel for a empresa. Para 90% desse grupo, 

a empresa precisa se preocupar mais em ser socialmente responsavel. 
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Entretanto, na pratica, premiar ou punir uma empresa em func;ao do seu 

grau de comprometimento social ainda nao se estabeleceu como urn comportamento 

rotineiro dos consumidores. A discussao sobre esses assuntos pode influenciar a 

imagem da empresa, mas tudo indica que ela ainda nao e capaz de gerar ac;6es de 

prestigio ou punic;ao em larga escala, numa relac;ao direta de consume. 

Enquanto 70% dos entrevistados nao pensaram em prestigiar empresas que 

tenham comportamento socialmente responsavel, 76% tampouco pensaram em 

punir as irresponsaveis. Por outro lado cerca 14% da amostra, efetivamente puniram 

essas empresas. 

Certamente, o patrocinio de eventos sociais (responsabilidade social da 

empresa) e o que melhor repercute na sociedade e e o que mais diretamente cria 

beneficios para a mesma. Os patrocinios ambientais tambem apresentam o mesmo 

efeito, mas de urn modo geral, ha poucas pessoas conscientes dos problemas 

ecol6gicos do planeta, principalmente num pais rico e tertii como o Brasil. 

No entanto, a sociedade tambem se beneficia com o apoio das empresas 

nas modalidades como a cultura e o esporte. A cultural atualmente sobrevive mais 

par incentives de empresas privadas do que pela ac;ao do governo ou mesmo se 

fosse depender de vieis pr6prios. 0 cinema brasileiro e urn exemplo de projeto que 

chega a diversas camadas da populac;ao e que recentemente deu uma virada em 

sua hist6ria que s6 foi possibilitada pelo envolvimento de grandes somas de 

patrocinio advindos de organizac;6es privadas. 

Dentro do esporte, muitas atividades, times ou atletas muitas vezes 

dependem e sobrevivem devido ao patrocinio esportivo. Cabe aqui uma ressalva: 

infelizmente o patrocinio esportivo e exercido muitas vezes somente aos atletas de 

rename, sendo que muitos talentos anonimos nao conseguem este apoio porque 

nao existe para o patrocinador este retorno imediato. 0 que importa, e exibir sua 

marca ao lado do campeao olimpico, e nao promover condic;6es para que o atleta, 

conhecido ou nao, possa aprimorar a sua tecnica e chegar ao triunfo grac;as as 

condic;6es que lhe foram dadas pelos patrocinadores. 
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14. ALGUNS CASOS 

CASO MASTERCARD x VISA 

ESTRATEGIAS DA MASTERCARD PARA REFORCO E GLOBALIZACAO 

DAMARCA 

A Mastercard foi estabelecida em 1966 para fornecer o cartao de cn§dito 

como veiculo para bancos que nao faziam parte do sistema Bank Americard 

(antecessor do sistema Visa). Atualmente a Mastercard envolve mais de 20 mil 

instituic;oes financeiras associadas e opera uma familia de produtos globais, todos 

dirigidos direta ou indiretamente pela marca Mastercard. Porem, seu volume 

corresponde somente a 60% do volume de mercado da Visa. Em terceiro Iugar vem 

a American Express com metade do volume da Mastercard. 

0 conceito da Visa "em qualquer Iugar que voce quiser" gerou uma forte 

associac;ao com os principais atributos de um cartao de credito, estando em 

qualquer estabelecimento comercial. Em seguida, a Visa arredondou seu conceito 

patrocinando com exclusividade, na categoria de cartao de credito oficial das 

Olimpiadas 1994, do qual tinha exclusividade de patrocinio desde 1986. Alem de ser 

um evento mundial, ainda agregava valores como patriotismo e os beneficios 

emocionais associados. 

Enquanto isso a Mastercard precisava reagir posicionando sua marca como 

tambem global e existente em todos os lugares. Surgiu a oportunidade da 

Mastercard patrocinar a Copa do Mundo de 1994 a um investimento de cerca de 15 

milhoes de d61ares. A Copa do mundo tinha o potencial de aumentar a 

conscientizac;ao da marca par parte do publico e, assim fortalecer o programa de 

marketing da empresa em todo o mundo. 

Com o apoio financeiro, a Mastercard tinha o direito de usar as 

denominac;oes "Patrocinador Oficial" e "Cartao Oficial", o emblema, o mascote e as 

musicas oficiais do evento, ah§m de poder exibir seus produtos no local de realizac;ao 

e acesso a ingresses. 

Para evitar o marketing de emboscada, a Mastercard ainda optou par 

patrocinar a equipe de futebol dos Estados Unidos e comprou a exclusividade dos 

direitos de propaganda nos eventos, incluindo as transmiss6es pela rede de lingua 

espanhola. 
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Alem destes cuidados e do apoio financeiro em si, a Mastercard acionou 

outras diversas ac;oes de promoc;ao para explorar ao maximo sua condic;ao e suas 

regalias como patrocinadora da copa. Promoc;oes em parceria com as instituic;oes 

financeiras credenciadas, sorteios de brindes, ingresses, viagens, colocac;ao de 

baloes, cartazes nos jogos e nos eventos que envolviam direta e indiretamente a 

Copa. Impresses em 6nibus, faixas nas ruas, quiosques. E ainda, centros de boas

vindas nos aeroportos (em parceria com a Coca-Cola), comerciais explorando o 

tema, criac;ao de urn informative com cupons de descontos, etc. Sendo urn 

investimento alto e com o enorme retorno de midia internacional, a Mastercard 

buscou incentivar todos os seus credenciados e parceiros para explora-lo tambem. 

Por estes mesmo, foram realizados torneios regionais como patrocinio de eventos e 

equipes. 

Urn dos objetivos da Mastercard atraves deste patrocinio foi construir uma 

presenc;a de marca alem dos anuncios pagos. A exposic;ao media da logomarca da 

empresa foi de cerca de 8 minutos por partida. 0 que custaria em propaganda paga 

cerca de 493 milhoes de d61ares. A empresa tambem pretendia construir a 

conscientizac;ao da marca e divulgar ao maximo o patrocinio. 0 que ocorreu com a 

grande quantidade de impresses desenvolvidos e distribuidos. Outra meta foi 

intensificar a imagem do cartao como internacional e gerar confianc;a nas atitudes 

dos estabelecimentos, bancos e clientes em relac;ao a marca. 

Os resultados foram no geral, bastante satisfat6rios. 0 patrocinio ajudou a 

Mastercard a: 1) fornecer aos ban cos associados, oportunidades de neg6cios 

apoiadas no fortalecimento mundial da marca Mastercard. 2) aumento de adesoes 

ao programa do cartao e 3) intensificac;ao da imagem da Mastercard como uma forte 

organizac;ao de marketing. (AAKER e JOACHIMSTHALER, 2002). 

E a hist6ria continua nos dias atuais. Recentemente (20/04/2006) a 

MasterCard International deu inicio a uma ac;ao legal junto a Corte Distrital dos 

Estados Unidos, no Distrito Sui de Nova York, procurando obter sentenc;a contra a 

Federac;ao lnternacional de Futebol (FIFA) para evitar que a entidade prossiga com 

acordo de patrocinio firmado com a Visa International valido para o periodo de 2007 

a 2014. 

0 contrato entre FIFA e Visa, anunciado em meados de abril, da a empresa 

o direto de ser a parceira oficial da entidade maxima do futebol na categoria servic;os 
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financeiros em substituigao a MasterCard. A Visa teria desembolsado, segundo a 

propria FIFA, US$ 200 milh6es para entrar no seleto grupo dos seus seis 

patrocinadores principais. 

A denuncia da MasterCard declara que ap6s urn periodo de negocia96es 

durante o qual a FIFA assegurou a companhia que nao iria iniciar urn novo acordo 

com uma terceira parte, ela procedeu exatamente do modo contrario. 

A FIFA, segundo comunicado da empresa de cart6es, agiu assim a despeito 

do fato de que ja tinha oferecido a MasterCard um contrato par escrito que a 

companhia assinou e devolveu a entidade, que s6 entao informou a MasterCard que 

urn acordo com a Visa tinha sido fechado. 

Procurada, a Visa informou que esta ciente do fato, mas que acredita no 

patrocinio e que e assegurada pela FIFA quanta a validade do contrato e que este 

nao conflita com os direitos adquiridos pela MasterCard ate a Copa do Mundo da 

Alemanha deste ano. (site da Revista Meio e Mensagem) 

Prova do quanta o investimento e a agao do patrocinio traz retornos 

positivos para a marca. 

OCASOTAM 

ESTRAGECIA DE UMA MARCA PAULISTA INSERINDO-SE NO 

MERCADO CARIOCA 

A TAM e urn bam exemplo de usa do patrocinio como estrategia de 

posicionamento da marca e penetra9ao em novas mercados. Com 24% do mercado 

domestico, a empresa teve um faturamento de 800 milh6es de reais em 1998. 

Uma pesquisa de imagem identificou que a marca TAM era muito ligada a 

cidade de Sao Paulo, e certamente um obstaculo a ser vencido na estratE§gia de 

expansao da empresa para outros mercados. Consequencia de a empresa ser 

paulista e historicamente ligada ao interior do estado. 

Sendo o Rio de Janeiro um mercado nada desprezlvel e, sobretudo, em se 

tratando de uma importante base para as linhas internacionais da empresa, alga 

precisava ser feito para desassociar a imagem da empresa a Sao Paulo. Era preciso 

fugir do estigma de empresa paulista para ganhar a simpatia dos cariocas. 

