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SUMÁRIO 

Diversos fatores contribuem para o fato de que o Marketing Cultural venha ganhando 
espaço e chamando a atenção das empresas, e para que o patrocínio de eventos culturais 
passe a representar ferramenta cada vez mais importante em suas estratégias de 
comunicação. Nota-se, porém, que o produto cultural cumpre diferentes papéis em cada 
organização, o que se reflete no processo de decisão empresarial com relação ao 
investimento em projetos culturais. 

Acreditamos que a falta de esclarecimento relativa a esse cenário seja um inibidor do 
desenvolvimento das atividades de patrocínio, tanto pelo lado das empresas, cujo 
desconhecimento da potencialidade da ferramenta acarreta a perda de oportunidades, 
quanto pelo lado de artistas e produtores culturais, que têm no patrocínio empresarial 
uma das mais importantes fontes de recursos para a viabilização de seus projetos. 

Este trabalho foi idealizado e realizado com o objetivo de contribuir para o 
esclarecimento das questões referentes às diferentes formas com que as empresas 
encaram suas decisões de investimentos em projetos culturais. Ele tem como finalidade 

· orientar artistas no ajuste e adequação de seus projetos às necessidades e expectativas da 
empresa, e empresas na busca e implementação de um projeto cultural e na maximização 
dos resultados desse investimento; ao mesmo tempo, visa esclarecer e divulgar as 
atividades dos intermediários culturais como agentes facilitadores desse processo. 

SUMMARY 

A number of reasons contribute towards increasing company awareness of Cultural 
Marketing, and towards cultural events' sponsorship gradually becoming a more 
important tool in corporate communication strategies. We can see, however, that the 
cultural product plays different roles in each organization, which is retlected in the 
decision-making process relating to investments in cultural projects. 

We believe that the lack of information about. this trend inhibits the development of 
spoilsorship activities, not only since companies are unfamiliar with the tool's potential
wlllch leads to the loss of opportunities - but also because artists and cultural producers, 
to whom corporate sponsorship represents one.ofthe most important sources offunding, 
do not :fully understand its mechanisms. 

This paper intends to make more clear the different ways in which companies consider 
and decide on their investments in the Arts. It aims to guide artists in formating their 
projects in accordance with companies' needs and expectations and to guide companies 
in their search for cultural projects and in maximizing their results in this field. At the 
same time, this paper seeks to promote the cultural producer as an important mediator in 
the gponsorship negotiation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A mudança na configuração do mercado resultante, entre outros motivos, de sua 

crescente segmentação, do aumento do número de empresas que dele participam 

e da globalização sugere a necessidade da busca de novas formas de 

diferenciação e posicionamento de marcas e do desenvolvimento de estratégias de 

comunicação mais adequadas ao novo perfil que se desenha. Paralelamente, as 

discussões a respeito da adoção ·do Patrocínio Cultural como instrumento de 

comunicação e do uso das estratégias de Marketing Cultural vêm ganhando 

espaço à medida que cresce o conhecimento a respeito de sua aplicação, seus 

resultados e que um maior número de eventos estabelecem e afirmam as relações 

positivas e duradouras dessas atividades com a imagem de seus patrocinadores. 

Acreditamos que as atividades que se observam na área são ainda restritas frente 

ao potencial que a própria atividade permite, e frente às novas necessidades de 

comunicação das empresas. 

Este trabalho é formulado a partir do pressuposto que uma das principais 

dificuldades para a tomada de decisão sobre a adoção de um projeto cultural é 

resultante do escasso número de referências teóricas disponível no Brasil e do 

baixo índice de conhecimento prático de seu processo de operacionalização. Tais 

fatos, somados às dificuldades advindas do choque existente entre as diferentes 

linguagens e objetivos das partes envolvidas -empresariado e artistas- acabam 

por reduzir o universo de empresas que poderiam utilizar o patrocínio de eventos 

culturais para a construção e divulgação de sua imagem institucional ou de seus 

produtos. Consideramos, portanto, ser este o momento oportuno para uma 

discussão sobre a aplicação prática da ferramenta e para a busca de indicações 

mais claras a respeito de seu funcionamento. 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma contribuição no sentido do 

esclarecimento dos principais pontos considerados por uma empresa no processo 

de adoção de um projeto cultural, procurando orientar artistas na adequação de 
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seus projetos às necessidades da empresa, empresas na busca e implementação de 

. um projeto cultural, e, ao mesmo tempo, esclarecer e divulgar as atividades dos 

intermediários culturais como agentes facilitadores desse processo. 

Para um melhor entendimento do tema proposto e das razões que nos levam a 

estudar o assunto, vamos abordar neste capítulo: 

A Relevância do Tema, fornecendo um respaldo para o estudo e uma visão geral 

de como o tema se insere nas discussões a respeito da estratégia de comunicação 

das empresas modernas; 

A Definição dos Termos lftilizados no trabalho, que se faz necessária uma vez 

que grande número de termos empregados ao se tratar do assunto suscitam 

dúvidas quanto à sua correta significação; 

A Delimitação do Campo de Estudo, onde, dada a abertura do campo de estudo 

referente ao termo cultura e suas aplicações, procuraremos focar a abrangência da 

pesqmsa e 

A Caracterização do Problema, onde pretendemos, a partir de um embasamento 

encontrado ein estudos anteriores, esclarecer e justificar o escopo deste trabalho. 



1.1 Relevância do Tema 

Em tempos de globalização econômica, competitividade e aumento de 

consciência do cidadão-consumidor, a Revista da Comunicação Empresarial 

(1995, p.42) aponta que "a imagem pública das organizações empresariais deixou 

de ser encarada como mera perfumaria e passou a representar um fator 

estratégico para o negócio - tão importante quanto os produtos e serviços que 

vende no mercado". Assim é esclarecida a importância do assunto na abertura do 

artigo que discorre sobre como algumas empresas estão se aproximando de seus 

públicos e reforçando sua imagem institucional por meio de ações de patrocínio 

cultural. 

Por outro lado, a fragmentação dos mercados, a segmentação, o crescimento da 

economia empreendedora a partir da década de 70 detectado por Drucker (1985) 

trouxe ao cenário mundial um sem-número de negócios cujas marcas não 

poderiam ser sustentadas por investimentos nos meios de comunicação de massa 

tradicionais. Na visão de Joachimsthaler e Aaker (1997), na Europa as opções de 

ferramentas de comunicação têm sido historicamente limitadas e relativamente 

ineficazes. Deve-se notar que, de acordo com os autores, os europeus tiveram 

acesso a um menor número de estações de televisão comerciais, sendo que muitas 

delas manipulam as apresentações das propagandas para evitar interrupções de 

seus programas. Como resultado, muitas companhias européias há muito têm se 

apoiado em formas alternativas de comunicação para criar lembrança de marca, 

gerar associações e ganhar a lealdade de seus clientes. 

Com a mudança no perfil dos mercados houve a necessidade de se buscar formas 

mais dirigidas de comunicação que, de um lado, atingissem segmentos mais 

específicos do mercado e que, de outro lado, agregassem maior valor às marcas e 

transpusessem as fronteiras geográficas e culturais, assumindo uma postura de 

pensar de forma global e agir de forma local. Além disso, a atuação das grandes 
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corporações tomou-se tão ampla e etérea para o cidadão comum que surgiu a 

necessidade de aquelas buscarem formas de se comunicar com seus diversos 

públicos de modo a reforçar sua imagem corporativa. 

Vemos que, entre outras formas alternativas de comunicação, o patrocínio 

cultural está incorporado à realidade de empresas localizadas nos países europeus 

e também nos EUA, e vem ganhando importância crescente no Brasil, abrindo 

espaço para beneficiários e incentivadores de projetos culturais. 

Apesar de ainda incipiente com relação ao que se observa em países que se 

encontram num estágio mais avançado de desenvolvimento de seus mercados, o 

interesse que algumas grandes empresas que atuam no Brasil apresentam nessa 

área faz com que o tema entre em pauta quando se pensa em alternativas para a 

mídia tradicionai - principalmente a televisão - na busca da divulgação e da 

construção de uma identidade para a marca ou empresa. Os motivos podem estar. 

relacionados a seu custo (mais interessante quando comparado a outras 

alternativas), à existência de incentivos (apesar das verbas restritas e da 

questionável forma de aplicação das leis em vigor) ou até à busca de saídas para 

restrições previstas na lei, como é o caso da indústria de cigarros, cuja presença 

nas mídias rádio e televisão somente é permitida após as vinte e uma horas 

(Brescancini, 1993). Nos parece, porém, que a associação bem administrada da 

marca ou do nome da empresa a eventos de prestígio pode trazer como maior 

resultado a transferência de prestígio, uma contribuição positiva para a imagem 

do produto ou da corporação . 

Há que se destacar que, ao destinar verbas para o desenvolvimento de projetos 

culturais a empresa está cumprindo uma das funções do Estado, que tem, no 

Brasil, historicamente, revelado baixa prioridade com relação à essa área, 

realizando investimentos irregulares e precários, destinando recursos 

insuficientes à satisfação das necessidades de verba para essa ~malidade. 

Temos, assim, que a adoção do patrocínio como uma das ações de Marketing 

Cultural é uma estratégia que pode trazer resultados não apenas em termos de 
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vendas, mas que pode atingir os diversos públicos que se relacionam com a 

empresa, uma vez que, ao transferir imagens ou significados do evento para a 

marca contribui-se criando uma aura de prestígio que pode envolver ou beneficiar 

desde seu público interno, seu público externo (fornecedores, distribuidores, 

instituições financeiras, etc.), além de outras instituições que não desenvolvem 

relacionamento direto com a empresa (Finn, 1992). 

Dado que o desenvolvimento de pesquisas sobre o tema no País vem ganhando 

crescente importância recentemente e, como foi confirmado no decorrer do 

desenvolvimento deste trabalho, sendo a literatura nacional disponível ainda 

escassa, consideramos haver, ainda, muito espaço para a realização de estudos 

exploratórios e mais aprofundados que a ele se relacionem. 

1.2 Definições dos Termos 

Defmir os seguintes termos empregados no presente projeto se faz necessário 

para a melhor compreensão de seu escopo: 

• Cultura: de acordo com Muylaert (1994) "a definição corrente para o termo 

cultura refere-se às atividades nos campos da arte, da literatura, da música, do 

teatro, da dança, ou qualquer outra que expresse uma forma de organização 

social, não só como manifestação original e de característica exclusiva de um 

determinado povo, mas também de outros, num intercâmbio permanente de 

experiências e realizações" (p.18). 

• Marketing Cultural: a definição fornecida por Muylaert (1994, p.27) é a de 

"conjunto de recursos de marketing que permite projetar a imagem de uma 

empresa ou entidade através de ações culturais". Sarkovas (1997, p.3), ao 
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tratar do Marketing Cultural, utiliza o termo "Comunicação por Atitudes", e a 

define como sendo "a associação da marca de empresas e produtos a atividades 

artísticas e culturais adequados à sua identidade e ao interesse de seus 

segmentos de público; uma ferramenta de comunicação por meio de atitudes". 1 

Muylaert, citado por Reis e Santos (1995, pp.79-80), descreve, ao apresentar a 

Lei Rouanet (que regula em nível federal os incentivos fiscais à cultura) 

defmições que diferenciam algumas das atividades relativas à viabilização e 

financiamento à cultura de acordo com o modo de exploração do evento. Assim, 

temos: 

• Doação: 

"a transferência gratuita, em caráter defmitivo, à pessoa fisica ou 
pessoa jurídica de natureza cultural sem fins lucrativos, de 
numerário, bens ou serviços para a realização de projetos culturais, 
vedado o uso de publicidade paga para a divulgação desse ato". 

• Patrocínio: envolvendo dois aspectos: 

a) ''transferência gratuita, em caráter defmitivo, à pessoa fisica ou 
jurídica de natureza cultural com ou sem fins lucrativos, de 
numerário para a realização de projetos culturais com fmalidade 
promocional e institucional de publicidade; 

e 

1 Estas serão as linhas de definições adotadas para a finalidade deste estudo. Alguns autores empregam o 
termo para designar o trabalho que tem como finalidade a divulgação e venda de obras produzidas pelo 
meio artístico, conforme podemos observar Colbert: "de acordo com Digles, o Marketing das Artes e da 
Cultura visa essencialmente o propósito da difusão da obra e procura gerar o melhor resultado financeiro 
possível.( ... ) Mokwa sublinha que 'os especialistas do Marketing não indicam ao artista de que forma 
criar uma obra de arte, seu papel é o de encontrar um público apropriado para as criações e 
interpretações do artista". Colbert, François. Le Marketing des Arts et de la Culture. Québec: Gaetan 
Morin Éditeur, 1993, p.l5. 
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b) cobertura de gastos ou utilização de bens móveis ou imóveis, do 
patrimônio do patrocinador, sem a transferência de domínio, para a 
realização de projetos culturais por pessoa fisica ou jurídica de 
natureza cultural, com ou sem fins lucrativos". 

• Mecenato: para Muylaert (1994, p.26), é "a proteção e o estímulo das 

atividades culturais e artísticas por parte de incentivadores".2 

• Incentivadores: os doadores e patrocinadores. 3 

• Apoio cultural: é a cessão total ou parcial, inclusive a venda com desconto, de 

produtos ou serviços necessários à consecução de um projeto cultural, pela 

empresa que o produz ou fornece, sem a aplicação de recursos financeiros.4 

• 

Além dessas definições, o Decreto no. 29.684, que regulamenta a Lei Mendonça, 

define: 

• Doação: como sendo "a transferência de recursos aos empreendedores, para a 

realização de projetos culturais, sem quaisquer fmalidades promocionais, 

publicitárias, ou de retomo financeiro" e 

• Patrocínio: "a transferência de recursos aos empreendedores, para a realização 

de projetos culturais, com finalidades exclusivamente promocwnats, 

publicitárias, ou de retomo promocional". 

2 Ainda com ~elação à distinção entre mecenato e patrocínio, Gresenberg (1992) coloca que " ... o mecenas 
utilizará de maneira mais discreta enquanto que o patrocinador explorará o patrocínio de forma mais 
agressiva. A menção do nome do mecenas geralmente é deixada em segundo plano, sendo mais 
importante o artista, tesportista, evento, e outros patrocinados, enquanto o nome do patrocinador deve 
estar intimamente ligado ao patrocínado, de maneira visível ao público". Uma discussão mais 
aprofundada a respeito da distinção entre os dois termos será apresentada em capítulo posterior. 
3 Conforme Decreto N. 1.494 de 17 de maio de 1995, que regulamenta a Lei n. 8.313. 
4 Definição concebida pela autora, a partir de informações oferecidas por Marcello Carvalho, gerente de 
Marketing da Rio-Sul Linhas Aéreas, em entrevista pessoal concedida em 22.06.97. 
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1.3 Delimitação do Campo de Estudo 

Herscovici (1995, p.39) identifica a complexidade da delimitação do campo de 

análise inerente ao entendimento genérico de Cultura, cuja concepção 

"antropológica reconheceria que toda a atividade humana é, por natureza, 

cultural". Esse entendimento também pode ser extraído de Muylaert (1995), para 

quem a definição aristotélica de Cultura como sendo aquilo que não é natural, 

não vem da natureza, isto é, que não decorre de leis fisicas ou biológicas, leva a 

entender cultura como sendo o conjunto de conhecimentos que uma geração 

passa a outra, evitando que a humanidade tenha de recomeçar do zero a cada 

geração. 

A Lei de Incentivos Fiscais à Cultura, cuja íntegra pode ser encontrada na cartilha 

produzida pelo Ministério da Cultura intitulada "Cultura é um Bom Negócio", 

considera os seguintes segmentos culturais: 

a) teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres; 

b) produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, discográfica e 

congêneres; 

c) literatura, inclusive obras de referência; 

d) música; 

e) artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia e outros congêneres; 

f) folclore e artesanato; 

g) patrimônio cultural; 

h) humanidades; 

i) rádio e televisão educativas e culturais de caráter não-comercial; 
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j) cultura negra e 

k) cultura indígena. 

Para as fmalidades deste estudo adotamos uma parcela restrita dos segmentos 

apresentados, consideradas por julgamento as mais representativas no universo de 

projetos usualmente de interesse das empresas. Assim, foram assumidos, 

inicialmente, os seguintes segmentos culturais: teatro, dança e música. Como a 

concepção original do projeto de pesquisa previa a possibilidade da inclusão de 

outros segmentos delimitados por essa lei no decorrer do estudo, caso se 

mostrassem relevantes à consecução dos objetivos propostos, acabamos por 

considerar, também, o segmento de literatura. 

1.4 Caracterização do Problema 

Richers (1981) já afirmava, no início dos anos 80, que a utilização das 

ferramentas de comunicação tradicionais - propaganda, publicidade, venda 

pessoal, relações públicas, marketing direto -já não representava mistérios para 

as empresas, dada a existência de muitos profissionais competentes e o elevado 

número de agências de publicidade profissionais no Brasil. 

Por outro lado, de acordo com o estudo apresentado por Reis e Santos (1995, 

p.88), 

"a difusão das atividades de mecenato e patrocínio, mormente as 
relacionadas a eventos, exige e justifica o desenvolvimento de 
estudos teórico-conceituais, esclarecedores de pontos básicos das 
ações pertinentes ao tema. Dentre eles, podemos destacar: criação e 
tipologia de programas de mecenato e patrocínio; formas de 
seleção dos projetos por parte das empresas; viabilidade de 
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mensuração dos beneficios do patrocínio e direitos e deveres dos 
patrocinadores, patrocinados e demais envolvidos na organização 
do programa. No âmbito prático, nota-se ainda a absoluta carência 
de pesquisas que abordem os tópicos acima mencionados"5

• 

Levantamento realizado por Fuchs (1994) detecta, também, a necessidade de 

aprofundamento do tema no sentido, entre outros, da melhor compreensão do 

funcionamento da comunicação por eventos e da modelização dos efeitos desse 

tipo de comunicação. 

Em estudo mais recente, Fuchs (1995, p. 37) esclarece que alguns pontos já são 

aceitos e admitidos pela maioria com relação ao patrocínio, enquanto que outros 

carecem de estudos e levantamentos, não se apresentando claros e aceitos. Assim, 

de acordo com o autor, os pontos que são admitidos pela maioria são: 

- O patrocínio é reconhecido como uma técnica de comunicação a serviço da 

estratégia de marketing da empresa moderna; 

- O patrocínio se distingue da comunicação tradicional pela presença de 

condições particulares; 

-Os objetivos do patrocínio são identificados; 

- A necessidade de seleção racional da ação (por exemplo, de adequação da 

imagem da empresa e do evento) é defmida; 

- As condições de êxito potencial de uma operação são conhecidas; · 

- A situação do mercado e sua evolução são objeto de estudos regulares e 

- A identidade dos intervenientes (atores, vetores) é conhecida. 

E os pontos que o referido autor considera como objeto de pesquisas a serem 

realizadas: 

5 Grifo nosso. 
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-a utilidade da distinção dos termos utilizados na prática do patrocínio não está 

resolvida; 

- o lugar da técnica dentro do composto de comunicação gera ainda algumas 

dúvidas; 

- a medida de sua eficácia provoca ainda interrogações; 

- o funcionamento do mecanismo de patrocínio ainda se encontra mal 

compreendido6 e 

- os efeitos do patrocínio ainda não estão modelados. 

E continua: ''uma quantidade de fundamentos ainda não estão esclarecidos de 

forma satisfatória. O funcionamento do patrocínio ainda está mal compreendido

dos meios pelos quais é traçado até certos de seus mecanismos internos.7 
( ••• )A 

ausência de uma teoria unificadora, combinada com uma prática empírica de 

muitos atores contribuíram ao impulso do surgimento de inúmeras representações 

do patrocínio" (p.38). 

Na esfera prática, e num enfoque brasileiro, a recém-lançada revista Marketing 

Cultural (1997) inaugura sua primeira edição com um texto que afirma que "as 

novas legislações de fomento à cultura têm dado um grande impulso ao 

desenvolvimento do setor, mas a aproximação entre produtores e seus potenciais 

patrocinadores continua na trilha de uma dificil peregrinação porta a porta. O. 

desconhecimento e a falta de informações técnicas sobre este mercado geram 

insegurança, inibem investimentos e provocam enormes prejuízos à cultura 

brasileira"(p. 7). 8 

Marcos Pereira (1995, p.51), diretor da Editora Salamandra, nos fornece um 

depoimento em que reforça a dificuldade advinda da falta de entrosamento entre 

os agentes empresariais envolvidos na decisão de investimento em projetos 

6 Grifo nosso. 
7 Grifo nosso. 
8 Grifo nosso. 



culturais: "Durante a Lei Sarney, acontecia freqüentemente de vermos projetos 

morrerem na empresa. O projeto era comprado pelo diretor fmanceiro e quando 

você ia entregá-lo para o diretor de marketing, ele dizia para mandar para o 

diretor fmanceiro. O diretor fmanceiro, porém, dizia que ele só tinha pago, que 

era um problema de marketing. Aí você percebia que o livro não tinha função 

dentro da empresa, era apenas um brinde." 
• 

A partir de observações como as expostas, o estudo a ser desenvolvido pretende 

propor um esboço de esquema de decisão gerencial que esclareça de que forma a 

empresa realiza, hoje, a operacionalização do patrocínio de um projeto de evento 

cultural desde as decisões relativas à escolha do projeto e aplicação de recursos 

até a busca de um resultado adequado às estratégias da empresa. 

Pretendemos, assim, apresentar um desenvolvimento do tema e uma contribuição 

no sentido do incentivo à adoção da prática do Marketing Cultural no País. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A montagem do esquema a que nos propomos exige conhecimento de diversos 

aspectos que permeiam a decisão sobre o patrocínio, desde a compreensão de sua 

contribuição para a empresa, do papel que o projeto pode (ou deve) assumir no 

composto de comunicação da empresa e da participação do Estado por meio dos 

incentivos por ele oferecidos; devemos, também, conhecer os dados que 

influenciam a empresa nessa decisão de compra, os agentes internos e externos à 

empresa envolvidos nesse processo, além de buscar entender como esses agentes 

raciocinam no que se refere especificamente à decisão de compra de um produto 

cultural, conforme também demonstraremos que assim pode ser tratado o projeto 

cultural. 

V amos neste capítulo fornecer uma visão geral de como têm sido tratados cada 

um desses aspectos, a partir da revisão dos seguintes pontos da literatura recente: 

• Histórico: Mecenato e Patrocínio; 

• O Mecenato, o Patrocínio e Outras Atividades Relacionadas à Investimentos 

em Projetos Culturais; 

• Patrocínio e Imagem Empresarial; 

• Patrocinar como Opção à Mídia de Massa; 

• O Patrocínio no Composto de Comunicação; 

• A Medição do Retorno; 

• Os Investimentos· Realizados em Cultura; 
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• O Papel do Estado e da Empresa; 

• As Leis de Incentivo em Vigor; 

• Arte como Produto Cultural; 

• O Processo de Decisão de Compra de um Produto Cultural; 

• O Mecanismo de Compra de um Projeto Cultural e 

• O Processo de Decisão Gerencial. 
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2.1 Do Mecenato ao Marketing Cultural: Variáveis no Uso e Percepção do 
Investimento Empresarial em Projetos Culturais 

Consideramos que o primeiro passo para o desenvolvimento de um estudo de 

decisão de investimento empresarial como o proposto deve ser a busca da 

identificação e definição das estratégias que encontram nesses investimentos a 

sua viabilização, e dos papéis dos agentes envolvidos na decisão, em cada caso. 

Iniciaremos pela compreensão dos · mecanismos que envolvem as diferentes 

formas de investimento em projetos culturais - doação, mecenato, apoio cultural, 

patrocínio e marketing cultural - cuja análise a partir das definições disponíveis e 

aceitas, fornecidas no capítulo anterior deste estudo, nos leva a identificar a 

dificuldade na compreensão de cada uma das atividades. Buscaremos aqui 

apresentar as discussões mais recentes acerca de suas características, iniciando 

pelos dados históricos a respeito do mecenato e patrocínio. 

2.1.1 Histórico - Mecenato e Patrocínio 

2.1.1.1 Histórico do Mecenato 

Mendes de Almeida (1992) distingue três momentos em que a atividade de 

mecenato se confunde com o desenvolvimento das artes na história: na Roma 

Antiga, na Renascença e nos EUA do fim do século passado. 

O termo Mecenato deriva da figura de Mecenas, um dos arquitetos da imagem 

política de Roma, ministro do imperador Caio Augusto entre 30 a.C. e 1 O d.C. 

Aproximando pensadores, filósofos e artistas de Roma para junto do poder 
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constituído, Mecenas carreou para o Estado a aceitação e o prestígio que eles 

desfrutavam junto à população, conferindo legitimidade às ações do Estado. 

Já na Renascença, quando há um ressurgimento das artes, observa-se um segundo 

momento do mecenato na história; por toda a Europa personagens das classes 

dominantes devotam grandes quantias em favor das artes em busca do 

reconhecimento público de suas ações. Esse fenômeno é observado 

principalmente na Áustria, Espanha, França, e fundamentalmente na Itália, com a 

família Médici como expoente, entre os anos 1400 e 1600 em Florença. 

O terceiro momento do mecenato se dá já no fmal do séc. XIX nos EUA, quando 

as famílias emigradas da Inglaterra que geraram grandes fortunas em negócios 

envolvendo basicamente poços de petróleo, indústria automobilística, ferrovias e 

atividades bancárias e que não tinham projeção social tiveram a necessidade de 

criar mecanismos de legitimação perante a comunidade. Figuras como Rockfeller, 

Whitney, Guggenheim e Ford encontraram nas artes o melhor veículo para a 

consecução desses objetivos. 

2.1.1.2 Histórico do Patrocínio 

São poucos os registros acerca do início das atividades de patrocínio. 

Encontramos em Reis (1996) uma citação à IAA (Intemational Advertising 

Association, 1988, p.01) que considera que o surgimento das atividades de 

patrocínio remontaria a meados do século XIX, quando a empresa inglesa Spiers 

& Pond teria patrocinado um time inglês de cricket em um campeonato realizado 

na Austrália. 

Durand, Gouveia e Berman (1995) nos indicam que sua incorporação à estratégia 

empresarial parece ter-se dado nos anos sessenta nos Estados Unidos, a partir da 

criação, em 1967, do Business Committee for the Arts, por um grupo de 

empresários liderados por Nelson Rockfeller. Essa época foi marcada pelo início 
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do abandono da produção e comunicação em massa e pela adoção dos princípios 

da segmentação de mercado, acompanhada pelo desenvolvimento de estratégias 

de comunicação mais dirigidas e seletivas. Foi, além disso, uma. reação dos 

anunciantes aos preços exagerados do mercado publicitário e às comissões 

milionárias cobradas pelas agências. 

2.1.1.3 No Brasil 

Historicamente o empresariado brasileiro apresenta uma fraca propensão às 

atividades de mecenato. A cultura escravocrata na qual se desenvolveu a 

sociedade não permitiu que conceitos como o de igualdade, cidadania e progresso 

fossem relacionados ao trabalho. "Ao contrário, tendo-se formado nas entranhas 

de uma sociedade escravocrata, ou recém-saída dela, o empresariado brasileiro, 

fartamente composto por imigrantes livres, reproduziu as representações 

negativas do Brasil e dos brasileiros que prevaleciam nos antigos círculos 

escravocratas"(Durand, 1995, p.2). 