A solugao encontrada foi o investimento no futebol. Como um dos 

patrocinadores do campeonato carioca em 1999, a marca TAM reposicionou-se 
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como uma marca tambem carioca. Entrou no cenario do Rio de Janeiro com sua 

logomarca nas camisas dos clubes e nas placas de publicidade nos estadios. 

0 objetivo era conquistar a simpatia dos cariocas, modificar o conceito da 

marca ser paulista e divulgar a marca TAM. Os resultados foram positives. Tanto 

que nos dias atuais, a TAM e uma empresa paulista, carioca, curitibana, ou seja, 

nacional. Na epoca, com urn investimento de 3 milh6es de d61ares, obteve ampla 

divulgac;ao na midia com o sucesso do campeonato que levou s6 aos estadios, 

cerca de 61 mil pessoas par jogo. 

0 CASO BANCO DO BRASIL 

ESTRATEGIA DE REJUVENESCIMENTO DA MARCA 

Disposto a perder a imagem de uma empresa pesada, com dificuldade de se 

movimentar no mercado, ser muito burocratica, tradicional e ineficiente, o Banco do 

Brasil decidiu mudar sua imagem. 

A imagem do banco era pessima. Para muitos, o Banco do Brasil era 

incapaz de sustentar-se sem o guarda-chuva do governo, sem privilegios como a 

"conta movimento". 

Os motives desta perda de imagem eram diversos: a crise dos anos 80 

tornou o banco tecnologicamente defasado, com elevados indices de inadimplencia. 

A situac;ao agravou-se, quando foram registrados mega prejuizos em torno 

dos 4 bilh6es em 1995 e 7 bilh6es em 1996. Com o total de inadimph§ncia em 

relac;ao ao total das operac;oes em aberto, em 1996 de 17,48% e com seus papeis 

despencando na balsa. Resultados de uma gestao desastrosa, estes numeros 

atestaram a pessima imagem do banco no mercado com risco de urn futuro 

ameac;ado. 

Os problemas nao se restringiram a perda de imagem: estrutura inchada, 

pessoal acomodado, rna formac;ao gerencial, atraso tecnol6gico, rna gestao, rede de 

agencias mal distribuidas e ma qualidade de ativos. 

Diante de tantos problemas e desafios, a direc;ao do banco decidiu iniciar a 

reestruturac;ao pela mudanc;a da imagem. Sua primeira ac;ao foi realizar uma 

pesquisa junto ao publico jovem (realizada no Rock in Rio II, em 1989) que 

identificou seus gostos e preferencias musicais, artisticas e esportivas e avaliar qual 

a imagem o banco usufruia diante deles. 
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No ambito do esporte, os entrevistados identificaram o voleibol como seu 

predileto, depois do futebol. A partir dai, como desafio de se tornar urn banco mais 

atraente e mais identificado com este publico, decidiu-se pelo apoio as selec;oes 

brasileiras de v61ei em todas as categorias, inclusive ao Circuito Banco do Brasil de 

V61ei de Praia. 

Desta forma, o banco rejuvenesceria sua marca e abriria novos mercados. 

Como resultados, o banco conquistou os jovens (criou alguns produtos teen), tornou

se uma empresa Top Of Mind e atualmente representa uma importante forc;a ao 

esporte brasileiro. 

Alem de conquistar o mercado teen, nao tao explorado na epoca, abrindo 

novas portas e satisfazendo seus clientes, o investimento no publico jovem criou um 

relacionamento que pode durar pela vida adulta e terceira idade. Basta saber 

administrar e fidelizar os mesmos. 

Trata-se, portando de uma estrategia vitoriosa. As ac;oes de patrocinio 

atingiram em cheio o publico-alva, a marca do banco rejuvenesceu e foi amplamente 

divulgada. As sucessivas vit6rias do v61ei masculino e seu sucesso atual tornaram e 

faz do Banco do Brasil uma marca vencedora que a cada jogo vencido e levado 

junto ao p6dio. (AAKER e JOACHIMSTHALER, 2002) 

15.0 PATROCiNIO E 0 MARKETING DA EMPRESAIMARCA 

Sendo uma ferramenta tao versatil, diferenciada e com a possibilidade de 

tantos retornos, cabe a pergunta de quando investir na atitude do patrocinio? 0 

patrocinio pode lanc;ar, rejuvenescer, reposicionar, valorizar a marca. Quale o caso? 

Como citado neste trabalho e definido por KOTLER e ARMSTRONG (1993), 

o departamento de marketing de uma empresa, administrado por uma ou mais 

pessoas, e o que define as necessidades do mercado em relac;ao ao que a empresa 

pode suprir e vice-versa. De preferencia, muito antes da concorrencia. 

Depois de definidas estas necessidades ou detectados os problemas que 

geram em torno da marca da empresa, seus produtos e servic;os, e necessaria agir. 

Criar estrategias para sair com sucesso da situac;ao. Uma vez que tanto a imagem 

da empresa esta em jogo quanta sua propria estrutura e organizac;ao. Como 

geralmente todo e qualquer investimento em torno da comunicac;ao, promoc;ao e 
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agoes de marketing, necessitam de altas verbas financeiras e necessaria saber 

exatamente quais as agoes tamar, e quais os objetivos a serem alcangados. 

Dentre deste leque de opgoes, o patrocinio e uma ferramenta dinamica, mas 

que requer investimentos altos. Como e uma relagao direta com o cliente e futuros 

clientes, necessita, mais do que em qualquer outra agao de marketing, o 

envolvimento e o aval de toda a empresa e todo cuidado para ser uma relagao 

positiva. 

Portanto e precise saber exatamente o momenta de patrocinar, a razao do 

patrocinio e o quanta de verba pode e deve ser investido. Lembrando aqui que a 

verba nao s6 deve contemplar o investimento financeiro, mas tambem alguma outra 

agao para a divulgagao deste apoio por parte da empresa. 

Ao Iongo desta monografia foram citados alguns beneficios e orientagoes 

para a escolha do projeto a ser patrocinado, dentro de cada modalidade do 

patrocinio (social, cultural, esportivo e ambiental). Tambem foram apresentados 

algumas agoes de patrocinio e qual o feedback desta agao no mercado. Existem 

mementos em que a (mica safda para o problema de marketing e uma agao de 

patrocinio e existem mementos que patrocinar e a agao mais adequada. 

Para exemplificar: 

. Empresas novas em cidade pequenas podem se envolver com a sociedade 

deste Iugar promovendo algum tipo de evento em parceria com outras empresas; 

pode se envolver com o local apoiando a escola, o posto de saude, entre outras 

agoes. Cria assim uma forma direta de relacionamento com seus moradores 

gerando situagoes positivas para ambas e inclusive perante os 6rgaos publicos; 

. Marcas que necessitam se inserir em novas mercados, como o caso da 

paulista TAM no mercado carioca (vide na Apresentagao de Casos deste estudo). A 

TAM optou por patrocinar um time carioca de futebol e driblou o preconceito por 

parte deste publico e a tudo que se refere a Sao Paulo. lnvestimento alto, mas com 

retorno garantido. A empresa se instalou no Rio de Janeiro e nao teve nenhum 

problema na sua chegada ao mercado carioca. Situagao que nao se resolve com 

mera propaganda; 

. Quando todas as cotas de patrocfnio para urn determinado projeto ja estao 

negociadas e e necessaria que a empresa participe, cabe ao departamento de 

marketing e sua agemcia de publicidade encontrar meios de nao ficar de fora. 
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Geralmente, a solu9ao e partir para alguma a9ao de marketing/patrocinio de 

emboscada e aproveitar alguma parte envolvida ou sem cobertura deste projeto; 

. 0 Banco do Brasil rejuvenesc~u sua marca com o patrocinio do volei 

brasileiro. Criou sua estrategia em cima dos problemas que a institui9ao estava 

passando e atraves de pesquisas conseguiu acertar em cheio o foco de suas a96es; 

. Empresas como a Coca-Cola, que precisam estar constantemente na 

midia, apostam em larga escala em a96es de patrocinio globais ou locais. Sua 

marca tornou-se super potencializada. Ela desenvolve relacionamentos ativos 

constantes com seu publico. 

Mas e importante lembrar que nao bastam somente a96es de patrocfnio para 

construir uma marca. Como exemplo temos a Microsoft, a marca mais valorizada do 

momento. Porem, ela nao realiza a96es de patrocinio que geram midia. Sua marca 

foi construida com diversas a96es de marketing e certamente urn produto com 

qualidade que foi desenvolvido e continua sendo desenvolvido para atender seus 

usuarios nao dando espa9o para a concorrencia. MELO NETO (2003) adverte em 

seu livro que o patrocinio e uma ferramenta de marketing para consolidar marcas e 

dar impulso as vendas. Mas se a marca se a imagem da empresa e muito ruim, o 

produto e pessimo, 0 preyO abuSiVO, e OS serviyOS insatisfat6rios, nao ha patrocinio 

que resolva o problema. 

Enfim, nao existe uma formula exata para patrocinar. Mas existem 

momentos apropriados e escolhas acertadas, diversas estrategias e conselhos pre

definidos. Similar a propaganda, e uma ferramenta que esta ao dispor da 

criatividade. Provavelmente no futuro, as pr6prias agencias de propaganda ou ate 

mesmo as "agencias de patrocinio" saberao melhor como orientar e como criar 

estrategias fabulosas para as marcas construirem sucesso junto ao publico e ainda 

gerarem beneficios ao mesmo. 
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CAPiTULO II 

1. ANALISE DA REVISAO TEORICA DO TEMA 
Urn dos maiores problemas encontrados para a conclusao desta monografia 

foi o pequeno numero de estudos, livros, materias a respeito do patrodnio e sua 

influencia promocional dentro da empresa. Nao existem controversias em relagao ao 

tema e suas ramificagoes. Um autor concorda com o outro que certamente serviu de 

base para urn proximo comentar ou discorrer sabre o assunto. 

Certamente pelo fato de ser uma atividade relativamente novae ainda pouco 

explorada pelas marcas, o patrocinio atualmente vern enlatado em suas definigoes, 

sem muitas divergencias, regras, aplicagoes ou limitagoes. 

Cabe aqui novamente relembrar e reforgar a diferenga entre mecenato e 

patrodnio. 0 segundo tern objetivos de retorno seja para a marca como para o 

produto. Exige esforgos de comunicagao agregados e geralmente a empresa o faz 

com a motivagao de mostrar que esta fazendo. 

Porem, nem sempre a empresa anuncia o patrocinio. Ou por falta de 

planejamento para melhor aproveita-lo ou por opgao ou a falta de opgao. Mesmo 

assim continua sendo um patrocinio de algum evento ou causa. Nao existe definigao 

para tal situagao entrando em confronto com a maioria das definigoes dos autores 

citados. 

Podemos entao presumir que o patrocinio para se realizar de fato e assim 

ser definido com patrocinio, necessita de outras agoes de apoio promocional e assim 

ele completa sua missao - financiar um projeto alheio com o intuito de criar presenga 

da marca nos espagos disponiveis. 

0 que reforga a teoria de MELO NETO (2003), a de que a agao do 

patrocinio, englobada no mix promocional, merece um composto proprio: o mix de 

patrodnio. Afirmar isso seria um exagero, mas, ao mesmo tempo e uma das 

atividades promocionais que mais vem crescendo e recebendo espago. Basta ler 

revistas especializadas em marketing e comunicagao para conferir o crescente 

numero de materias que citam empresas patrocinando eventos, atletas e causas. 

Portanto, estudar e delimitar melhor a pratica do patrocinio, seja pelos seus 

diversos resultados, seja somente para a construgao da marca, fica como sugestao, 
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tanto como pensar em agoes do "mix de patrodnio" para apoio e realizagao do 

mesmo. Delimitar regras e orientagoes para diversos tipos de agoes. 

Faltam no mercado, explanagoes de casas com dados financeiros dos 

investimentos reais, retornos financeiros e agoes espedficas. Os grandes casos 

aparecem em inumeros meios, porem os casas pequenos e medias, para servirem 

de base para esta pratica, ainda nao sao divulgados. 

Outra grande questao que apareceu no decorrer do trabalho foi a 

classificagao das modalidades do patrodnio: social, ambiental, esportivo, cultural. 

Seja qual for a modalidade investida, ela sempre sera relacionada com a 

responsabilidade social da empresa. Surgem questoes como: investir no time de 

futebol da favela mais proxima seria um investimento social ou esportivo? Ou, 

patrocinar o Palmeiras e um patrodnio social? Provavelmente nao. Mas, e se o 

clube sobreviver somente a base de patrodnios empresarias? 0 futebol, paixao e 

orgulho brasileiro, estaria ameagado. E tambem, qual a diferenga entre patrocinar 

urn grande time de futebol ou um atleta da ginastica olfmpica? Ou mesmo um atleta 

deficiente? 

Afinal, o patrodnio e uma atividade de interatividade com a sociedade, 

independente de analisar aqui, qual o publico alvo desta interatividade. Traz 

beneficios a mesma, seja por meio de projetos ambientais, culturais, sociais ou 

esportivos. 

Classificar as modalidades do patrodnio certamente facilita organizar esta 

agao dentro da empresa, definir quais os resultados possiveis de serem esperados

tanto pela empresa como pela sociedade, investimentos e retornos financeiros, 

posiciona a filosofia da empresa, suas crengas e sua postura atual. Mas certamente 

precisamos de classificagoes mais detalhadas. Podemos ver que geralmente o 

patrocinio gira muito mais em torno dos numeros envolvidos do que a sua 

modalidade. Patrocinar um evento como a copa do mundo nao traz tantos beneficios 

a sociedade como patrocinar um projeto ambiental, mas certamente o primeiro, pela 

sua grande divulgagao e presenga de mfdia trara retorno de imagem e Iueras muito 

maror para a marca. 

Ou seja, Ia no amago da questao, toda agao e de certa forma social gerada 

pelo institucional. Mas tambem e uma vantagem poder classifica-la melhor. 0 que 

falta certamente e um estudo mais aprofundado e definir outras modalidades de 
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patrocinio ainda nem vistas. 

Uma coisa e certa, por mais que nao parega ainda: o patrocinio e uma 

grande ferramenta da atualidade. Seja pequena, media ou grande empresa, e 

valioso usar desta agao. lnfelizmente e contrariando estas palavras, a pesquisa 

citada no texto deste trabalho, realizada pelo lnstituto ETHOS, mostra claramente 

que o consumidor valoriza empresas com atitudes socialmente responsaveis. 

Porem, essas mesmas atitudes, ou seja, a empresa responsavel e seu 

produto/servigo, ainda nao levam vantagens na hora da compra. 0 consumidor 

simpatiza com esta empresa, mas tambem ainda nao pune a que nao tern 

envolvimento com a sociedade alem da sua fungao de produzir e vender. 

Provavelmente e uma postura que tende a mudar, porem ainda de forma 

lenta. Ninguem vai ao mercado e compra a margarina do patrocinador e deixa de 

comprar a do que nao patrocina nada. A nao ser que exista uma grande midia 

promocional por tras. 

T emos entao a resposta para este problema que assombra qualquer 

empresa que deseja patrocinar. Nao abrir mao desta ferramenta, somente 

arredonda-la. Ou seja, comunicar toda agao de patrocinio. Envolver os funcionarios, 

os fornecedores e consumidores (atuais ou potenciais). E necessaria criar esta 

filosofia em cima do patrocinio para que nao vire filantropia sem querer e acabe por 

desestimular a empresa em relagao a esta ferramenta. 

Cafmos entao na mesma questao: patrocinar e promover o patrocinio, seja 

ele social, cultural, ambiental ou esportivo. lnvestir na sociedade e uma atitude que 

merece retorno nao s6 financeiro ou de construgao de marca, mas tambem incentivo 

e reconhecimento por parte da comunidade envolvida. Precisa ficar claro que e uma 

troca. Gera inumeros beneficios para ambos e ao Iongo do tempo cria uma nova 

forma de sustentabilidade. Num momenta em que cada vez podemos esperar menos 

dos governantes, e uma garantia ter organizagoes serias envolvidas com o 

crescimento e a qualidade de vida da sociedade. 

2. CONCLUSOES 

Chegando ao fim deste trabalho paramos para algumas reflexoes finais e 

importantes no contexto geral do que foi citado. 
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Com a explanagao de diversas situagoes de patrocfnio, vimos que o mesmo 

gera resultados de comunicagao e promogao criando relacionamentos positivos com 

a sociedade em geral. 0 patrocinio e uma agao de investimento promocional que 

pode dar certo. Quando planejado com acerto, ou errado, se motivado par 

expectativas de retorno imediato ou centrado em atividades que nao tem relac;ao 

com o produto ou marca do patrocinador. Portanto, algumas orientagoes e 

recomendagoes sao importantes e precisam ser observadas. 

Concluimos que o patrocinio, par si so, nao gera os retornos esperados. Sao 

necessarias outras ac;oes promocionais para reforc;a-lo. Quanta mais interatividade o 

patrocinador gera com o publico, mais sua marca e lembrada e vista de forma 

positiva por este. lsso nao torna o mesmo uma ferramenta que devido a sua 

complexidade ja se apresenta com inumeras desvantagens para ser usada pelo 

departamento de marketing da empresa. 

Na verdade, urn patrocinio de sucesso e uma ac;ao complexa. Como vimos 

no texto, MELO NETO (2003) ate cria um "mix de patrocinio" para a mesma com 

direito a produto, praga, prego e promoc;ao. Mas nem por isso, a atitude do patrocinio 

devera ser deixada de lado ou usada raramente. Afinal os resultados obtidos sao 

muito mais favoraveis do que os da propaganda, promogao de vendas ou relagoes 

publicas. 0 patrocinio nao e tao comum ou usual como estas ferramentas ate 

mesmo pela sua complexidade, mas toda empresa deveria inserir em sua verba de 

comunicagao urn apoio a algum projeto de terceiros. 

Geralmente os projetos que sao continuos como o Projeto TAMAR 

(Petrobras e lbama), requerem menos custos e complexidades de administragao. 

Tambem geram maior presenc;a da marca, pais nunca saem do "ar". Projetos 

impactantes ou com periodos medias ou curtos, como patrocfnio de urn show, 

necessitam a mesma proporc;ao de divulgagao para nao perder o timing e a 

oportunidade. 

Enfim, tudo depende da inteligencia e criatividade do grupo que esta 

desenvolvendo este patrocinio. Sua maior vantagem em relac;ao a criac;ao de 

projetos proprios e que permite sem ser "mal vista" a divulgac;ao das ac;oes e nao 

precisa ter uma estrutura especifica que um projeto proprio exige da propria 

empresa. 