Os primórdios da história do mecenato e do patronato no Brasil confundem-se 

com a atuação de Assis Chateaubriand e a criação do Museu de Arte de São 

Paulo em 1947. 

Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello chegou ao Rio de Janeiro 

oriundo do nordeste, onde se diplomara em Direito, empregando-se como 

jornalista. Com dinheiro emprestado de políticos, abriu seu primeiro jornal no 

início dos anos 209
, e, a partir daí, constituiu uma rede de jornais e rádios os 

Diários Associados, até que, em 1928, lançou a primeira revista semanal de 

alcance nacional, O Cruzeiro. Conforme nos explica Durand (1995), Chatô, como 

era conhecido, valia-se de seus jornais para conseguir doações e empréstimos em 

9 Na primeira metade do século XX verificou-se no Brasil uma rápida difusão dos meios de 
comunicação, "sendo que até os anos trinta os favores dos governo eram decisivos para fazer um jornal 
prosperar, ou a perseguição de políticos para fazê-los fechar" (Durand, 1995, p.4). 
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condições vantajosas para ameaçar e chantagear políticos e empresários, e 

lançava sucessivas "campanhas de utilidade pública" que serviam de pretexto 

para elogiar e promover banqueiros, fazendeiros, industriais e grandes 

comerciantes. 

Uma dessas "campanhas" desencadeou a abertura do MASP: pressionando o 

empresariado a oferecer doações voluntárias e a realizar compras de quadros de 

mestres da arte mundial em uma época de pós-guerra em que o mercado estava 

desestruturado e os preços particulannente baixos, e contando com a assessoria 

do marchand italiano Pietro Maria Bardi, cada quadro que desembarcava no 

Brasil era motivo de festas e coquetéis, e a cobertura gerada pela imprensa valia 

como recompensa aos patrocinadores. 

Entre suas investidas, Chateaubriand cercava, sem sucesso, o Conde Francesco 

Matarazzo, nessa altura já dono de um império que reunia indústrias ligadas aos 

ramos de bens de consumo alimentício, têxtil e de limpeza, e cujas atividades 

incluíam remessas de dinheiro para apoiar o governo de Mussolini na Itália e a 

fundação do Centro das Indústrias de São Paulo, o CIESP, maior entidade 

patronal da indústria brasileira. Como o industrial não se rendesse às pressões de 

Chateaubriand, este se utilizava de extensas reportagens em seus jornais para 

ridicularizá-lo chamando-o de avarento, e para denunciar as "precárias condições 

de trabalho dos operários das Indústrias Reunidas Francesco Matarazzo- IRFM'' 

(Durand, 1995, p.4). 

Já seu sobrinho, Ciccillo Matarazzo, teve participação marcante na vida cultural 

paulistana. Jovem de educação parcialmente italiana, desde cedo foi obrigado a 

assumir uma metalúrgica que coube a seu pai em uma divisão de bens com o tio, 

prosperando com relativa independência com relação ao ramo principal da 

família. Numa de suas viagens à Europa, Ciccillo manteve contato com 

intelectuais brasileiros que o persuadiram da importância da aproximação da arte 

de vanguarda ao público paulistano, o que o levou a fundar o Museu de Arte 

Moderna e de instituir a Bienal Internacional de Artes Plásticas de São Paulo a 

partir de 1951. 
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Chateaubriand e Ciccillo desempenharam papéis cujo mérito para a vida cultural 

da cidade não pode ser desprezado. Por outro lado, como adverte Durand (1995), 

nenhuma das duas iniciativas pode ser tomada como exemplos de mecenato, se 

por mecenato entender-se a doação espontânea de recursos pessoais de vulto para 

a cultura. Por seu lado, Chateaubriand interveio em cultura sempre com recursos 

de terceiros, enquanto que Ciccillo transferiu para o Estado, tão logo quanto 

possível, os encargos de suas iniciativas culturais. 10 

Na última década, porém, vários dos pré-requisitos para uma presença crescente 

de empresas no fomento à cultura têm sido estabelecidos, apesar de enfrentarem 

condições adversas como a recessão econômica, a inflação e outras dificuldades 

políticas que tomam descontínuas a atuação pública no fomento à cultura e 

retardam um desempenho empresarial mais intenso no que se refere ao apoio aos 

projetos culturais. 

A aprovação da Lei Sarney, em julho de 1986, é considerada por Sarkovas11 

como um marco histórico na aproximação dos meios artístico e empresarial: "até 

então eram mundos que não se comunicavam; mundo empresarial e mundo 

cultural estavam em dois continentes que não tinham conexão". A revogação da 

Lei Sarney em 1990 foi seguida por dois anos de ausência do Estado na área 

cultural. Em 1992 foi aprovada a Lei Rouanet, que trouxe uma série de 

modificações na estrutura anterior, e vem produzindo efeitos significativos no 

cenário do patrocínio artístico brasileiro. Uma passagem mais detalhada e uma 

discussão mais aprofundada dos mecanismos das leis de incentivo brasileiras 

serão apresentadas no decorrer do estudo. 

10 Das três primeiras Bienais, o Estado sustentou a metade dos custos; da quinta, os Estado entrou com 
dois terços e a de 1961 (a 68

• Bienal) teve quatro quintos do custo cobertos por recursos públicos 
(Durand, 1995, p.1 0). 
11 Em entrevista realizada para a consecução deste estudo, em 18.07.97. 
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2.2 Doação, Mecenato, Apoio Cultural, Patrocínio e Marketing Cultural 

2.2.1 Buscando diferenciar conceitos por meio das discussões teóricas 
recentes 

Patrocínio, Mecenato e Marketing Cultural são termos que se confundem e não 

raro são utilizados de forma indiscriminada nos textos teóricos que se referem ao 

apoio financeiro fornecido por uma empresa para a montagem de um projeto 

cultural ou à utilização, por empresas, de projetos culturais como instrumentos de 

divulgação e comunicação de imagem. Consideramos necessária, portanto, uma 

passagem sobre algumas das discussões acerca das diferenciações entre os 

termos. 

A figura do mecenas é geralmente relacionada à pessoa fisica que oferece 

contribuições à cultura, atividade associada à benemerência, ao gosto pessoal 

pela arte, ''uma espécie de marketing pessoal primitivo", como descreve 

Sarkovas12
; a discussão, porém, se toma controvertida quando essa figura realiza 

as contribuições enquanto representante de uma posição dentro de uma empresa. 

A questão referente ao papel do mecenato praticado pela empresa permanece 

ainda mesmo quando nos referimos à definição de mecenato constante na 

legislação de beneficios fiscais brasileira: o Decreto n. 1.494 de 17 de maio de 

1995, que regulamenta a Lei n. 8.313 (Lei Rouanet), descreve o mecenato como 

sendo "a proteção e o estímulo das atividades culturais e artísticas por parte de 

incentivadores", definição que embute a dualidade que pretendemos esclarecer. 

Piquet (1995), ao analisar a função do mecenato e a figura do mecenas inserida 

no contexto empresarial, distingue três diferentes tipos significativos de mecenas, 

cujas características, regras, normas e valores podem ser identificados: 

12 Cf. entrevista citada, realizada em 18.07.97. 
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I. O mecenato como uma ação altruísta e desinteressada de caráter filantrópico, 

absolutamente desinteressada de retornos, regida pelo conceito da 

generosidade. Esta visão sustenta que a excelência do mecenato é encontrada 

não na ação que contempla retornos fmanceiros ou reconhecimentos pessoais, 

mas na pureza de intenções que acompanham o ato em si. Assim, o mecenas, 

idealista, separaria suas intenções altruístas das atividades econômicas, um 

comportamento com uma forte conotação de caridade, com um interesse talvez 

egoísta, de busca de amor-próprio, inadequado, portanto, à política de 

gerenciamento empresarial. ''No fim das contas nós nos deparamos com um 

dualismo entre a atividade econômica da empresa e de sua ação 

humanitária"(p.48). 

2. O mecenato como resultado da vontade de um indivíduo que focaliza suas 

intenções na ação de apoio à criação artística, uma visão remanescente daquela 

dominante na Antigüidade, e que "subsiste ainda na estrutura mental de 

numerosos chefes de empresa"(p.46); assim, a oposição encontrada no 

dinheiro, no objetivo de lucro, versus arte, intangível, improdutiva, faz do 

mecenato um ato legítimo do dirigente considerado enquanto indivíduo; por 

outro lado, ele é considerado indesejável e até mesmo inaceitável enquanto 

decisão gerencial. 

No entanto, existe, para a autora, uma certa ingenuidade ao admitir, neste caso, 

que as motivações do chefe de empresa - mecenas sejam de caráter puramente 

econômicos. "Ao lado da busca do lucro, inúmeros fatores pessoais podem 

coexistir, como o desejo de promoção pessoal aliado ao orgulho, à vaidade nas 

relações com outras pessoas"(p.47). E continua: "a detenção da riqueza, e 

portanto do poder, conduz muitas vezes o mecenas a conservar uma relação 

ambígua de sedução e de dominação com seu meio". 

3. O mecenato como uma ação promocional integrada à política comercial da 

empresa, que aparece mais recentemente, a partir da constatação da 

sensibilidade dos consumidores à dimensões sociais e humanitárias das 
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empresas. Neste caso, a ação tem como fmalidade buscar a exploração 

comercial do evento como suporte promocional de suas marcas. 

Erp outro estudo, Piquet (1991), já concluíra que o mecenato, ao constituir uma 

ferramenta do composto de comunicação institucional, deixa de ser uma atividade 

desinteressada, assume um compromisso com a estratégia empresarial, tornando

se mais visível e público perante a comunidade. 

Mendes de Almeida (1995), ao discutir o tema, conclui que o que caracteriza o 

mecenato é que ele não se liga à questão mercadológica, mas sim à busca de 

projeção social, de verniz filantrópico, mesmo quando relacionado a beneficios 

tributários oferecidos pela legislação. 

Seria, então, neste caso, o mecenato empresarial uma estratégia filantrópica, uma 

forma de a empresa demonstrar ao público sua cidadania, reforçando sua 

legitimidade perante a sociedade? 

O que podemos depreender das discussões de Piquet e Mendes de Almeida é que 

ao envolver apenas um indivíduo ou uma família parece ficar claro que a 

caracterização do mecenato se dá pela motivação humanitária associada ou não à 

busca de reconhecimento e poder pessoal. Porém, quando a questão envolve 

investimentos empresariais ou os realizados por um indivíduo cuja figura se 

con:fimde com a da empresa o problema parece não estar tão claro, 

principalmente quando contraposta com as defmições disponíveis da atividade de 

patrocínio. Até que ponto o investimento em projetos culturais realizado por um 

indivíduo representante de uma empresa e cuja figura se con:fimde com esta não 

descaracteriza a atividade de mecenato, passando a caracterizá-la como 

patrocínio? 

Zentes e Deimel (1991) consideram que as distinções entre mecenato e patrocínio 

se dão na natureza das trocas, e enfatizam que o patrocínio se caracteriza por uma 

relação do tipo prestação/contraprestação: de seu lado, o patrocinador fornece 

recursos (financeiros, serviços, produtos) e o patrocinado oferece 

contraprestações que favorecem, direta ou indiretamente, os objetivos de 
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marketing do patrocinador. O patrocínio, então, seria acordado em função de uma 

decisão estratégica da empresa, tendo como ponto de partida seu público-alvo. 

Quando em comparação com o mecenato, temos que a obrigação de resultados 

não é de mesma natureza. O mecenato, de acordo com os autores, seria uma 

forma de apoio à cultura cuja contrapartida não visaria atingir objetivos de 

marketing, mas dimensões não materiais, como o reconhecimento do apoio, o 

prestígio e a demonstração de responsabilidade moral. 

Para Jallat e Mestressat (1995), o patrocínio busca uma rentabilidade direta por 

meio da divulgação obtida da publicidade relacionada aos eventos, enquanto que 

o mecenato não visa qualquer rentabilidade direta e suas vantagens se encontram 

no potencial retomo no campo das relações públicas. Seus estudos sobre a 

utilização do mecenato como instrumento de motivação interna indicam a 

inexistência de uma prática de reflexão global acerca de suas finalidades, fazendo 

com que a maior parte das empresas que o praticam acabem por não fazer do 

mecenato uma ferramenta de comunicação interna eficaz. 

Brodersen (1997), ao mesmo tempo em que não descarta a integração do 

mecenato com a estratégia de comunicação da empresa, afirma que essa não deve 

ser sua motivação dominante: "de qualquer forma, o mecenas não pode buscar 

uma contrapartida direta, o que deve ser função do patrocínio" (p.ll ). 

Definidas algumas das características que distinguem o mecenato do patrocínio, 

nos deparamos com a necessidade do esclarecimento das características que 

permitiriam diferenciar a atividade de patrocínio das atividades que caracterizam 

o Marketing Cultural. Jallat e Mestressat (1995), no estudo citado, afirmam que 

"numa acepção mais recente, o conceito de comunicação por eventos não faz 

oposição ao mecenato e ao patrocínio. A prática mostra um número de estratégias 

globais no centro das quais estão os objetivos perseguidos"(p.54). 

Duas definições nos indicam que o Marketing Cultural relaciona ações de 

patrocínio à outras ações de comunicação da empresa, numa estratégia maior do 

que investimentos pontuais realizados em projetos culturais: para Muylaert 
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(1994, p.27), Marketing Cultural é o "conjunto de recursos de marketing que 

permite projetar a imagem de uma empresa ou entidade através de ações 

culturais", enquanto Sarkovas, em seus comentários de abertura aos resultados da 

1 a. Pesquisa Qualitativa Sobre o Mercado Brasileiro de Patrocínio Cultural (1994, 

p.10) complementa que "o Marketing Cultural é uma relação de negócio, regida 

pelo equilíbrio entre o custo e o beneficio da ação de patrocínio. Difere do 

mecenato, onde prevalece o espírito de benemerência." 