0 patrocfnio e para todos: grandes corporac;oes, grandes empresas, micros, 
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pequenas ou medias. Sua versatilidade permite que nenhuma instituigao se sinta 

sem condigoes para patrocinar. Saidas como os patrodnios multiplos ou as 

parcerias devem ser opgao quando ha problemas com o investimento financeiro e 

como observamos nos estudos de caso, e nunca esquecer de reservar uma parte 

para sua divulgagao. 

A responsabilidade social das empresas, na qual o patrodnio tambem e 
inserido, e cada dia mais exigida por parte da sociedade. lnfelizmente, como vimos 

na pesquisa referida neste t6pico no texto (0 Patrocinio e a Sociedade), observamos 

que o mesmo ainda nao e um estimulador da compra. Portanto, e fungao da 

empresa que tern uma atitude positiva para com a sociedade em geral e que possui 

uma mentalidade que vai alem da compra e da venda, mudar esta postura do 

consumidor. 

A empresa criar valor e constr6i sua marca de forma positiva, divulgando 

suas agoes de investimento no meio ambiente, no social, na cultura e no esporte do 

pafs. E mais do que justo que a mesma seja reconhecida e leve vantagem no ponto 

de venda. Classificaria isso como educar o consumidor a escolher e defender o 

melhor para si mesmo e para o seu meio de sobrevivencia. 

Enfim, conclufmos em termos gerais: 

. 0 patrodnio e uma ferramenta poderosa e versatil para posicionamento da 

marca, seus produtos e servigos; 

. 0 patrocfnio nao possui uma classificagao exata dentro do composto do 

marketing promocional, justamente pela sua versatilidade e multi-fungoes; 

. 0 patrodnio gera resultados alem da simples promogao e comunicagao; 

. 0 patrocfnio cria um relacionamento direto como consumidor; 

. 0 patrocfnio necessita de agoes promocionais de apoio e reforgo; 

. 0 patrodnio infelizmente ainda nao recebe o reconhecimento que merece 

por parte do consumidor; 

. 0 patrocfnio necessita de estrategias e agoes criativas e pontuais; 

0 patrocfnio possui inumeras possibilidades de investimento mas que 

dependem do objetivo da marca; 

. 0 patrodnio e uma das agoes promocionais cada vez mais usadas no 

mercado (vide anexos); 

. 0 patrocfnio, mais do que vender e comunicar, gera beneffcios a todos os 
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envolvidos direta ou indiretamente em sua agao. 

ACAO SINGULAR, ESTRATEGIAS PLURAlS, RESULTADOS MUL TIPLOS. 

Assim o patrocfnio poderia ser anunciado se fosse um servigo colocado a venda. 

3. RECOMENDACOES 

Como se viu ao Iongo desta monografia, um patrocfnio eficiente requer dos 

seus gerenciadores mudangas de conceitos, percepg6es e atitudes. Ousar, pensar 

grande e, sobretudo agir com emogao. Falamos aqui de relacionamento empresa x 

sociedade. E de preferencia relacionamentos positivos que alcancem o emocional 

das pessoas envolvidas, criando lagos, atitudes e pontos em comum. 

E urn contato intenso. Um relacionamento alem da compra e da venda. 

Portanto, e importante nao cometer erros, pais estes vao comprometer os resultados 

a serem alcangados. 

Seguem alguns erros muito comuns: 

. Escolher aleatoriamente as ag6es de patrocfnio, sem vinculo com o perfil 

institucional da empresa; 

. lnvestir em recursos de patrodnio que nao acrescentam ao posicionamento 

desejado da empresa, desassociado do gerenciamento da marca e da maturagao da 

mesma; 

Desenvolver ag6es desassociadas da comunica<;ao institucional da 

empresa com as ag6es de patrodnio da mesma, gerando confusao de 

posicionamento e imagem da marca e tambem utiliza-lo desvinculado aos objetivos 

de mercado dos produtos ou da propria marca; 

. Encarar o patrodnio somente como um investimento em algum projeto de 

terceiros esquecendo do seu potencial em comunicar e criar relacionamentos; 

. Patrocinar projetos que nada tenham a ver com o hist6rico e a cultura da 

empresa; 

. Esperar e prometer retorno imediato; 
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. Nao considerar as preferencias do seu publico-alva, seus gostos, atividades, 

cultura . 

. Utilizar, de forma indiscriminada, multiplos patrocfnios; 

. Nao enfatizar todos os objetivos possfveis com a agao do patrocfnio. Sendo 

urn investimento alto, precisa ser explorado ao maximo. Por exemplo: divulgar 

somente urn certo produto sem em algum momenta mostrar a marca institucional da 

empresa; 

. Negligenciar a questao da emogao e da boa agao no processo do 

desenvolvimento do patrocfnio; 

. E principalmente, patrocinar antes de desenvolver a imagem desejada para 

a marca objeto de suas ag6es. 

Para quem for se aprimorar ou mesmo aventurar num projeto de patrocfnio, 

seguem ma1s alguns pontos importantes para serem observados seja para 

construgao da marca, posicionamento dela ou ate para "fazer bonito" com a 

sociedade . 

. Observar a sinergia entre a marca, o projeto e os objetivos pretendidos; 

. Os valores e princfpios da marca devem estar presentes em todos os 

setores e neg6cios da empresa. Nao ha envolvimento social sem etica nos neg6cios. 

Exemplificando melhor, nao adianta ser urn patrocinador ambiental e nao existir 

respeito ambiental dentro dos processos de produgao. E importante haver coerencia 

entre agao e discurso . 

. As modalidades social e ambiental do patrocfnio sao as que menos sao 

divulgadas e assim nao conseguem obter 100% dos resultados que pod em render. 

Sugere-se uma campanha publicitaria sutil e emocional de forma passiva e positiva. 

As agencias de comunicagao ainda nao possuem estruturas para incentivar e 

orientar seus clientes em relagao aos possiveis projetos de patrocinios (como e 

onde?) e de como anuncia-los sem parecer propaganda agressiva e comercial. 

. Nao existe falta de projetos ou eventos para serem apoiados e alguns 

necessitam disto para sobreviverem melhor, porem, como ainda nao ha a cultura 

deste gerenciamento, algumas empresas se perdem na hora de escolher o apoio ou 

ate mesmo de chegar a ele. 0 proprio gerenciamento do patrocinio e uma arte e 

exige urn pensamento criativo, estrategico com administragao de recursos e 

oportunidades. (AAKER e JOACHIMSTHALER, 2002) 
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ANEXOS 

Materias clippadas do boletim diario da revista Meio e Mensagem entre os dias 
15/05/2006 a 19/07/2006. 

Sao Joao e no Pelo tern novos patrocinadores. 

[15105- 12:23] Parceria da TV Bahia como Governo do Estado, tera programac;ao gratuita de 21 a 25 

dejunho. 

Fruto de uma parceria da TV Bahia com o Governo do Estado, atraves do Pelourinho Dia e 

Noite, o projeto 'Sao Joao e no Pel6' conta este ano com novos patrocinadores. Serao parceiros o 

Shopping Piedade, a Empresa Baiana de Alimentos (Ebal) e Baygon. As tres empresas investem pela 

primeira vez no evento, que tera uma programagao gratuita de festejos juninos, em sete palcos 

distintos, de 21 a 25 de junho, no Centro Hist6rico de Salvador. Cerca de 300 mil pessoas sao 

esperados nos cinco dias da testa. 

0 plano de comunicac;ao envolve uma possibilidade de cross mfdia no jornal Correia da 

Bahia, TV Salvador, radio Nova Salvador FM e no portal lbahia.com, com um hotsite especialmente 

desenvolvido para o projeto, alem de mfdia na TV Bahia. Tambem estao disponfveis cotas para 

merchandising e ag6es promocionais. 0 'Sao Joao e no Pel6' disp6e ainda de uma cota de patrocfnio 

nao-comercializada 

'Pennachi 100 Anos' tern patrocinio da Bradesco Seguros. 

[15105- 11 :25] Exposic;ao esta na Pinacoteca do Estado, em Sao Paulo. 

A Bradesco Seguros e Previdencia patrocina a exposic;ao "Pennacchi 100 Anos", que esta em 

cartaz na Pinacoteca do Estado, em Sao Paulo (SP). A exposic;ao conta com 300 obras do artista e 

estara aberta a visitac;ao de terga a domingo, das 10h as 18h, ate o dia 25 de junho. 

A obra de Fulvio Pennacchi, italiano radicado no Brasil na decada de 20, divide-se entre 

temas sacros, que pinta com grande rigor na marcagao das figuras, e cenas e pessoas do povo, com 

mais liberdade no trago. 

Protechtor renova patrocinio na StockCar. 

[17 /05 - 11: 52] Apoio a equipe Nascar Motorsport chega aos R$ 500 mil. 

A Protechtor, fabricante de vidros blindados, renovou seu patrocfnio para o carro de Christian 

Conde, da equipe Nascar Motorsport. 0 contrato gira em torno de R$ 500 mil. Conde disputa pela 

primeira vez, este ano, a categoria principal da categoria. 

Merino em campanha por seu patrocinio a festas juninas. 

[19/05- 11 :27] Marca e o rum oficial das festas de Caruaru e Cam pin a Grande. 

A marca Merino, rum oficial das festas juninas de Caruaru e Campina Grande, estreia nos 

Estados de Pernambuco e da Paraiba uma campanha publicitaria para divulgar o patrocinio dos dois 
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maiores eventos do genera no Pafs. As pe<_;:as, criadas pela NeogamaBBH, exploram a sinergia da 

iconografia da marca, o triangulo, com a cultura regional, o forr6, que utiliza o instrumento para 

composi<;:ao das musicas. 

Os paineis trazem como pano de fundo bandeirolas estilizadas e frases divertidas, alusivas 

as festas e ao consume responsavel. Entre elas: "Rum Merino e Caruaru. E casamento de festa 

junina, mas e pra valer"; "Simpatia para evitar casamento: beba com modera<;:ao"; e "Se beber, nao 

dirija (pular fogueira, nem pensar)". 

Os comerciais serao veiculados a partir do dia 22 de maio. Para televisao, foram criadas tres 

vinhetas, de cinco segundos, que anunciam o patrocfnio as festas. Elas serao exibidas no SBT e na 

Record, sempre como oferecimento de programas e telejornais. Para as radios, a agencia The 

Marketing Store criou urn jingle que sera acompanhado de chamadas especiais. 

Para complementar, todos os pontos-de-venda da regiao serao abastecidos com material 

promocional: banners, bandeirolas, gargaleiras e plastico de forra<;:ao. 

Telecine patrocina categoria do Premio ACIE de Cinema. 

[22105 - 17:45] Associaqao dos Correspondentes de lmprensa Estrangeira no Brasil (ACIE) divulga 

vencedores na noite desta segunda-feira, dia 22. 

A Associa<;:ao dos Correspondentes de lmprensa Estrangeira no Brasil (ACIE) realiza, pelo 

terceiro ano consecutive, o Premia ACIE de Cinema, que elege o melhor do cinema brasileiro em 

cartaz em 2005. 0 evento conta como patrocfnio do BNDES e apoio da Rede Telecine e do CCBB

Centro Cultural do Banco do Brasil. A rede entregara o 'Trofeu Telecine' a urn correspondente que 

cobre a area de cultura brasileira, com enfoque na industria cinematografica. 

Os correspondentes estrangeiros assistiram a todos os filmes selecionados pelo Comite de 

Nomea<;:ao, formado pelos s6cios da ACIE, na mostra gratuita e aberta ao grande publico, em abril, 

no Centro Cultural Banco do Brasil. E em seguida deram seu voto secreta. A ACIE e formada por 125 

s6cios de mais de 30 pafses, incluindo os principais jornais, revistas, emissoras de televisao e radio 

do mundo. 

Filmes com tematica social e sucessos de publico e crftica estao entre os escolhidos para 

disputar uma das sete categorias: filme, diretor, ator, atriz, roteiro, fotografia e documentario. 

Diners Club investe R$ 2 milhoes em marketing. 

[22105 - 12:30] Novidade inclui parcerias com 60 lojistas da Associaqao do Charme, patrocinio a 
Track&Field Run Series, aqao promocional nas /ojas Track&Field e promoqao Glamour Days. 

A bandeira de cartoes de credito Diners Club International vai investir R$ 2 milhoes em uma 

a<_;:ao de marketing integrada. A novidade e composta por parcerias com 60 lojistas da Associa<;:ao do 

Charme, em lpanema, Rio de Janeiro; patrocfnio a Track&Field Run Series; a<_;:ao promocional nas 

lojas Track&Field e a promo<;:ao 'Glamour Days'. 
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0 objetivo e incentivar as compras nos enderec;os procurados para o Dia dos Namorados no 

Rio de Janeiro, com vantagens para os clientes Dinners. A cada R$ 200 em compras, o associado 

troca par uma garrafa de vinho frances da Enoteca Fasano. 

Em Sao Paulo, os associados terao condic;oes diferenciadas para participar da Run Series. 

Alem disso, todos os clientes do Pafs todo podem concorrer a uma viagem a dais destines 

paradisiacos. A promoc;ao 'Diners Glamour Days' vai sortear uma viagem, com acompanhante, a 
Patagonia e ao Taiti e mais R$ 30 mil. Gada R$ 100 em compras sao convertidos em um cupom 

eletr6nico para participar do sorteio. 0 cadastramento da promoc;ao, via internet, da direito a 10 

cupons; enquanto o parcelamento de compras confere cupons em dobra. 

Renner vai patrocinar projetos da MTV Brasil. 

[24105 - 18:1 OJ Rede de lojas estara no programa Ya Dog, acertou patrocfnio ao VMB 2006 e vai 

patrocinar se/os 'Acustico MTV' e 'MTV Ao Vivo'. 

A Renner aposta em patrocinios para a MTV Brasil. No programa Ya Dog, o logotipo da rede 

de lojas estara estampado nas vinhetas de abertura, passagem e encerramento. Para o Dia dos 

Namorados, a campanha, assinada pela Escala, estreia em junho na programac;ao do canal. Os selos 

Acustico MTV e MTV Ao Vivo tambem vao levar a marca da rede. Par fim, a loja ja garantiu sua cota 

de patrocfnio para o VMB 2006, evento que premia os destaques da musica nacional em varias 

categorias e que sera realizado no dia 28 de setembro. 

Adidas patrocina mais atletas na Copa do Mundo. 

[26/05- 14:38] Marca alema e parceira de 37% dosjogadores que estarao no Mundial. 

A Adidas venceu suas concorrentes diretas na disputa entre as marcas esportivas pela maior 

quantidade de atletas patrocinados na Copa do Mundo da Alemanha. Dos jogadores inscritos no 

torneio, 37% sao seus contratados. A Nike ficou em segundo, com 31%. A terceira e a Puma, com 

12%. No total, sao 736 os atletas que estao inscritos para o torneio. 

Santander Banespa patrocina volta de grupo teatral. 

[30105- 09:42] Caca Rosset volta aos palcos em "0 marido vai a Cac;a", de Georges Feydeau. 

0 Santander Banespa firmou parceria com Caca Rosset e patrocinara a volta aos palcos do 

grupo teatral Ornitorrinco. A trupe estava afastada ha cinco anos do circuito cultural. A instituic;ao 

financeira patrocina a pec;a "0 marido vai a Cac;a", de Georges Feydeau, que estreia no proximo dia 

02, no Tuca, em Sao Paulo. 

Rosset dirige, atua e co-produz a comedia do final do seculo 19, que trata dos artificios da 

traic;ao. No elenco, estao tambem Christiane Tricerri, Ariel Moshe, Claudete Pereira Jorge, Anderson 

Faganello, Octavia Mendes, Javert Monteiro, Luciana Garcia e Tadeu Tosta. 

A ac;ao faz parte da poHtica de incentive a cultura do banco. Em 2006, o banco vai investir cerca de 

R$ 8,4 milh6es em produc;6es culturais nacionais, sobretudo nas areas de cinema, artes visuais e 

artes cenicas. 
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Unibanco substitui HSBC no patrocinio do Jornal Nacional. 

[31/05- 18:45] Banco comprou cota exclusiva para o jornallstico da Rede Globo. 

0 Unibanco vai substituir o HSBC no patrocfnio ao Jornal Nacional da Rede Globo. 0 banco, 

atendido pela F/Nazca, adquiriu cota exclusiva de patrocfnio para o programa que come9a a valer a 

partir do dia 1° de julho. A cota inclui vinheta de abertura e espa9o publicitario dentro do portal 

Globo.com. 

Pharmaton patrocina circuito de corridas. 

[01106- 16:49] A/em de apoio a eventos da Corpore, marca esta no Circuito Super40, organizado pela 

Yescom, na Bahia. 

0 polivitamfnico Pharmaton, produzido pela Boehringer lngelheim, e o patrocinador oficial do 

circuito de corrida da Corpore, entidade sem fins lucrativos que promove os eventos de rua em Sao 

Paulo e regiao. 0 produto tambem ap6ia as corridas do Circuito Super40, organizado pela Yescom, 

na Bahia. 

STB patrocina piloto de kart pela primeira vez 

[05/06 - 17:27] Marca da operadora estara estampada no carro, macacao e bone do piloto Nicholas 

Zugaib. 

0 STB - Student Travel Bureau vai patrocinar nesta temporada o piloto Nicholas Zugaib, de 

15 anos, no kart. A marca da operadora estara estampada no carro, macacao e bone do piloto, que 

competira pela equipe GTP. Campeonato Paulista de Kart de 2005 em 6° Iugar na categoria novatos, 

quando s6 participou de metade das etapas, o jovem participara nesta temporada das 500 Milhas de 

Kart e dos campeonatos Panamericano, Brasileiro e Paulista 

Skol patrocina festas pelo Nordeste. 

[14106- 13:46] Marca ap6ia Sao Joao de Aracaju e Campina Grande. 

A Skol investe nas festas de Sao Joao pelo Nordeste. Com o mote "Com Skol o Sao Joao fica 

redondo", a marca estara presente nas festividades de Aracaju, em Sergipe e Campina Grande, na 

Parafba. 

Em Aracaju, a festa tera shows de Elba Ramalho, Alceu Valen9a e Ze Ramalho e vai 

acontecer de 16 a 29 de junho. Ja em Campina Grande, considerado "maior Sao Joao do mundo", a 

farra dura um mes: de 09 de junho a 09 de julho. Na programa9ao, estao confirmados shows das 

bandas Mastruz com Leite, Limao com Mel e Magnificos, alem do cantor Ze Ramalho e da dupla 

sertaneja Zeze di Camargo e Luciano. Os dois eventos tern um camarote da marca para convidados. 