Uma discussão interessante acerca da caracterização das atividades aqui 

discutida, em que encontramos claramente a passagem de uma ação de mecenato 

para a ação de patrocínio, é apresentada no anexo 1, onde, apenas a título de 

exemplificação, apresentamos o resultado da compilação de alguns textos e 

estudos publicados acerca do Carnaval brasileiro. 

2.2.2 Conclusões Preliminares 

A distinção das diversas percepções das atividades subjacentes à ação de 

investimento em projetos culturais parece ser o primeiro passo á ser esclarecido 

para as finalidades a que nos propomos. A partir da revisão das discussões sobre 

o tema, nos parece que tal distinção pode se dar a partir de seu relacionamento 

com as expectativas, motivações e usos que cada uma delas encerra com relação 

ao investimento realizado. Organizando os dados apresentados, temos como 

resultado, até aqui, o seguinte quadro: 
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Quadro 1: As Percepções Relativas aos Investimentos em Projetos Culturais 

Percepção 

Doação 

Apoio cu/Jurai 

Mecenato 
Pessoal 

Mecenato 
Empresarial 

Fronteira 

Patrocínio 
Reativo 

Patrocinio Ativo 
(mtegradoà 
estratégia de 
Marketing Cultural) 

Descrição da Atividade 

Transferência gratuita de 
beris, serviços ou recursos 
financeiros sem contrapartida. 
nem divulgação comercial do 
·ato. 
Cessão total ou parcial; 
inclusive a venda com . . 
·descontei, de produtos ou 
serviços necessários à 
consecução de 'um projeto 
cultural, pela empresaque o 
. P!'oduz ou fpmece,_ sem a. 
aplicação de recursos 
financeiros. · · 
Estímulo das atividades 
cultUrais realiz.ado po~ um 
incllvíduoou família ..• 

Estímulo das atividades · · 
_culturaiS·re{llizl!do por uin 
indivíduo inserido em um 
organização, com ou sem 
divulgação; porém .. .· .·. 
sem vínculo com necessidades 
da marca. 
Estímulo das atividades 
culturais realizadas por um .. 
indivíduo em uma · 
organização, eom htilização · 
·da atividade para divulgação 
da marca da empresa, -
buscando atender 
necessidades da inarca. · 
Investimertto de recursos 
fimineeiros com finalidade 
promocional e .institucional· de 
publicidade; decisão · 
estraté~ca da empresa; tendo .•• · 
como ponto de partida seu 

úblico-alvo. ·· · 

Motivação 

Pessoal - amor às artes 
ou busca de posição 
social, prestígio e :poder. 

Pessoal -' amor às artes 
ou busca de _posi~o 
social, prestígio e poder. 

Pessoal; 
Reconhecimento da 

. função do investimento 
como ferramenta a favor 
da marca. 

Agregar imagem do 
:·evento à marca. 

Investimento de recursos , 
financeiros destinados 
especificamente ao negóCio; 
· esn;atégia regida }leio . . 
equilíbriô entre o custo e o 
beneficio da ação de· . 
patrocínio, utilizada· como 
instrumento de comUnicação • 

· .. lncorporação da imagc;:m 
. do evento à marca; 

Diversificação de 
inst:nmlentos de 

.· numa estratégia pré-definida 
. considerando as necessidades 
>da marca. 

comunicação;' · 
Busca estratégica de .. 
aumento da capacidade 
de diferenciação da 
marca;.·· 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Expectativa 

Venda casada com o 
apoio. 

Caridade; 
Satisfação pessoal; 

· . Marketing pessoal; 
Reconhecimento. 
Caridade; 

. Satisfação pessoal; 
Marketing pessoal; 
Reconhecimento. 

Satisfação pessoal; 
Reconhecimento pess6al; .·· 
Busca de integração com a 
imagem da marca. 

empresa; 
·Promoção com finalidade 
devendas; · 
Agregarimagem de 
cidadania à marca. 

Transferência dos valores 
da atividade cultural para · 
a marca. 



Urna Contribuiçao· Para a Prática do Mai'Keting Cultural no Brasil 31 
---------~-----------------------------------~-----~~~------------------------------------------------------------------

2.3 Estratégias e Expectativas no Relacionamento da Marca a Projetos 
Culturais 

2.3.1 O Patrocínio e a Imagem da Empresa 

À semelhança do citado estudo de Fuchs (1995), que inclui o Patrocínio dentre as 

técnicas de comunicação a serviço da estratégia de marketing da empresa 

moderna, vários outros estudos demonstram que a adoção de um projeto cultural 

tem impacto no conjunto de ações utilizadas pelas empresas para moldar e 

preservar uma imagem corporativa reconhecidamente positiva. 

Ao apontar a aliança entre a produtora cultural e a iniciativa privada como uma 

das formas de colaboração estratégica indicada como saída para a crise pela qual 

atravessa o mercado da arte nos Estados Unidos, Kotler e Scheff (1996), afirmam 

que as corporações estão descobrindo que podem atingir seus objetivos 

estratégicos em contrapartida a tais ajudas. Ao fornecer suporte às artes, 

empresas demonstram sua boa cidadania, agregam valor à sua imagem 

corporativa, melhoram a qualidade de vida de sua comunidade e se promovem 

frente a seus clientes, fornecedores e funcionários. Mais do que isso, uma 

comunidade culturalmente desenvolvida ajuda as empresas a recrutarem e 

manterem pessoal altamente educado e talentoso. 

Olins (1989, p.148) ao nos explicar a importância dos programas de identidade 

corporativa coloca que "(os programas) estão emergindo como grandes agentes 

de mudança. Devido à sua alta visibilidade e impacto eles destacam momentos 

decisivos da vida da corporação." 

Ainda de acordo com Olins (1989, p.148), cada vez mais esses programas estão 

voltados para a expressão de três fatos separados, porém inter-relacionados: 

"Primeiro, a organização procura se apresentar de forma clara e 
compreensível. Busca com que suas diferentes partes se relacionem 
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entre si de forma a que as pessoas se localizem entre· suas divisões, 
companhias e marcas; 

Segundo, a organização procura simbolizar seu · 'ethos', suas 
atitudes, de forma a que todos aqueles que para ela trabalhem 
possam compartilhar o mesmo espírito e comunicá-lo a todas as 
pessoas que se relacionam com a organização; 

Terceiro, a organização precisa diferenciar sua imagem e a de seus 
produtos dos produtos e da imagem dos competidores que atuam no 
mercado." · 

Reis e Santos (1995, pp.85-86), ao realizarem um levantamento dos retornos 

promovidos pela adoção do patrocínio cultural junto a diversos autores, chegaram 

aos seguintes resultados: 

• "mudança de atitudes para com a marca ou empresa; 

• adesão do corpo de funcionários e da rede de vendas; 

• reforço ou aprimoramento da imagem corporativa; 

• maior conhecimento da marca ou empresa e 

• construção de credibilidade, através da transferência de atributos relacionados 
ao evento patrocinado à empresa patrocinadora." 

A questão do Patrocínio também se insere dentro da discussão da 

responsabilidade social da empresa. Enquanto alguns autores consideram que a 

atuação da empresa não deve extrapolar o campo econômico, outros, como 

Epstein (1993, p.37), consideram que as contribuições da empresa a projetos de 

responsabilidade social devem ser dirigidas para campos nos quais a empresa 

ganhe vantagens comparativas. Para o autor, o envolvimento social "só é 

compensador se for considerado como qualquer outra atividade da empresa: com 

planejamento, execução e avaliação rigorosos, baseados nos objetivos da 

instituição." 



....... 
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:-ParaFuchs-{19,95, p.50), os·obje(ivos do patrocínio poderri ~e_r.réstim~dos;.como 
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2.3.2 Patrocinar Como Opção à Mídia de Massa 

Joachimsthaler e Aaker (1997) estudam a estratégia adotada por seis empresas 

inglesas para criar e manter uma forte identidade de marca utilizando-se de 

estratégias de comunicação que geraram um diferencial significativo de suas 

marcas com relação à concorrência. 

De acordo com os autores, além de uma forte identificação da marca com a visão 

da empresa, sua cultura e valores, as empresas pesquisadas apresentavam, cada 

uma, situações especiais que as levaram a buscar em estratégias alternativas, nas 

quais o patrocínio de eventos é associado a outros instrumentos de comunicação, 

uma saída para que se revelou, em cada um dos casos, muito eficaz. 

Das empresas relatadas, destaca-se o caso da Grand Met com sua marca de 

sorvetes Hãagen-Dazs, lançada em 1989 em meio a uma recessão em uma 

categoria com concorrentes já estabelecidos (Unilever, Nestlé, Mars e uma 

profusão de pequenas porém fortes marcas regionais, como a suíça Mõvenpick ou 

a alemã Schõller e a italiana Sagit) que se utilizavam extensivamente de 

propaganda e, além ·disso, controlavam os espaços limitados que o varejo europeu 

dispunha para a colocação de geladeiras - na Inglaterra, o resultado era que as 

marcas fortes detinham 40% do mercado de produtos do tipo 'leve para casa' 

(take-home). Soma-se a isso o fato de a marca Hãagen-Dazs ter sido lançada num 

patamar de preços 30 a 40% mais elevado que seus principais concorrentes. A 

saída da empresa foi construir uma forte identidade de marca - os sorvetes 

Hãagen-Dazs, além de serem mais cremosos e mais caros, foram identificados 

com uma fatia de consumidores que viam no consumo do produto um momento 

de prazer, de auto-indulgência; consumidores sofisticados, adultos afluentes. 

A estratégia de comunicação da marca incluiu a definição de locais de 

distribuição identificados com o elevado perfil de exigência de seu consumidor 

tais como hotéis de luxo, pequenos e aconchegantes cafés, e envolveu também 

outras estratégias, entre elas o patrocínio de eventos culturais. De acordo com o 
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artigo, ligar a marca a ações de patrocínio das artes foi um passo particularmente 

eficaz. O resultado: os esforços de construção da marca foram um sucesso, com a 

lembrança da marca no Reino Unido chegando a ultrapassar 50% em poucos 

meses. 

Outra empresa citada no artigo, a Hugo Boss criou sua imagem de exclusividade 

e alta qualidade em grande parte por meio do uso efetivo de patrocínios, tanto 

esportivos quanto artísticos: Fórmula 1, campeonatos internacionais de tênis, golf 

e ski, além do apoio a artistas individuais e exibições artísticas. De acordo com o 

artigo a visibilidade gerada pelos patrocínios da Hugo Boss se pagaram 

rapidamente. A companhia, fundada em 1923 na província alemã de Metzingen, 

sempre produziu roupas masculinas de alta qualidade, mas em 1970 quando os 

filhos de seu fundador assumiram a empresa os retornos anuais representavam 4 

milhões de marcos. A partir daí, com os esforços para construção de marca, os 

resultados de vendas bateram 100 milhões de marcos em 1980 e aumentaram dez 

vezes durante a década de 80. Num estudo acerca de marcas masculinas de 

roupas realizado para a revista alemã Gehobener Lebensstil, a marca Hugo Boss 

foi ranqueada em primeiro lugar por apresentar uma forte áurea de exclusividade. 

A empresa SMH proprietária da marca Swatch também se utilizou de uma 

estratégia de criar visibilidade para forjar sua imagem de marca. Até o 

lançamento do Swatch em 1983, os relógios eram encaixados em duas categorias: 

uma forma barata de medir o tempo ou uma Gombinação cara de relíquia e 

investimento. A empresa, então, definiu o Swatch como sendo uma opção que 

combinava um baixo preço com a excelente qualidade suíça, com estilo, graça, 

juventude e uma personalidade provocativa e alegre. Na estratégia de 

comunicação da marca as ações de patrocínio cultural e esportivo foram 

cuidadosamente planejadas para sustentar a imagem da marca entre grupos 

concentrados de potenciais consumidores. Assim, em Nova Iorque a empresa 

organizou um campeonato de dança estilo 'break' (Break-Dancing 

Championship), em Londres patrocinou o Andrew Logan's Alternative Miss 

World Show e em Paris um concurso de pintura de rua. Além disso, a empresa 
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apoiou o Museum of Unnatural History, patrocinou o trabalho de músicos de 
' 

vanguarda por meio do Swatch Impact Tour e patrocinou a exibição de arte 

popular L 'heure est à l'art em Bruxelas. A empresa também ligou o lançamento 

de novas coleções de relógios à eventos cuidadosamente escolhidos: a passagem 

do cometa Halley, a Perestroika, a abertura do oriente europeu e a EC0-92 

realizada no Rio de Janeiro. O resultado foi a geração de lembrança de marca e, 

em 1992, a Swatch tomou-se a maior vendedora de relógios do mundo, com 100 

milhões de unidades vendidas. 

Outro exemplo citado pelo artigo é o da marca Buitoni adquirida pela Nestlé em 

1988, após 30 anos no mercado inglês. Para alavancar as vendas de massa no 

mercado americano sem que isso significasse trabalhar para a concorrência, a 

empresa se utilizou de uma estratégia em que a Buitoni foi transformada numa 

autoridade em comida italiana, fornecendo informações a respeito das variedades 

de massa e de suas aplicações; além disso, com a finalidade de reforçar a lealdade 

dos consumidores, a empresa montou o Clube da Casa Buitoni, onde eram 

realizadas pesquisas e desenvolvidas novas receitas aos cuidados de chefs de 

cozinha que depois eram distribuídas aos consumidores. A empresa também se 

utilizou de amostragens nas lojas, de patrocínios e de atividades de relações 

públicas. Assim, 60% do orçamento de comunicação da empresa para o ano de 

1993 foram gastos em formas não tradicionais de comunicação. 