Alem do patrocfnio, a Skol desenvolveu uma serie de cartazetes e bandozao para pontos-de

venda das duas cidades. Supermercados e lojas de conveniencia contarao ainda com uma 

promo9ao. 0 consumidor que adquirir quatro caixas da cerveja ganha uma caneca. 



Patrocinio tira de arabes premio de melhor da partida na Copa. 

[16106- 09:06] Nenhum saudita sera escolhido "craque do jogo", diz FIFA. 
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Segundo o Grupo de Estudos Tecnicos da FIFA, nenhum atleta da Arabia Saudita podera ser 

escolhido como o melhor da partida durante a Copa do Mundo da Alemanha. lsso porque o 

patrocinador do premio e uma marca de cerveja, e os sauditas se recusariam a recebe-lo por motivos 

religiosos. Na semana passada, uma reportagem de um canal saudita antecipava que a selec;ao nao 

aceitaria mesmo o premio. As informac;6es sao da Folha de S. Paulo. 

Edi~oes Paulinas patrocinam rave cat61ica. 

[1 9106 - 14:1 9] Electrocristo vai acontecer no dia 23 de junho, em Sao Paulo. 

Se grandes marcas globais de tecnologia podem patrocinar raves para o publico em geral, 

por que nao as Edic;6es Paulinas bancarem um evento similar para os consumidores catolicos? E o 

que vai acontecer no proximo dia 23, na zona sui de Sao Paulo, com a rave Electrocristo, orc;ada em 

R$ 40 mil e organizada a partir do movimento carismatico. A meta e reunir cinco mil pessoas para 

performances de djs, laser, grafite e mesmo passeios em um balao de gas. 0 consume de bebidas 

alcoolicas sera proibido. 

Marcas alimenticias patrocinam evento de culinaria. 

[20106 - 09:56] Petybon, Dona Benta, Vinhos Aurora e Queijos Rose/i apoiam Primeiro Forum de 

Gastronomia. 

A Faculdade de Tecnologia em Hotelaria, Gastronomia e Turismo de Sao Paulo (Hotec) 

realiza seu Primeiro Forum de Gastronomia, no proximo dia 20. 0 evento tem apoio da Petybon, 

Dona Benta, Vinhos Aurora e Queijos Roseli. 0 forum, que vai reunir nomes da culinaria brasileira, 

como os chefs Carlos Manoel Ribeiro e Linda Susan, sera realizado as 19h, na Camara dos 

Vereadores de Sao Paulo (Auditorio do Plenarinho). 

Adidas e patrocinadora mais reconhecida da Copa. 

[21106- 16:13] Jnstituto alemao de pesquisa em marketing, Sport+Markt, divulgou 79% de visibilidade 

da marca em relaqao aos outros patrocinadores. 

A marca Adidas foi considerada a patrocinadora mais reconhecida da Copa do Mundo, 

segundo uma pesquisa conduzida pelo institute alemao de pesquisa em marketing, Sport+Markt, com 

sede em Colonia. A marca liderou o ranking com 79% da opiniao dos entrevistados. 0 Sport+Markt 

atribui isto ao fato de que a Adidas nao so confiou em seu status de patrocinador, mas estimulou os 

consumidores com ideias nao convencionais, como o Mundo do Futebol Adidas, em Berlim e a ponte 

gigante de Oliver Kahn, em Munique. 
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Reebok assina com Vasco da Gama. 

[21/06- 1 0:45] Equipe carioca passa a ser o terce ira time brasileiro a vestir o uniforme da marca. 

A Reebok e a nova fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. 

0 contrato, ja assinado, entrara em vigor no dia 1° de julho, mas os valores nao foram divulgados. A 

apresentayao oficial da nova camisa sera no mesmo dia, na sede nautica do clube, na Lagoa Rodrigo 

de Freitas. 

A estreia em jogos oficiais sera no dia 13 de julho, contra o Palmeiras, em Sao Paulo, em 

partida valida pelo Campeonato Brasileiro. Alem do Vasco, a Reebok patrocina o Sao Paulo e o 

lnternacional, de Porto Alegre, os unicos times brasileiros que ainda disputam a Ta9a Libertadores da 

America 2006. 

Globoesporte.com patrocina time infantil. 

[23106 - 16: 17] Promoc;ao vo/tada a crianc;as de 12 e 13 a nos escolhera time de comunidades 

carentes. 

0 Globoesporte.com lanya promoyao voltada a crian9as de 12 e 13 anos. 0 site vai 

patrocinar um time no Brazilian Cup, um torneio-escola de futebol para o publico infantil, que sera 

realizado entre 10 e 15 de julho na Granja Comary, em Teres6polis, no Rio de Janeiro. A competivao, 

que acontece anualmente, conta com a participayao de aproximadamente mil crian9as representando 

mais de 50 equipes do Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Mexico, Japao, entre outros. 

A equipe escolhida pelo Globoesporte.com participara com 15 crian9as, um tecnico e um 

professor, preferencialmente de comunidades carentes. 0 time ganhara uniforme complete: camisa, 

bermuda, meiao, cal9a, casaco e tenis para cada jogador. 

Os interessados em participar devem entrar ate o dia 30 de junho no site do Globo Esporte e 

responder a pergunta: "Por que seu time de novas talentos merece participar do Brazilian Cup? Conte 

a hist6ria do seu time." 

MSA-INFOR vai patrocinar projetos de incentivo a cultura brasileira. 

[23/06 - 10:21]/nvestimentos em programas ligados a arte, musica, literatura, teatro, TV, cinema e 

danc;a chegarao a R$1 milhao. 

A MSA-INFOR - empresa especializada no desenvolvimento de sistemas - vai investir mais 

de R$1 milhao em em a96es de responsabilidade social para este ano. A iniciativa inclui o patrocfnio 

de varios projetos de incentive a cultura brasileira ligados a arte, musica, literatura, teatro, dan9a, TV 

cinema e festivais. Sera o setimo ana de patroclnio da empresa em atividades culturais, quando 

foram injetados cerca de R$5 milhoes na cultura nacional. 

Ao todo, 15 projetos serao patrocinados pela MSA-INFOR neste ano. A 33a Campanha de 

Popularizavao do Teatro e da Dan9a de Belo Horizonte e Juiz de Fora, Festival de Jazz de Ouro 

Preto e o Crepusculo Cia. de Dan9a sao alguns dos que receberao apoio. 



66 

Coritiba acerta com novo patrocinador. 

[26106 - 15: 12] Time paranaense passa a estampar a marca da Faculdades Radial em seu uniforme 

na Serie B do Brasileirao. 

A Faculdades Radial e a nova patrocinadora do Coritiba para o restante da temporada da 

Serie B do Campeonato Brasileiro de futebol. A institui9ao de ensino tera sua marca exposta no peito 

do uniforme da equipe. 0 valor da negocia9ao e o tempo de contrato nao foram divulgados. 

Segundo Giovani Gionedis, presidente do clube, a verba sera usada para a contrata9ao de 

novos atletas. Alem de acertar com a Faculdades Radial, o Coritiba tambem passara a ter o apoio da 

Sundown Motors, que patrocinara alguns espa9os dentro do estadio Couto Pereira. Ambas as 

empresas se juntam a Diadora, fornecedora de material esportivo, e Potencial Petr61eo. 

DixAmico patrocina peca de teatro em Sao Paulo. 

[26106 - 11: 38] 'Acord a Brasil', de Antonio Ermirio de Moraes, fica em cartaz em Sao Paulo ate final 

de julho. 

Ap6s investir em montagens da temporada teatral de 2005, no Rio de Janeiro e em Sao 

Paulo, a DixAmico, empresa operadora de saude, patrocina a pe9a "Acorda Brasil", terceiro texto para 

teatro do empresario Antonio Ermfrio de Moraes. 

A iniciativa aproxima cultura, saude e a9ao social, uma vez que o espetaculo e inspirado na 

trajet6ria da Sinf6nica Heli6polis, projeto mantido pelo Institute Baccarelli. A montagem cumpre 

temporada ate 30 de julho, no Teatro Shopping Frei Caneca, em Sao Paulo. 

Programa 'Late Show' tern patrocinio exclusivo de Premier Pet. 

[26/06 - 11: 15] Aqao pre ten de atingir 600 mil telespectadores do semanal. 

A Premier Pet passa a patrocinar com exclusividade o programa 'Late Show', da RedeTV!. 

Um quadro com informa96es sabre a linha Golden Formula, alimento destinado a caes adultos e 

filhotes, tern 90 segundos de dura9ao e contara com o testemunhal da apresentadora Luisa Mel sabre 

os beneffcios e curiosidades que a marca oferece para o mercado de pet food 

Festival de lnverno de Petr6polis tern patrocinio Tim. 

[29106 - 15: 19] Opera dora patrocina even to pelo terce ira a no consecutivo. 

0 inverno do Rio de Janeiro tambem tera a96es da Tim. A operadora patrocina, pelo terceiro 

ana consecutive, o Festival de lnverno de Petr6polis, que acontece entre os dias 1° e 31 de julho. A 

sexta edi9ao do evento tera shows de mais de 30 atra96es em oito locais da cidade. 0 festival tera 

abertura oficial no dia 1° de julho, as 20 horas, com a apresenta9ao da Orquestra de Harpas e do 

Coral Canarinhos de Petr6polis, na Catedral de Sao Pedro de Alcantara. 
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Carrefour patrocina ambiente especial Cyber Cook. 

[29106- 14:08] Pagina do portal apresenta receitas dos 32 pafses participantes da Copa. 

A rede de supermercados Carrefour patrocina a pagina especial do portal Cyber Cook que 

conta com receitas dos 32 pafses participantes da Copa do Mundo. Com ampla pesquisa das culturas 

gastronomicas, o site elaborou um ambiente especial com receitas dos paises participantes da 

competic;ao. Para cada culinaria tfpica, foram selecionadas as curiosidades e receitas que possam ter 

ingredientes encontrados no Brasil e serem reproduzidas pelos fas da gastronomia. 

Symantec patrocina concurso de fotografia. 

[29106- 11 :37] Concurso realiza divulgagao do software Norton Save&Restore. 

A Symantec patrocina Concurso lnternacional de Fotografia para amadores. A ideia e 

aproveitar para divulgar o software Norton Save&Restore, uma nova soluc;ao automatizada de backup 

e recuperac;ao que promove a recuperac;ao dos arquivos importantes, como fotografias. 

Para participar, o interessado deve acessar o site do concurso. As fotos serao classificadas 

em cinco categorias: pessoas, animais, esportes, ocasioes especiais e natureza e paisagens. Os 

vencedores em cada categoria receberao uma TV de plasma de 42 polegadas, e os finalistas 

receberao vales-brinde. Os participantes podem enviar as fotos ate 31 de julho; os vencedores serao 

anunciados em setembro. 

Nestle sera patrocinadora de torneio de game no cinema. 

{03/07- 17:20] Cota exclusiva contempla agoes antes, durante e ap6s evento. 

0 Nescau, achocolatado da Nestle, sera o patrocinador exclusivo do I Cineplay, primeiro 

campeonato de vfdeo-game dentro de uma sala de cinema, projeto que a Rain Brasil e a Digerati vao 

realizar no Cine MorumbiShopping, em Sao Paulo. 0 evento vai acontecer durante os dais primeiros 

finais de semana de agosto. 

A cota, comercializada atraves da JWT, contempla ac;oes antes, durante e ap6s o evento. 

Antes do evento, a marca tera a assinatura em slidemotion exibido no circuito Rain e anuncios na 

revistas Digerati. No local do evento, ambientac;ao do saguao do cinema, exibic;ao de comercial de 30 

segundos e realizac;ao de ac;oes promocionais. No p6s-evento, reaplicac;ao de mfdia em anuncios nas 

revistas da Digerati e nas salas comercializadas pela Rain. 

0 game escolhido para a competic;ao eo jogo de futebol "Winning Eleven", que permite ate 8 

jogadores simultEmeos. Serao dias seguidos de competic;ao no sistema de eliminat6rias, com partidas 

de 5 minutos de durac;ao. 

Albany patrocina 'As 100 Mais Sexy', da Vip. 

[04107 - 18:28] Eleigao, que comega em agosto, e decidida pelo leitor atraves do site da publicagao. 

A empresa de cosmeticos Albany e a primeira patrocinadora da eleic;ao "As 100 Mais Sexy", 

da Revista Vip. A publicac;ao da Editora Abril realiza a votac;ao em seu site, a partir de agosto, quando 

coloca duzentas concorrentes. Fica a criteria do eleitor optar por algumas delas ou votar em famosas 
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que nao constem da lista. Gada pessoa s6 pode votar uma vez. A eleic;ao acaba em setembro e o 

resultado sai na edic;ao de novembro da VIP. 

"As 100 Mais Sexy" vai para sua nona edic;ao. No a no passado, a cam pea foi a Angelina 

Jolie. Na eleic;ao de 2004, a mulher mais sexy do mundo foi Alinne Moraes e, em 2003, a modelo 

Daniella Cicarelli. No ano de lanc;amento da eleic;ao, em 1998, a campea foi a atriz Luana Piovani. 

Semp Toshiba patrocina equipe de vela. 

[04/07- 17:41] Marca estara presente na Semana lnternacional de Vela de 1/ha Bela. 

A Semp Toshiba volta a apoiar a vela brasileira e marca presenc;a na 33a Semana 

lnternacional de Vela de llha Bela, que comec;a no proximo sabado, dia 08. Pelo segundo ano 

consecutivo, a empresa patrocina uma equipe de vela formada por mulheres. Comandado pela 

velejadora Valeria Ravani, a equipe vai competir na Classe ORC 600. 0 veleiro Semp Toshiba tera a 

bordo sete tripulantes, sendo um deles o treinador da equipe Ralf Bruper. A tripulac;ao formada ha 

tres anos foi campea da Semana de Vela de 2005 na classe RGS-A. 

Puma e ltalia renovam acordo de patrocinio. 

[05107 - 15:1 OJ Fornecedora de material esportivo ira vestir a seler;ao tricampea do mundo, que ainda 

ira disputar a final da Copa da Alemanha, ate o tim de 2014. 

A ltalia nem encerrou sua participac;ao na Copa do Mundo da Alemanha e ja comec;a a 

pensar no futuro, pelo menos em termos financeiros. A selec;ao ampliou seu contrato com a Puma, 

fornecedora de material esportivo, ate o fim de 2014. A empresa ira desembolsar 13,3 milhoes de 

euros a cada temporada. 

Companhia com maior numero de representantes na Copa de 2006, a Puma forneceu 

uniformes para 12 equipes. Alem da finalista ltalia, a marca patrocinou Angola, Arabia Saudita, Costa 

do Marfim, Ira, Gana, Paraguai, Polonia, Republica Tcheca, Suic;a, Togo e Tunisia. 

Puma e ltalia renovam acordo de patrocinio. 

[05/07- 15:10] Fornecedora de material esportivo ira vestir a seler;ao tricampea do mundo, que ainda 

ira disputar a final da Copa da Alemanha, ate o tim de 2014 

A ltalia nem encerrou sua participac;ao na Copa do Mundo da Alemanha e ja comec;a a 

pensar no futuro, pelo menos em termos financeiros. A selec;ao ampliou seu contrato com a Puma, 

fornecedora de material esportivo, ate o fim de 2014. A empresa ira desembolsar 13,3 milhoes de 

euros a cada temporada. 

Companhia com maior numero de representantes na Copa de 2006, a Puma forneceu 

uniformes para 12 equipes. Alem da finalista ltalia, a marca patrocinou Angola, Arabia Saudita, Costa 

do Marfim, Ira, Gana, Paraguai, Polonia, Republica Tcheca, Suic;a, Togo e Tunisia. 
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Petrobras patrocina projeto 'Caros Amigos', de Santos. 

[07107- 14:52] Terceira edir;E!w vai reunir 100 atraqoes de musica, danqa e teatro no centro Hist6rico 

de Santos 

A terceira edic;ao do projeto 'Caras Amigos' tera patrocfnio da Petrobras. 0 evento, que vai 

reunir cerca de 100 atrac;6es de musica, danc;a e teatro em oito locais do Centro Hist6rico de Santos, 

acontece nos dias 14, 15 e 16 de julho. A promoc;ao e da Uma Marketing Eventos, com apoio da 

Prefeitura Municipal de Santos. A cantora Paula Lima faz o show de abertura da programac;ao, que 

pode ser vista no site do evento. 

Copa da Africa tern seu prirneiro patrocinador nacional confirrnado. 

[07107- 12:16] First National Bank vai desembolsar US$ 30 milhOes pelo acordo. 

A FIFA confirmou o primeiro patrocinador nacional para a Copa do Mundo da Africa, em 2010. 

E o First National Bank (FNB), que vai desembolsar cerca de US$ 30 milh6es pelo acordo, que 

tambem inclui a Copa das Confederac;oes de 2009. 

0 FNB sera o responsavel par todos os servic;os de transac;oes financeiras ligadas ao 

Mundial de 2010, e tera exclusividade na instalac;ao de caixas automaticos. Alem disso, podera 

utilizar a marca e o logo da Copa em promoc;oes e campanhas publicitarias. 

Jazz Festival 2006 ja tern patroclnio em Brasilia e BH. 

[1 0/07- 11: 12] Even to tambem sera realizado em Curitiba, Recife, Rio de janeiro e Sao Paulo. 

As cotas de patrocfnio para a realizac;ao do Jazz Festival 2006 foram vendidas para as 

edic;oes de Brasilia e Bela Horizonte. 0 evento sera realizado durante agosto tambem em Curitiba, 

Recife, Rio de janeiro e Sao Paulo. A comercializac;ao foi realizada pela Saltz Comunicac;ao. 

Na capital mineira patrocinam o Jazz Festival 2006 o governo do Estado, Cemig, Banco de 

Minas Gerais (BMG), Usiminas e jornal Estado de Minas. Em Brasilia, estao com o evento o Banco 

Regional de Brasilia, Park Shopping e Correia Braziliense. 

Site lanca calculadora com 'potencial de patrocinio'. 

[11107- 14:49] Servir;o auxilia empresas a utilizar lei de incentivo criada para estimular o patrocinio de 

projetos culturais com abatimento de ICMS. 

0 Patrolink apresenta um servic;o para empresas que desejam patrocinar eventos. Uma 

"calculadora online" permite as empresas conhecer o seu potencial de patrocinio com a lei de 

incentive a cultura no Estado de Sao Paulo, regulamentada em Junho de 2006. 0 percentual de 

isenc;ao oscila entre 0,06% e 3,0%, dependendo do valor pago pela empresa em ICMS. 