Todas as companhias estudadas entendiam a importância da criação de 

visibilidade para o fortalecimento da identidade de marca - apesar de seu papel 

ser muitas vezes subestimado, acreditavam que o simples reconhecimento da 

marca pode afetar a percepção do consumidor: "as pessoas tendem a gostar das 

marcas conhecidas mesmo que nunca as tenham experimentado" (p.44). 

No artigo "Cultura, Sinônimo de Negócio" (Rev. Marketing, Jul/95) também 

encontramos a questão sendo abordada sob a ótica da perda da eficácia das 

formas tradicionais de mídia de massa. O texto nos explica que como a 

publicidade perdeu a capacidade de se basear nos valores intrínsecos do produto, 
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a busca das empresas recai sobre formas de agregar valores do consumidor às 

marcas e corporações. 

Sarkovas (1997, p.4) aponta, resumidamente, algumas razões que tomam 

importante para a empresa investir no Marketing Cultural na busca de alternativas 

para fazer frente às transformações que vêm ocorrendo nos mercados 

competitivos: 

• Império das marcas - a oferta de produtos similares em preço e qualidade é 

crescente: o consumidor está decidindo a compra pelo seu relacionamento com 

a marca; 

• Desgaste na comunicação - o composto de comunicação. convencional passa 

por uma crise de credibilidade: o consumidor está saturado pela massificação 

de apelos; 

• Vigilância social - as empresas necessitam assumir responsabilidades sociais: a 

comunidade está cada vez mais atenta às atitudes das empresas; 

• Identidade - expressa a personalidade da marca e agrega valor: estimula a 

identificação e reforça a lealdade do consumidor; 

• Credibilidade - concretiza e legitima a comunicação pela quebra de 

resistências e facilidade da assimilação da mensagem e 

• Cidadania - demonstra a responsabilidade social da empresa: cria um 

diferencial corporativo para a marca. 
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2.3.3 O Patrocínio no Composto de Comunicação 

Fazer negócios sem publicidade é o mesmo 

que piscar para uma garota no escuro. Só nós 

sabemos o que estamos fazendo. 

Steuart H. Britt. 

Cegarra (1994) identifica a dificuldade da adequada alocação do Patrocínio 

dentro da estratégia de Marketing da empresa. Segundo o autor, essa atividade, 

enquanto ferramenta estratégica, pode ser aplicada: 

• à política de comunicação (como um dos componentes do composto de 

comunicação); 

• à política de marketing (uma vez que sua utilização pode estar atrelada ao 

· desenvolvimento e teste de produtos 13
) e 

• à política geral da empresa (dado que suas repercussões ultrapassam as 

prerrogativas da área de marketing). 

O mesmo autor, ao analisar a adequação do patrocínio ao composto de 

comunicação da empresa, cujas características o levam a considerá-lo uma das 

formas mais suaves e sutis das técnicas tradicionais de comunicação14
, depara-se 

com uma segunda questão: deveria· ser o Patrocínio considerado uma técnica ou 

um instrumento de comunicação ? 

Seria uma técnica (com um fim em si) na medida em que necessita de decisões 

específicas quanto ao domínio de aplicação (arte, esporte, etc.), a escolha de uma 

atividade (música, futebol) e a escolha de uma entidade a ser patrocinada 

(indivíduo, time, orquestra). 

13Caso que se aplica mais comumente ao patrocínio esportivo; é o que acontece na Fórmula l ou 
Fórmula lndy, onde os patrocinadores submetem seus produtos a testes em condições extremas de uso. 
14 Opinião compartilhada por Abel Prado, diretor de mídia da agência W/Brasil, para quem "o 
investimento em cultura é importante porque trabalha um nicho do público-alvo num momento de lazer, 
o que toma a forma de comunicação mais sutil e eficiente", in Retorno Mais que Garantido, 1995. 
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Ao mesino.tempo, pode ser considerado.·úm instrumento, uma vez que_~enhl;ima 

ação de patrocínio é sufici~nte por si só; ela deve fazer-se .conheci~a,.valorizada, 
I ' •· 

divulgada por meio da utilização das técnicas tradi~ionais de coinunic~ção - a 

publicidade, a promoção, as relações públicas, etc., conforme demonstrado na 

Figura 1, abaixo: 

Fig. 1 - O Composto de Comunicação 

. . 

Fonte: Adaptado de Walliser (1994), p. 82 apud Cegarra (1994). 

Outros autores .propõem diferentes abordágens quanto ao papel do patrocínio na 

estratégia ·de comunicação da empresa. Fuchs (1995), ao aprofundar a discussão 

sobre os diferentes papéis do patrocínio frente às outras ferramentas do composto 
. ' 

de comunicação empresarial, nos oferece as seguintes alternativas: 
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Figura 2 - Patrocínio não integrado 

1. O patrocínio não integrado ao composto de comunicação - considerado apenas 

uma nova forma de mídia, uma ação com fim em si mesma, onde o evento é o 

elemento central; 

Figura 3 - Patrocínio como uma técnica possibilitando outras ferramentas 

2. O patrocínio como uma técnica de ação para possibilitar outras ferramentas de 

comunicação clássicas, principalmente a publicidade, a promoção, a 

propaganda e as relações públicas - uma perspectiva que, de acordo com o 

autor, reduz sua autonomia e lhe confer~ um caráter técnico; 
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Figura 4 - Patrocínio se utilizando de outrasfer~am~ntas 

. . . 

3. O patrocínio se utilizando das outras ferramentas de c.orrmt;ticªç~o·p~;;ts.e fazer 

conhecer e ~alorizar sua ação .- uma visão. sinérgica próxhrta_.àq~~f~. pro_IJosta 

por Cegarra, discutida anteriormente; 

: •••• o •• o .......................... : •••••••••••• ~ • o •••• : 

. ·, .. . .· . . . ·. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: ·:. ·. . . . . . . . . . . .· . . . ·~ . . .. .. '~ .· 

Planos Estratégicos 

Marketing Mix 

Mix de ComU11Ícação 

. . . 

. \ 

Figura 5- Patrocínio integrado a outras ferramentas 

:·: . 
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4. O patrocínio como uma ferramenta com capacidade de integração dos planos 

de ação da empresa, que vai além da concepção tradicional que a limita aos 

planos de marketing - nesta ótica, "o patrocínio agrega seu valor às ofertas da 

empresa e sublinha sua competência no seu domínio de atividade 

estratégica"(p.40). É, portanto, parte do mix de comunicação e faz parte dos 

planos estratégicos corporativos, onde seu papel é afirmado. 

2.3.4 Conclusões Preliminares 

Vários são os motivos que apontam para o patrocínio de eventos como um 

instrumento importante de comunicação, com impactos tanto na imagem 

corporativa quanto na imagem da empresa. 

As diferentes formas como o patrocínio pode participar do composto de 

comunicação nos sugere que a atividade representa diversos papéis na estratégia 

global da empresa, que podem ser relacionados com as expectativas ou resultados 

esperados do investimento, conforme demonstramos a segurr: 
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Quadro 3: Os Diferentes Níveis de Integração do Patrocínio à Estratégia da Empresa 

Níveis de Patrocínio Representação Estratégia Expectativas 
Gráfica 

Patrocínio como Uma ferramenta no • Satisfação pessoal 

ummecenato 

DOOU 
composto de • Reconhecimento pessoal 

desenvolvido con1unicação, uma 
ação com fim em si • CUD1prir COD1 a 
mesn1a responsabilidade social 

• Busca de integração eom 
a Imagen1 da marca 

Patrocínio como Un1a técnica de ação • Incremento nas vendas 

técnica de para possibilitar • Gerar exposição do 
promoção, 

~ 
outras ferramentas de produto 

relações públicas e 
comunicação 
clássicas,. • Adesão do corpo de 

propaganda (mídia) principalmente a funcionários ou da rede 
publicidade, a de vendas 
promoção, a • Gerar oportunidades de 
propaganda e as Relações Públicas 
relações públicas ocasião para encontros e 

boa vontade de públicos 
externos 

Patrocínio agregado Uma ação que se • Maior conhecimento da 

à estrutura de utiliza de outras n1arca ou empresa 

comunicação 00 ferramentas de • Agregar imagem de 
con1unicação para se cidadania 
fazer conhecer e 
valorizar • Mudança de atitudes 

para com a marca ou 
en1presa 

• Contornar a legislação 

Patrocínio Uma ferramenta • Transferência dos valores 
' integrado à integrada aos planos da atividade cultural para 

estratégia global m de ação da empresa a marca 

da empresa • Construção de 
credibilidade 

(marketing 
cultural) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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2.4 A Medição Do Retomo 

Ao nos apresentar sua visão a respeito da localização do Patrocínio no composto 

de comunicação da empresa, conforme já demonstrado na Fig. 1, Cegarra (1994, 

p.50) nos propõe a seguinte questão: "dado que não pode ser caracterizado como 

uma simples técnica, como se pode definir o retomo de um instrumento que 

necessita, para sua eficácia, de uma boa exploração na publicidade, na promoção 

e na comunicação institucional da empresa?". 

Javalgi, Traylor, Gross e Lampman (1994) ao pesquisarem os objetivos e a 

mensuração dos retornos obtidos por ações na área do patrocínio afirmam que 

"nem as práticas gerenciais nem pesquisas estabeleceram objetivos claros para as 

atividades de patrocínio ou medidas formais de sua eficácia" (p.48). Ao 

realizarem tabulações para 87 empresas envolvidas em ações de patrocínio, os 

autores levantaram que os objetivos relacionados à tais investimentos tendem a 

ser vagos, e em apenas alguns casos as companhias apresentavam métodos 

formais de medidas de sua eficácia; além disso, os resultados do patrocínio 

normalmente são citados de forma genérica, como ''trazendo melhor imagem 

corporativa". Para os autores, esses fatos indicam claramente que a prática está 

ainda num estágio inicial de desenvolvimento. 

O resultado de suas pesquisas exploratórias sugere que o impacto positivo sobre a 

imagem da empresa não é automático, e pode se dar com maior probabilidade nas 

empresas que já gozam de reconhecida boa reputação corporativa; do contrário, 

os resultados podem exacerbar uma imagem negativa caso os consumidores já 

possuam uma percepção negativa anterior- por si só as ações de patrocínio não 

seriam, então, suficientemente fortes para reverter percepções negativas. Sua 

eficácia também estaria ligada ao grau de novidade embutido no evento. 

Mendonça (1994, p.16-17) partilha a opinião de que o retomo dado pelo 

investimento em um projeto cultural é dificil de ser avaliado. O que interessa à 

empresa, segundo autor, é a relação custo/beneficio. 
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2.5 Os Investimentos Realizados em Cultura - Europa, Estados Unidos e 
Brasil 

2.5.1 Visões pessimistas ... 

Apesar de muito se falar da importância da realização de investimentos na área 

cultural, vários registros apontam na direção da diminuição quantitativa das 

verbas dedicadas a projetos culturais. A visão de que o fenômeno da escassez de 

verbas destinadas a projetos culturais não é restrito ao Brasil. 

Em estudo recentemente publicado pela Harvard Business Review, Philip Kotler 

e Joane Scheff (1996) identificam a atual crise pela qual o patrocínio das artes 

vem atravessando nos Estados Unidos. Os autores apresentam um histórico que 

ilustra como a atividade cultural daquele país vem sofrendo pela queda nas 

verbas destinadas às artes, e da audiência, resultado de uma formação 

educacional que os leva à um menor preparo para valorizar tais eventos, além da 

disputa desses com a comodidade proporcionada por outros atrativos como o 

videocassete, e sugerem parcerias para a retomada do crescimento do setor 

cultural daquele país. 

De acordo com o quadro geral mostrado por eles, a indústria das artes com fins 

não lucrativos dos EUA está enfrentando crise em uma variedade de frentes. 

Depois de duas décadas de crescimento sem precedentes, passa, em fms da 

década de 80, a enfrentar a estagnação. Da metade da década de 60 à metade da 

década de 80 o quadro que se via era o seguinte: 

• as contribuições por parte de fundações e corporações cresceram de $15 

milhões de dólares para aproximadamente $700 milhões de dólares; 

• o número de orquestras profissionais aumentou de 58 para mais de 1.000 e 

• o número de companhias de teatro cresceu de 12 para mais de 400. 
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Em 1987 o retorno financeiro dos ingressos das organizações artísticas não 

lucrativas excedeu os de eventos esportivos. Essas mudanças refletiam otimismo 

quanto ao crescimento contínuo tanto da audiência quanto das contribuições. 

De fato, o renascimento cultural ocorrido nos Estados Unidos a partir do pós

guerra é. também estudado por Tofller (1967), que, em meio à febre de consumo 

de cultura que se verificava no· país à época, estudou os motivos que levavam a 

sociedade americana a valorizar as artes, fazendo com que as galerias de arte, as 

orquestras, as companhias de ballet e os teatros registrassem notável êxito em 

suas bilheterias. 

De acordo com Kotler e Scheff (1996), já nos últimos anos muitos aspectos 

contribuíram para a queda no crescimento que vinha sendo observado, fazendo 

com que rimitas organizações importantes fossem forçadas a eliminar programas, 

outras a fechar. As artes sofreram um forte baque devido à mudança no cenário, 

que passa a apresentar: .. 

• audiências decrescentes e débitos crescentes: entre outros porque o tempo de 

lazer dos americanos decresceu em 37% entre 1973 e 1987 (de 26.2 para 16.6 

horas por semana) depois que a geração dos chamados baby boomers passou a 

assumir múltiplas responsabilidades, muitos como segunda fonte de renda 

familiar ou assumindo a posição de pais solteiros. Além disso, as artes 

enfrentam a competição da TV e dos videocassetes, e os cortes na educação 

artística nas escolas estão gerando efeitos negativos na jovem geração de 

potenciais audiências e 

• cortes severos nos fundos governamentais e muitas fontes de financiamentos -

especialmente agências governamentais e fundações privadas - passando a 

reservar garantias financeiras para programas específicos de forma que a 

disponibilidade ficou menor para orçamentos operacionais gerais. 
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Assim, depois de chegar a $698 milhões em 1985 as contribuições corporativas 

começaram a cair. Entre 1991 e 1993 as contribuições somaram $518 milhões 

anualmente, em média. 

Como sugestão para a retomada do sucesso das artes nesse ambiente, os referidos 

autores sugerem que uma das soluções está no que consideram "colaborações 

estratégicas", ou seja, o suporte corporativo, de fundações e de empresas, que 

pode ser obtido da associação das produtoras artísticas em: 

• Sociedades com outras organizações artísticas; 

• Colaboração com organizações sem fins lucrativos que atuam fora do meio 

artístico (como igrejas) e 

• Colaboração com o meio empresarial. 

No Brasil, dados do IBGE apontados por Mendonça et al. (1994) nos indicam 

que em 1991 o universo consumidor regular de cultura era de 3,5 milhões de 

pessoas, o que equivaleria a 5% de nossa população, enquanto que nos Estados 

Unidos, de uma população estimada em 240 milhões de habitantes, 80 milhões 

são consumidores regulares de cultura. Ao questionarem como alterar essa 

situação, a resposta, para os autores, estaria no marketing cultural aliado aos 

beneficios dos incentivos fiscais. 

2.5.2 ... e otimistas 

Apesar dos fatos relatados acima apontarem para uma diminuição significativa 

dos investimentos realizados em patrocínio nos anos 90, alguns autores nos 

fornecem uma visão mais tranquilizadora desse cenário nesse mesmo período, 

conforme pode ser observado no quadro 4, a seguir: 
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Quadro 4 ... Investime.ntos em Patrocíni~ nos EUA 

B ==-bilhões, M =milhões (US$) 
Fonte: Intetnatiotial Events Group, adaptado de Schlossberg (1996, p.3) . 

. Em entrevistapubllcada pelo jornal O Estado de São Pau~o em 17/05/97, Yacoff 

Satkovas, diretor da Articultura, · afirma qu~ pesquisas. do_ IRG{Miêültura 
- . . 

indicam que nos EUA a comunicação por-atitude teve um crescimento-sup~fior a--
. - '~ 

500% nos últimos dez anos, moVimentando em 1996 mais de US$5;4 bilh_õ .. ~~;:~ 
'. . . ,_-'l --

dentre as diversas áreas que compõem a comunicaçã~ -por atitudes,· as artes e o 

atingido 1.549% nesse mesmo perí<?do, enquanto o esporté átingiu 366%. 

. . . . 

Em outra public·ação, Sarkovas (1997) nos oferece os gráficos ~baixo, e nos 

mostra que os recursos investidos em comunicação por atitude. vêm· crescendo 

significativamente a cada ano; desde meados da década de 80_ até·o ano de 1997, 

e que o registro' referente ao numero de ações de 'patrocínio culturai. por segr;nento 
. . 

confirma o julgamento- dos pesquisadores a respeito dos segmentos _culturais · 

escolhidos: a música, com 63% de partiçipação, o teatro, com 20%, e a dança, 
. ·. . . ·.: . . 

com 4% ·(lembrando que o segmento cinema não foi iri~luído peÍo fato de seus 

. mecanismos envolverem legislação diversa). 
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Gráfico 1 - Comunicação por Atitude - Recursos investidos em 12 anos 
EUA 1985-1997 

6,0 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

Fonte: IEG/Articultura 

Gráfico 2 - Comunicação por Atitude - Evolução da Participação por Área 
EUA 1984 EUA 1996 

3% 1% 

90% 

o Esportes 

o Artes e Entretenimento 

c Festivais/Feiras 

o Social 

Fonte IEG( lnternational Event Group)!Articultura 

9% 

16% 

Gráfico 3- Número de Ações de Patrocínio por Área- Brasi/1996 

3% 6% 

[J cinema (6%) 

o dança (4%) 

o literatura (3%) 

o artes visuais (2%) 

11% 
o música (51%) 

o música erudita e ópera (11 %) 

o teatro (20%) 

o outros (3%) 

Fonte: Banco de Patrocínios Articultura 
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2.5.3 Conclusões Preliminares 

Os dados quantitativos disponíveis a respeito das atividades de patrocínio são 

ainda confusos, porém apontam para o crescimento dos recursos destinados à 

atividade nos Estados Unidos, destacando-se o direcionamento de verbas para as 

áreas relacionadas com as artes e o entretenimento. No Brasil, os registros acerca 

dos investimentos são recentes; os dados disponíveis referem-se, em sua maioria, 

ao índice de aproveitamento das leis de incentivo, que, conforme demonstraremos 

a seguir, indicam o crescimento da atividade no País. Do total de aç~es de 

investimento em patrocínio cultural, destacam-se as ·áreas de música, teatro, 

cinema e dança, o que vem apoiar a decisão tomada no tocante à delimitação do 

campo deste estudo. Não temos, no entanto, referências aos valores totais dos 

recursos investidos. 

Apesar das dificuldades inerentes à quantificação dos dados, acreditamos que a 

preocupação com a medição do retomo será tanto maior quanto mais integrado o 

papel do investimento em eventos na estratégia global da empresa. 
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2.6 O Papel do Estado e da Empresa 

2.6.1 A falha do Estado abrindo espaço para a participação empresarial 

Muitos autores defendem a idéia de que o apoio ao desenvolvimento cultural de 

um país é função que deveria ser assumida por um tripé formado pelo Estado, 

pelas receitas provenientes do produto cultural e pela iniciativa privada. 

Estado 

L. . ., 

Receitas do 
Produto 

Iniciativa 
Privada 

Figura 6- Fontes de financiamento da cultura 

Ao discutir a necessidade da maior participação do Estado no quadro hoje vigente 

com relação às verbas destinadas ao apoio às artes e à cultura, Mendonça et 

al.(l994, p.3) sustentam que "o setor cultural em nosso país sempre foi o menos 

aquinhoado com verbas, apesar de seus problemas poderem ser equacionados em 

pouco tempo e com recursos equivalentes a um décimo de milésimo do 

orçamento da União, por ano". 

Os mesmos autores apontam dados que revelam que, nos Estados Unidos, através 

do National Endowment of Arts, apenas 10% do valor de um projeto vêm das 

mãos do governo, porém o simples aval do NEA já qualifica o produtor para 

obter facilmente o restante dos recursos junto à iniciativa privada. 

A necessidade da intervenção da iniciativa privada por meio de patrocínios e a 

oportunidade gerada pela quase ausência do Estado são também identificadas por 

Reis e Santos (1995), para quem " ... a decrescente participação do Estado em 
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áreas vistas como não prioritárias, a exemplo da Cultura, abre espaço para que a 

iniciativa privada tome a dianteira em um processo de inexorável aproximação 

com a comunidade na qual se insere." (p.89). 

2.6.2 A Discussão sobre o Papel do Estado 

Enquanto o patrocínio cultural pela iniciativa privada não suscita divergências 

quanto a seus aspectos sociais e econômicos, a subvenção do Estado é matéria de 

controvérsias, conforme encontramos em Lepage (1978, p.33) que afirma que 

" ... o financiamento de atividades fmanciadas por subvenções públicas é difuso, 

pois é sustentado pelo conjunto dos contribuintes, pelo viés do sistema fiscal, 

enquanto apenas determinados grupos restritos se beneficiam dessas atividades." 

Pinho (1992) considera que o retomo do investimento via incentivos fiscais 

apresenta alguns problemas decorrentes de sua vinculação ao Imposto de Renda; 

tal vinculação geraria 'piques' de investimento em determinadas épocas do ano, 

"o que é ruim para a atividade cultural, que necessita de um fluxo permanente de 

recursos disponíveis durante todo o ano. Por outro lado, o imposto é sempre 

ligado ao lucro e assim o incentivo desaparece no momento em que é mais 

necessário em razão de uma eventual crise econômica" (p.l 09). 

Já Machado (1992) defende a idéia de que algumas áreas necessitam do apoio do 

Estado e outras não, baseado nas características do evento a ser considerado: 

segundo o autor, a música popular não precisaria do Estado por ser capaz de 

gerar dinheiro e ser revestida de grande dinamismo. Já outros tipos de 

manifestações artísticas, como a ópera, música de concerto e a dança em geral, 

são de acesso mais restrito e envolvem alto custo para sua produção. Assim, "a 

partir de uma postura geral de que o Estado tem um papel a desempenhar na área 

da cultura, num país ainda pobre, em que o mercado cultural não é dinâmico, e da 
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idéia de que deve atuar com cautela, é preciso identificar cada área específica e 

ver o que pode ser feito em cada uma delas. As necessidades variam" (p.98). 

Além disso, o autor critica especificamente a extinta Lei Sarney; argumentando 

sobre a falta de critérios na aplicação da verba, quando ocorriam casos como o 

lançamento de um livro cujo coquetel acabava por ser fmanciado pela lei, uma 

vez que não havia separação entre o projeto cultural e seus acessórios. E continua 

com sua argumentação contrária à participação do Estado nos projetos culturais, 

colocando que "a Lei Rouanet, a despeito de ser bem intencionada, padece de um 

inquestionável vício de autoritarismo e centralização. Assim, seguindo o exemplo 

de outros países, penso que se deveria deixar ao mecenato privado o 

financiamento das atividades culturais, sem a participação federal, ou ao menos 

reduzi-la a um caráter supletivo" (p.ll4). 

O autor da Lei, por sua vez, nos fornece dados para a análise dessa controvérsia, 

esclarecendo que podemos encontrar, no curso da história, três modelos de 

políticas culturais que efetivamente existiram (Rouanet, 1992): 

• O modelo autoritário: em que a cultura está a serviço do Estado. Segundo o 

autor, esse modelo não necessariamente resultou em produções ruins, mas está 

ligado um momento extremamente fecundo da história. Cita a França do 

século XVII, quando expoentes da literatura como Moliere, Racine e Comeille 

foram incentivados pelas finanças do Rei Sol, protetor das letras e das artes. 

No séc. XX esse modelo ressurgiria sob os auspícios do nazismo alemão e do 

stalinismo russo, quando, então, os resultados foram paupérrimos; 

• O modelo liberal, quando foi eliminado qualquer tipo de censura à produção 

cultural. Em contrapartida houve a omissão absoluta do Estado, assumindo 

uma política de laissez-faire.; 

• O terceiro modelo é o social-liberal, que, segundo Rouanet, é aquele do qual 

nos aproximamos. Esse modelo é considerado social a partir do momento em 

que se baseia no pensamento de que a determinação dos bens culturais que 
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serão produzidos e a forma de acesso a eles não é determinada pelo mercado, e 

liberal por obedecer a postulados do liberalismo tais como antipaternalismo 

("não é o Estado que produz cultura, o estado no máximo pode criar condições 

materiais que ajudem a concretização da cultura, mas quem faz a cultura é o 

indivíduo, é a sociedade"), o antiautoritarismo ("no sentido de que nenhum 

tipo de censura será permitido") e o que o autor denomina "anti-historismo", 

uma visão liberal que nega a redução do universal ao individual, que herda a 

concepção do iluminismo, que "se dirigia indiferenciadamente a todos os seres 

humanos", preconizando um universalismo cultural que respeita direitos 

individuais e direitos universais. Esses direitos, com relação à cultura, estão no 

direito à memória cultural, à produção cultural e ao acesso à cultura. 

Distancia-se, assim, esse modelo, do modelo liberal puro, ao dissociá-lo do 

laissez-faire, e do autoritário, pois não pretende legar ao Estado a produção da 

cultura ou seu controle por meio da censura. "Antes, considera uma 

responsabilidade inalienável do Estado, não a criação desses direitos, porque 

eles são anteriores e independem dele, mas sim a criação de condições 

materiais para que esses direitos possam ser exercidos em toda a sua 

plenitude" (p.84). 

Enquanto Maria Adelaide Chamusca, assessora do então Secretário da Cultura 

Sérgio Paulo Rouanet, esclarece em entrevista à revista Mercado Global 

(4°.trim/92) que a Lei Rouanet demonstra estar claro para o governo que a área 

cultural não teria condições de sobrevivência sem incentivos fiscais, um artigo 

publicado pelo jornal Folha de São Paulo em 2 de março de 1996 coloca o tema 

em cheque. Nesse artigo temos que um levantamento dos beneficios concedidos 

pela Lei Rouanet durante o ano de 1995 demonstrou que os recursos aplicados 

foram concentrados em poucos mega-projetos realizados por grandes empresas, a 

maioria ligada ao setor financeiro. De fato, de R$ 50,55 milhões distribuídos 

entre 165 atividades culturais, R$ 27,31 (ou 54%) ficaram apenas com os dez 

projetos que encabeçaram a lista. A característica comum desses projetos é que 

são recursos de grandes empresas que constróem ou sustentam instituições 

culturais controladas por elas mesmas, como nos os casos do Banco Itaú, Banco 
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Real, Unibanco e Rede Globo. Segundo o artigo, tais empresas tiveram um 

desconto no imposto de renda da ordem de 85% dos gastos realizados com 

cultura. 