Os interessados acessam gratuitamente o site e digitam o valor pago por suas empresas em 

ICMS, para entao saber imediatamente o seu potencial de investimento. A lei de incentivo faz parte 

do PAC (Programa de Ac;ao Cultural da Secretaria Estadual de Cultura) que alem de contar com 

diversos recursos orc;amentarios, tera um fundo proprio, de pequeno porte. Estima-se que o valor total 

do incentive pode chegar a R$ 85 milh6es anuais. 
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Ecovias e Unimonte patrocinam prova em area protegida pela Unesco. 

[11107 - 14:31] "Desafio da Mata Atlantica A Tribuna!Cubatao" sera realizado dentro do Parque 

Estadual da Serra do Mar, reserva protegida pela Unesco. 

0 circuito de corridas de rua do Brasil tem mais uma prova: o "Desafio da Mata Atlantica A 

Tribuna/Cubatao", que sera realizado no dia 29 de julho. Serao 7,5 km de subida pelo 'Caminho do 

Mar', em Sao Paulo, tambem conhecido como 'Estrada Velha de Santos'. 

A prova tern patrocfnio da Prefeitura Municipal de Cubatao, Ecovias e Unimonte, co-patrocfnio 

da Terracom e Petrobras eo apoio da Rocha Top, supervisao da Federagao Paulista de Atletismo e 

realizagao e organizagao do jornal A Tribuna, de Santos. 

Situado dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, o local abriga um importante patrim6nio 

ambiental, hist6rico e cultural do Pafs, e monumentos erguidos em 1922, tombados pelo Condephaat 

(Conselho de Defesa do Patrim6nio Hist6rico, Arqueol6gico, Artfstico e Turistico do Estado de Sao 

Paulo). A area foi declarada pela Unesco (Organizagao das Nac;:oes Unidas para a Educac;:ao, a 

Ciencia e a Cultura) como Reserva da Biosfera da Mata Atlantica. 

Chokito patrocina Patrulha Nick. 

[13107- 18:05] Marca fechou acordo como canal Nickelodeon, que inclui merchandisng no programa. 

0 canal Nickelodeon fechou uma parceria com a marca de choclate Chokito para realizar 

ac;:oes no canal. A marca patrocinara a produgao nacional Patrulha Nick por tres meses, entre julho e 

setembro. Fazem parte da parceria, quatro agoes de merchandising que mostram a plateia do 

programa cantando a formula do chocolate (Ieite condensado, caramelizado, etc) em diferentes 

ritmos. 

AIE§m disso, o Perfil Patrulheiro - pequenas esquetes nas quais os Patrulheiros contam um 

pouco do seu dia-a-dia e dao dicas de entretenimento -, tambem contara com patrocfnio Chokito. A 

marca tambem leva comercial a programac;:ao d canal, ate novembro. Toda a ac;:ao foi negociada pelo 

agencia JWT. 

Festival de Danc;a de Joinville tern patrocinio da Vivo. 

[13/07- 12:22] Serao cerca de 50 mil pessoas em Joinville, na 24a edir;ao do evento. 

Reconhecido pelo Guinness Book como o maior do mundo, o Festival de Danga de Joinville 

tern patrocfnio da Vivo. A 243 edic;:ao do evento, que acontece de 19 a 29 de julho, vai reunir cerca de 

quatro mil bailarinos e deve levar um publico superior a 50 mil pessoas ao complexo do Centreventos 

Cau Hansen, em Joinville (SC). 
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Carioca Engenharia, Amil e ltau patrocinam apresenta~ao de Nelson Freire. 

[14107 - 16:18] Pianista estara em concerto no Theatro Municipal do Rio de Janeiro no dia 12 de 

agosto 

0 concerto que o pianista Nelson Freire tara, no Theatre Municipal do Rio de Janeiro, no dia 

12 de agosto, tera o patroclnio de Carioca Engenharia, Amil e ltau. Nelson vai comemora seus 50 

anos de estreia ao lado da Orquestra Sinfonica Brasileira. 

A renda arrecadada com o evento sera doada ao Pr6-Crianc;a Cardlaca, para a construc;ao do 

Hospital da Crianc;a. Os ingresses e mais informac;oes poderao ser obtidas pelo telefone 21.2254-

1873. 

MasterCard Black patrocina torneios de golfe. 

[14107- 15:48] Marca quer tornar-se conhecida junto ao publico de alta renda. 

Como parte de seu investimento para divulgar seu lanc;amento para o publico de alta renda, o 

cartao MasterCard Black, a empresa patrocinara dois torneios de Golfe. 0 primeiro deles, o 

MasterCard-Mercedes Benz Trophy de Golfe, comec;a neste final de semana, dias 15 e 16, no 

condominia Terras de Sao Jose em ltu, interior de Sao Paulo. Em tres etapas, o torneio e exclusive 

para os clientes e convidados das duas marcas. 

Ja o outro, em parceria com a Confederac;ao Brasileira de Golfe, esta com as inscric;oes 

abertas para todos os praticantes deste esporte e tem inlcio no dia 11 de agosto, no Alphaville 

Graciosa Clube, em Curitiba, com o total de 5 etapas. 

Barra Fashion Bahia tera patroclnio da Oi. 

[14107- 13:02] Natura esta~ia no evento como co-patrocinadora. 

A 1 oa edigao do Barra Fashion Bahia tera, como patrocinador master, a Oi. A operadora 

participa do evento pelo segundo ano. Assim como 2005, o evento se chamara 'Oi Fashion Tour', selo 

que tambem passa por Belo Horizonte, Recife e Belem. Este ano a Natura estn§ia no evento, como 

co-patrocinadora. A marca vai assinar a make up oficial dos desfiles, que acontecerao de 02 a 05 de 

agosto. 

Corporate Run tera Adidas como marca oficial. 

[17107- 16:11] Pantech, Mellon Bank, Casas Bahia, Philips, Bauducco, Perdigao, Grupo ltapemirim e 

Matec Engenharia serao os patrocinadores do evento. 

A Adidas sera a marca oficial da segunda edic;ao da Corporate Run. A prova sera realizada 

no dia 20 de agosto na Cidade Universitaria - USP, em Sao Paulo, e contara com o patrocfnio de 

Casas Bahia, Philips, Bauducco, Perdigao, Grupe ltapemirim e Matec Engenharia. Alem dessas, 

Pantech e Mellon Bank participam pela primeira vez da competic;ao. 
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Tang patrocina evento do Cartoon Network. 

[18107- 12:18] "Camp Lazlo: Meninos contra Meninas" estara no shopping Eldorado, em Sao Paulo. 

A marca de sucos em p6 Tang, da Kraft Foods, e patrocinadora do Camp Lazlo: Meninos 

contra Meninas, promovido pelo Cartoon Network. Trata-se de um circuito de atividades recreativas 

gratuitas no qual as criangas poderao brincar e competir entre si. 0 evento sera realizado no 

Shopping Eldorado, em Sao Paulo, nos dias 22 e 23 de julho. 

Festa de Peao de Barretos espera faturar R$ 15 milhoes. 

[18107 - 18:27] Empresas desembolsam ate R$ 1, 5 milhao para patrocinar Festao do Peao de 

Boiadeiro de Barretos, que deve receber 800 mil visitantes em agosto. 

Em sua 51a edigao, a Festa do Peao de Boiadeiro de Barretos, que acontece no interior de 

Sao Paulo entre os dias 17 e 27 de agosto, deve registrar faturamento de cerca de R$ 15 milhoes, 

segundo o organizador do evento, o clube 'Os lndependentes'. Entre 40% e 60% dessa quantia vem 

das cotas de patrocfnio ja comercializadas e o restante da venda de produtos e ingresses. lsso 

solidifica a posigao da testa nao s6 como ponto de encontro para amantes dos rodeios, mas tambem 

como vitrine de marcas que buscam aparecer para os cerca de 800 mil visitantes que a cidade deve 

receber. 

Tres fabricantes de bebidas alco61icas e uma rede de supermercados compraram as quatro 

cotas de patrocfnio master da Festa do Peao. A cerveja Brahma, a cachaga 51, a Pernod Ricard, que 

produz, por exemplo, o Run Mantilla e a vodka Orloff, e a rede CompreBem, do Grupo Pao de Agucar, 

investiram de R$ 800 mil a R$ 1,5 milhao cada uma para obter o status de patrocinador master. 

Outras cinco marcas desembolsaram pelo menos R$ 200 mil em modelos menores de cota. 

Os patrocinadores principais terao agoes exclusivas durante a testa. A Brahma, por exemplo, 

patrocinadora da testa ha 30 anos, sera a cerveja oficial do evento, trazendo latas com r6tulos 

especiais para a ocasiao, alem de montar espagos especiais para os consumidores do produto. 0 

CompreBem tambem esta organizando camarotes e locais vips para shows e competigoes. 

Tim patrocina volta de Chico Buarque aos palcos. 

[19107- 11:04] Empresa disponibilizara serie de serviqos exclusivos para os c/ientes pelo show. 

A Tim sera a patrocinadora da nova turne de Chico Buarque. 0 artista estava afastado dos palcos 

desde 1999 e volta para apresentar musicas do cd "Carioca". Sua estreia sera no dia 30 de agosto na 

casa de espetaculos Tom Brasil, Sao Paulo, e depois segue para mais sete cidades: Campinas, 

Ribeirao Preto, Rio de Janeiro, Bela Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador (com datas a 

confirmar). 

Durante a turne, a Tim disponibilizara uma serie de servigos exclusives para os clientes: 

ringtones de tres cangoes de Chico, fotos e videos do show para download em celulares e 

informag6es e servigos sabre o show atraves de SMS. 