Esse quadro de extrema concentração de recursos parece revelar que os 

mecanismos de patrocínio incentivado ainda não cumprem o papel de estimular 

globalmente a cultura, ou de criar condições mais favoráveis àquelas instituições 

que tentam difundir a cultura por meio de ações locais, como previa Rouanet 

(1992) ao expor seu então projeto de lei em palestra. Esse raciocínio fica ainda 

mais evidente quando se pensa que a maior parte desses grandes projetos seriam 

feitos mesmo sem a lei de incentivo, segundo o artigo citado. 

A mais recente Lei Federal de incentivos fiscais à cultura, a Lei Federal no. 

8.685, conhecida por Lei do Audiovisual por se referir especificamente a projetos 

relativos a esse segmento cultural, traz novos elementos para o questionamento 

do papel do Estado15
• Permitindo isenção da totalidade (100%) dos investimentos 

realizados pelas empresas, com limite de até 3% do total do imposto de renda 

devido até o montante de 3 milhões de reais, a lei permite que as empresas 

adquiram cotas dos filmes por intermédio da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) e passem a ser co-produtoras do filme; assim, além da dedução total, o 

investidor tem participação nos lucros na equivalência do que investiu. Artigo 

publicado na revista Carta Capital (28/05/97) analisa esse retomo, e conclui que 

o Certificado de Investimento Audiovisual "é ainda mais atraente - sob o ponto 

de vista tributário - do que a chamada Lei Rouanet". No Rio de Janeiro, uma 

distribuidora de valores mobiliários especializada em debêntures resolveu incluir 

os serviços relacionados aos investimentos audiovisuais das empresas à cartela 

oferecida à seus clientes: "oferecer a possibilidade de renúncia fiscal por meio da 

nova lei era proporcionar aos clientes mais um produto de confiança", diz a 

responsável pela serviço (p.l9). As empresas, por sua vez, afirmam que seus 

15 Como o segmento de produção audiovisual não faz parte do escopo deste trabalho, sua citação se dá 
com a finalidade de esclarecer pontos relativos às discussões que se referem à isenção fiscal do total do 
investimento empresarial em projetos culturais; a apresentação e discussão mais aprofundada da lei do 
audiovisual não é objetivo do estudo. 
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investimentos têm um olho voltado para os retornos financeiros, mas o outro olho 

preso às características do evento, que devem estar de acordo com sua estratégia 

mercadológica. No mesmo artigo, por exemplo, o presidente da Adidas, ao 

comentar o investimento feito pela empresa numa produção cinematográfica, 

revela que "a proposta que nos foi oferecida era muito pertinente devido ao tema; 

com as vantagens da lei, fizemos alguns cálculos e destinamos US$200 mil, o que 

foi, na verdade, um ajuste fiscal intemo"(p.l9). 

Na mais recente movimentação do cenário legislativo acerca de isenções fiscais 

de investimentos destinados à cultura as atenções se voltam para a Medida 

Provisória proposta pelo Ministério da Cultura à Presidência da República, que 

prevê a extensão dos beneficios da Lei do Audiovisual para a Lei Rouanet. 

Alterando 1 O artigos da Lei Rouanet e acrescentando outros, a Medida Provisória 

pretende mudar os tetos de incentivos fiscais, permitir que os investidores se 

tomem sócios de projetos, além de estimular doações e patrocínios de pessoas 

fisicas. As propostas vêm enfrentando críticas de diversas frentes, principalmente 

dos produtores de cinema, que argumentam que a equiparação dos beneficios 

levaria as empresas a se desinteressarem pelos segmento, uma vez que o tempo 

de maturação de seus projetos é muito grande. Francisco Weffort, Ministro da 

Cultura e autor da proposta, defende suas idéias argumentando que a lógica do 

d , d d . 16 merca o sera a gran e ectsora. 

Se à lei pode ser atribuído o mérito de ter sido responsável por grande parte da 

retomada da produção cinematográfica brasileira verificada nos últimos anos, 

algumas reflexões nos levam a perceber que ela também contribui para a criação 

de mais uma forma de utilização de eventos culturais pelas empresas: o 

investimento pelo ganho financeiro associado ao retomo em termos de imagem. 

Y acoff Sarkovas vê nessa associação o perigo da destruição do processo de 

aprendizagem da construção do Marketing Cultural, um processo de dez anos, 

pois calcula que, com o fim do beneficio (a lei é válida até o ano 2003) as 

empresas deixarão os investimentos de lado e todo o processo estaria 

16 C f. artigo "A Cultura Precisa de Dinheiro", Revista Marketing Cultural, ano I, no. I, julho/97, p.l3. 
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automaticamente revertido (Jornal do Brasil, 26/04/97). Para o consultor, o 

objetivo de uma lei de incentivos fiscais é gerar parceria entre o Estado, a 

empresa e o contribuinte (via bilheteria), com o objetivo de que as empresas 

acumulem experiências positivas com relação ao patrocínio e continuem a 

financiar parte da demanda cultural do país sem ter no incentivo um motivo 

primordial. 

Os comentários acima se aproximam da visão de Brodersen (1997), para quem a 

ação do Estado tem a função de melhorar as chances de êxito dos atores privados 

na parceria entre os intervenientes das ações culturais. Seus estudos acerca das 

modificações das atuações dos estados francês e alemão com relação à política 

cultural frente à união dos países europeus indica a transferência de uma parcela 

de responsabilidade à iniciativa privada: a modificação da diplomacia cultural, 

segundo o autor, passará por uma descentralização e uma individualização das 

ações, com o fmanciamento parcial, por parte das empresas, de atividades 

culturais. 

Sylvia e Monique Gardemberg (1992), ao falarem dos projetos desenvolvidos 

pela Souza Cruz, lembram que houve uma época em que a propaganda de cigarro 

na televisão era proibida, e anunciar as marcas de cigarros por meio de 

propagandas dos eventos culturais promovidos pelas empresas era uma 

alternativa a esse impedimento. Como sócias na empresa de produção cultural 

responsável pelo Free Jazz e pelo Carlton Dance, realizados pela Souza Cruz, as 

produtoras acreditam que esse aspecto parece ser mais considerado pelos 

empresários do que propriamente os incentivos fiscais, o que pode ser claramente 

depreendido quando afrrma que "quando começamos, não havia ainda a Lei 

Sarney. Quando a lei foi criada, passamos a usufruir dos incentivos. Agora, 

estamos sem apoio de incentivos fiscais. Com o funcionamento da Lei Rouanet, 

vamos voltar a usar"(p.37). 

A indisponibilidade de incentivos fiscais parece não significar a morte dos 

incentivos privados em cultura. Segundo João Maurício de Araújo Pinho (1992) 

mesmo no período após a revogação da Lei Sarney foram realizados projetos com 
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apoio da iniciativa privada, como a recuperação da Casa Rui Barbosa e a 

recuperação das obras do Museu de Belas Artes. As empresas, a seu ver, não 

estão investindo pelo incentivo, mas porque o marketing cultural se revela um 

bom negócio. 

2.6.3 Conclusões Preliminares 

Nos países europeus em que historicamente o Estado tem presença significativa 

nas atividades culturais as discussões têm apontado para a diminuição da 

intervenção e por sua substituição pela participação da iniciativa privada; no 

Brasil, onde a contribuição do Estado para o fomento dessas atividades é recente 

e vem ocorrendo de forma inconstante, as discussões a respeito do papel do 

Estado e da empresa demonstram visões antagônicas entre os participantes e 

interessados no assunto. 

Apesar de a participação do governo se fazer de modo insatisfatório e por meio 

de condutas discutíveis, o fato é que as leis de incentivo aparecem como um novo 

agregado influenciando o processo de decisão das empresas. 

A necessidade da existência da lei parece ser maior para as empresas cujo 

investimento em patrocínio não . se enquadra no rol de ferramentas 

comprovadamente interessantes; ou seja, num estágio inicial em que os 

investimentos ainda não demonstraram sua eficácia, ou na visão mais utilitarista 

do patrocínio, na qual o investimento cumpre uma função específica ao substituir 

outras ferramentas no composto de comunicação. Ao se integrar à estratégia 

global da empresa, no entanto, os beneficios fiscais parecem deixar de cumprir 

papel essencial na decisão de investimento. Além disso, um novo elemento se 

agrega ao cenário com as reflexão das discussões apresentadas: a utilização do 

patrocínio com fmalidade de retornos financeiros, que acreditamos, inclui uma 

nova percepção da atividade entre as anteriormente relacionadas. 
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2. 7 As Leis De Incentivo Em Vigor 

Conforme discutido no capítulo anterior, para a consecução dos objetivos deste 

estudo devemos buscar esclarecimentos quanto ao usufruto dos beneficios que 

hoje são oferecidos em lei e sua influência no processo de decisão empresarial 

que nos propomos entender. 

Apontaremos, a seguir, os principais aspectos relacionados às leis de incentivo 

fiscais oferecidas a pessoas jurídicas que destinam verbas à realização de projetos 

culturais ora em vigor. 

Apresentadas nas três esferas de ação governamental (municipal, estadual ou 

federal), o aspecto de sua possível cumulatividade é apontado por Figueiredo17 

como uma oportunidade de a empresa usufruir de vários beneficios em um 

mesmo projeto cultural. 

Reafirmamos aqui que somente as leis de incentivo aos segmentos analisados 

serão consideradas. Atenção especial será dada à Lei Federal (Lei Rouanet) e à 

Lei Municipal da Cidade de São Paulo (Lei Mendonça), uma vez que aí se 

concentram as empresas que farão parte da amostra escolhida para a realização da 

pesquisa. A Lei Estadual no. 8.819, conhecida como Lei de Incentivo à Cultura 

(L in c) não será analisada por sua ainda baixa utilização 18
• 

O quadro 6, apresentado a seguir, nos mostra algumas das leis de incentivos que 

oferecem beneficios às pessoas jurídicas que apoiam projetos por meio de 

patrocínio às ativi~des culturais no Brasil. Uma pesquisa que está sendo 

conduzida pelo Centro de Estudos da Cultura e do Consumo da Fundação Getulio 

Vargas busca levantar quais os municípios e estados brasileiros têm incentivo 

fiscal, além de outros dados referentes à utilização desses incentivos (OESP, 

18/07/97). 

17 Figueiredo, Helena Maria, secretária executiva da CAAPC- Comissão de Averiguação e Avaliação de 
Projetos Culturais da Secretaria Municipal de Cultura, em entrevista concedida para a consecução deste 
estudo, em 10/03/97. 
18 Cf. Figueiredo em entrevista citada. 
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QUADRO 6 - Sumário das Principais Leis de Incentivo Cultural 

Lei de Lei 8.313, 23112/91 @ 30% do valor aplicado c:rTeatro, dança, circo, ópera 

Incentivos como patrocínio 
Decreto 1.494, 17/05/95 <r-Produção cinematográfica, 

Federais ©Limite máximo: 5% do IR videográfica, fotográfica, 
Decreto 1.496, 19/05/95 devido discográfica, música 

(Lei Rouanet) 
fustrução Normativa I, @ O montante total pode ser <r Artes plásticas, gráficas 
13/06/95 declarado como despesa 

operacional. <rfolclore, artesanato, literatura, 
patrimônio cultural, humanidades 

<r Rádio e televisão 

Leidn Lei 8.685, 20/06/93 @ 100% do investido, se 40% c:r Obras audiovisuais 

Audiovisual do total captados por fontes cinematográficas brasileiras de 
Decreto 974, 08/11/93 não incentivadas, até 2003 produção independente, via 

aquisição de cotas de 
fustrução Normativa 56,· @Limite: 1700 UFlRs por comercialização das obras. 
18/07/94 projeto e 1% 1R para dedução 

Instrução CVM 208, @ O montante pode ser 
07/02/94 declarado despesa operacional 

Lei de Lei 10.923, 30/12/90 @ 70% do montante <r Música, dança, teatro, circo, 

Incentivo dn patrocinado literatura, filatelia, artesanato 
Decreto 29.684, 17/04/91 

ISSeiPTU © Limite: 20% do ISS e IPTU c:r Cinema, fotografia, vídeo 

Cidade de São Decreto 32.186, 09/09/92 

Paulo c:r Artes plásticas e gráficas 

(Lei 
Decreto 35.570,06110/95 

<r Patrimônios culturais 
Mendonça) 
Leidn Lei 1.954, 26/01/92 @ 2% do ICMS para doações c:r Música, dança, teatro, 

Incentivo do e patrocínios de produções de literatura 
Decreto 20.074, 15/06/94 autores e intérpretes nacionais 

ICMS do c:r Cinema, fotografia, vídeo 

Estado dn Rio Resolução 2. 448, 16/06/94 @ I% do ICMS para doações 

de Janeiro e patrocínios de produções cr Artes plásticas, artesanais, 
estrangeiras folclore, ecologia, esportes 

cr Patrimônios histórico e 
cultural 

Lei de Lei 1.940, 31/12/92 ©20%doiSS c:r Música, dança, teatro, 

Incentivo do literatura 
Decreto 12.077, 27/05/93 @ 75% do valor aplicado em 

ISS da Cidade projetos especiais <r Cinema, fotografia, vídeo 

do Rio de 
Janeiro @ 50% do valor aplicado em <r Artes plásticas, folclore e 

projetos n?rmais artesanato 

<r Preservação e restauração dos 
acervos cultural ou natural 

Lei de Lei Complementar 03, © 20% do ISSIIPTU, até c:r Música, dança, teatro, filatelia 

Incentivo dn 13/11/91 2.000UFC 
cr Cinema, fotografia, vídeo 

ISSedn Lei Complementar 08, @ Limite: 70% do valor total 

IPTUda 16106193 do projeto c:r Artes plásticas, gráficas 

Cidade de 
Decreto 780,27/07/93 c:r Folclore, artesanato, acervos e 

Curitiba patrimônios histórico e cultural 

c:r Escolas de samba 

Fonte: Olivieri e Signorelli Advocacia, in Reis (1996). 
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2.7.1 Lei Federal de Incentivo à Cultura (no. 8.313/91) 

Conhecida pelo nome de seu autor, o filósofo e diplomata Sérgio Paulo Rouanet, 

a lei foi criada em 1991 e regulamentada em maio de 1995. Segundo seu autor, a 

lei ''tenta criar condições para a fruição mais concreta do direito à memória 

cultural, dar incentivos para a produção da cultura - incentivos fmanceiros na 

maior parte dos casos. E tenta facilitar o acesso à cultura, criando condições mais 

favoráveis para aquelas instituições que tentarem difundir a cultura através, por 

exemplo, da distribuição de ingressos gratuitos, ou de livros mais baratos, ou de 

discos menos caros"(1992, p.89). 

Como mecanismos de viabilização dos incentivos à cultura no País a lei criou o 

PRONAC - Programa Nacional de Apoio à Cultura, que opera através de um 

sistema de bolsa (FICART) e de um sistema de mecenato (FNC). 

O FICART- Fundos de Investimento Cultural e Artístico- objetiva a captação de 

poupanças no mercado de capitais e se destina às iniciativas culturais em que haja 

perspectiva de rentabilidade econômica. Uma pessoa que esteja interessada em 

montar um espetáculo pode se dirigir à qualquer uma das instituições fmanceiras 

autorizadas a trabalhar com esses fundos, as ações serão colocadas no mercado e 

os cotistas que comprarem as cotas serão remunerados pela receita do espetáculo. 

Os projetos culturais e artísticos previstos neste mecanismo são: 

• A produção comercial de instrumentos musicais, discos, fitas, vídeos, filmes; 

• A produção comercial de espetáculos teatrais, dança, música, canto, circo; 

• A edição comercial de obras relativas às ciências, letras e artes, e outras obras 

de cunho cultural e 

• Construção, restauração, reparação de salas e ambientes destinados a 

atividades com objetivos culturais. 
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O FNC - Fundo Nacional da Cultura - é um apoio fmanceiro governamental ou 

empresarial direto para projetos que não objetivam retomo fmanceiro. Prevê o 

financiamento de até 80% do custo total de cada projeto, mediante a 

comprovação, por parte do proponente, da disponibilidade dos 20% restantes, ou 

de sua habilitação para o levantamento dessa verba junto à outra instituição ou 

fonte de fmanciamento. 

A lei fomenta projetos que sejam enquadrados nos seguintes objetivo&: 

• Incentivo à formação artística e cultural: concessão de bolsas de estudo, 

prêmios, cursos de caráter cultural ou artístico; 

• Fomento à produção cultural e artística: produção de vídeos, discos, filmes 19
, 

edição de obras, realização de exposições, festivais de arte, espetáculos de 

artes cênicas, música e folclore; cobertura de despesas de transporte e seguros 

de objetos destinados a exposições; 

• Preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural: construção e 

manutenção de museus, bibliotecas, arquivos; conservação e restauração de 

prédios, monumentos e outros espaços tombados pelos Poderes Públicos; 

restauração de obras de arte; proteção do folclore, artesanato e tradições 

populares nacionais; 

• Estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais: distribuição gratuita de 

ingressos para espetáculos; levantamentos, estudos e pesquisas na área; 

fornecimento de recursos para o FNC e fundações culturais; 

• Apoio a outras atividades culturais e artísticas: realização de missões culturais, 

contratação de serviços para elaboração de projetos. 

19Conforme nos lembra Rouanet (1992), a lei contempla projetos audiovisuais, porém refere-se a filmes 
de curta-metragem, essencialmente documentários educacionais e científicos, uma vez que o setor 
cinematográfico é objeto de um tratamento à parte prevista na Lei do Audiovisual. 
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A lei se refere somente a projetos culturais a serem exibidos publicamente, 

vetando a concessão de incentivos a obras, produtos ou eventos circunscritos a 

circuitos privados ou a coleções particulares. 

2.7.1.1 Mecânica 

As empresas interessadas em investir em projetos e receber os beneficios 

previstos na lei deverão escolher projetos que tenham recebido o aval do 

Ministério da Cultura, através da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura 

(CNIC). 

2. 7 .1.2 Aprovação dos Projetos 

Os projetos culturais devem ser encaminhados acompanhados de uma planilha de 

custos à SEC/PR (Secretaria da Cultura da Presidência da República) para 

verificação de seu enquadramento no PRONAC e encaminhamento à CNIC 

(Comissão Nacional de Incentivo à Cultura). 

A SEC/PR tinha, inicialmente, um prazo máximo de 90 dias para notificar o 

proponente de não fazer juz ao beneficio, e os motivos; pela nova regulamentação 

esse prazo passou para 60 dias. A essa decisão cabe recurso, e a resposta da 

reavaliação deverá ser apresentada em até 60 dias. 

Os projetos aprovados (título, valor e prazo de validade) serão objeto de 

publicação oficial, e sua execução deverá ser acompanhada e avaliada pela 

SECIPR, que será também responsável pela realização de uma avaliação final, no 

prazo de seis meses após o término da execução do projeto, da aplicação correta 

dos recursos, podendo inabilitar seus responsáveis pelo prazo de até três anos. 

Uma vez definido. o projeto a ser apoiado, o incentivador deve executar os 

depósitos em conta bancária especificamente aberta pelo proponente para essa 

finalidade, respeitando os prazos estabelecidos pelo Ministério da Cultura. 
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2. 7 .1.3 Benefícios Previstos 

A lei prevê a dedução de até 30% do valor investido por conta de patrocínio ou 

de 40% a título de doação, até o montante de 5% do valor do IR devido. 

Conforme nos lembra Reis (1996, p.57), "no caso de pessoa jurídica de direito 

privado com fins lucrativos, a contribuição será sempre caracterizada como 

patrocínio." 

Outro ponto importante para o qual a autora nos chama a atenção é o fato de que 

na prática, a lei oferece dois atrativos de dedução cumulativos. O valor é 

primeiramente contabilizado como custo operacional, gerando novo valor de 

Lucro Líquido e reduzindo os valores de Contribuição Social e do Imposto de 

Renda; o IR a ser pago será o resultado do IR devido menos 30% do valor do 

patrocínio (respeitado o limite de 5% do valor do IR devido), como no exemplo: 
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Quadro 7 - Cálculo do Retorno de Investimento em Patrocínio 

Empresa Não Financeira 
·. ·'· ~: 

Empresa Financeira 

COM APOIO A SEM APOIO A COM APOIO A SEM APOIO A 

CULTURA (R$) cmJTURA (R$) CULTURA (R$) CULTURA (R$) 

I) Lucro Líquido ·. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

2) Valor do Patrocínio 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

3) Novo Lucro Liquido (1-2) 99.000,00 100.000,00 99.000,00 100.000,00 

4) Contribuição Social . 

{7,40% de 3 para não 1.326,00 7.400,00 

financeiras) ., 

... 

. . 

(23,077% de 3 ' .22.846,23 2T077,00 para 

financeiras) 
.. 

5) Lucro Real devido (3-4) 91.674,00 92.600,00 . 76.153,77 76.923,00 

6) IR devido (15% de 520
) 13.751,10 13.890,00 11.423,06 11.538,45 

7) Dedução de 30% do 300,00 0,00 300,00 0,00 

patrocínio do IR, limitado a , .. ... 

5% do imposto devido 

8) IR a ser pago 13.451,10 13.636,50 11.123,06 11.538,45 

9) Total de impostos pagos .·. 20.777,10 21.290,00 33.969,29 34.615,45 

{8+4) .. 

Fonte: Cultura é um Bom Negócio. Brasília: Ministério da Cultura, fev/97. 

Nos exemplos acima notamos que, para o caso de empresas não financeiras, a 

redução tributária resultante seria da ordem de 51,29% do valor do patrocínio (ou 

R$21.290,00- R$20.777,10 = R$.512,90 I R$1.000,00). Já no caso de empresas 

financeiras, a redução seria de 64,61 o/o do valor patrocinado (R$646, 16 de 

R$1.000,00). 

2° Conforme explicou Soares, P. M. N, em entrevista realizada para a pesquisadora em 20/03/97, até 
Set'95 a alíquota do imposto era de 25%; a queda da alíquota para 15%, se de um lado beneficiou as 
empresas, de outro lado diminuiu o beneficio gerado pela lei de incentivo fiscal, uma vez que a redução 
tributária sobre o total de impostos pagos ficou menor. 
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2. 7 .1.4 Os Novos Incentivos da Lei 

A nova regulamentação da Lei Federal de Incentivo à Cultura acrescentou 

v,antagens significativas com relação aos beneficios anteriormente previstos: 

• passou a estimular a parceria de empresários, a partir do aumento do 

percentual de abatimento do Imposto de Renda de pessoas jurídicas, que 

passou de 2% para 5%; 

• possi~ilitou a utilização de até 25% dos produtos culturais, por parte dos 

investidores, para :fjns promocionais; 

• reconheceu· o papel dos agentes culturais - produtores, agências de 

propaganda, consultores, etc. - e incluiu no orçamento custos de captação, 

divulgação e elaboração de projetos; 

• facilitou aos artistas e aos produtores culturais o acesso aos investimentos e 

eliminou as datas fixas para entrega de projetos, que agora podem ser 

apresentados durante todo o ano e 

• limitou a 60 dias o prazo máximo para apreciação dos projetos pelo Ministério 

da Cultura. 

Especificamente no que concerne ao investimento em patrocínio cultural no 

Brasil, os dados disponíveis apontam para um significativo aumento no montante 

destinado após a aprovação da Lei Rouanet. Assim, Sarkovas ( 1997) nos fornece 

os seguintes dados: 
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Gráfico 4 - Lei Rouanet: Nível de Utilização dos Recursos Fiscais Disponibilizados - Brasil 

1994/1996. Fonte: O Estado de São Paulo, in Sarkovas (1997). 

2. 7.2 Lei Municipal no. 10.923 (Lei Mendonça) 

Criada pelo então vereador Marcos Mendonça, está em vigor desde 1991. Permite 

que o contribuinte do IPTU e ISS abata até 70% do valor do patrocínio desses 

impostos. O desconto não pode ultrapassar 20% do valor do imposto, mas 

apresenta a possibilidade de lançar a diferença entre o valor do patrocínio e~o 

valor descontado a seu favor em outras deduções de impostos, até o prazo de 24 

meses, podendo ser resgatado, nesse período, o total dos descontos a que tem 

direito. 

Em seu primeiro ano de funcionamento foram analisados 253 projetos sob a Lei 

Marcos Mendonça, aprovados 20, dos quais 12 foram viabilizados. Apenas 

3,41% dos recursos colocados à disposição foram efetivamente utilizados. Já no 

ano seguinte, esse percentual atingiu 66,4; em 1994, dos 453 projetos 

apresentados foram aprovados 246 e, destes, 58 foram viabilizados, aproveitando, 

assim, 45% dos recursos disponíveis. Em 1996, apesar de os dados ainda não 

estarem consolidados21
, 63 projetos já foram realizados com utilização dos 

benefícios previstos na lei, dos 332 aprovados entre 440 apresentados. 

21 As cartas de crédito concedidas podem ser apresentadas até 25/06/97. 
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2.8 Arte como Produto Cultural 

Para a finalidade do estudo deveremos tratar a cultura como um bem, ou prodqto 

cultural, o qual será analisado a partir da ótica de que sua existência se dá com a 

fmalidade de cumprir a fimção de satisfação das necessidades de um ou mais 

consumidores: de um lado a empresa, assumindo papéis de decisor, aprovador e 

comprador do projeto, e de outro, o público a que se destina o evento, como 

usuário.22 

O tratamento do produto cultural como mercadoria é discutido por Herscovici 

(1995), que lembra que "Marx eliminou expressamente de sua teoria do valor os 

produtos do trabalho artístico, ou seja, os produtos da atividade estritamente 

individual e qualitativa"(p.168). 

Apesar de a argumentação econômica não indicar a adoção da denominação 

mercadoria para produtos culturais, vamos, para efeitos deste trabalho, adotar a 

classificação mercadológica de Kotler e Armstrong (1993), dentro da qual 

acreditamos ser perfeitan}ente possível classificar os produtos culturais. Os 

autores consideram que produto é "qualquer coisa que pode ser oferecida a um 

mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo", complementando que o 

conceito não está limitado a objetos físicos: "qualquer coisa capaz de satisfazer 

uma necessidade pode ser denominada produto. Além de bens e serviços, 

produtos incluem pessoas, lugares, organizações, atividades e idéias."(p. 3, grifo 

nosso) 

Ainda a título de elucidação, Herscovici (1995, pp. 135-136) nos fornece mais 

dados sobre o tratamento desse assunto ao esclarecer que a arte possui 

características que a fazem passível de ser classificada como bem privado ou 

como público: 

22 Kotler, P. e G. Armstrong (Princípios de Marketing, Rio de Janeiro: Ed. Prentice/Hall do Brasil, 
1991), distinguem, no mercado consumidor, os papéis de decisor como o da pessoa que toma a decisão 
de compra ou qualquer parte da mesma: se se deve comprar, o que, como ou onde comprar; comprador 
o da pessoa que faz a compra; e usuário o da pessoa que consome ou utiliza um produto ou serviço. 
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• como Bem Privado - na medida em que satisfaz os princípios da divisibilidade 

- para o qual cada unidade produzida corresponde a uma unidade consumida, 

rivalidade - pelo qual o bem é consumido por quem pagar mais, e exclusão -

pelo qual um indivíduo que não pode pagar o preço exigido é sistematicamente 

excluído do gozo deste bem. 

• como Bem Público - na medida em que, ao contrário dos bens privados, 

caracterizam-se por sua indivisibilidade (o consumo de um indivíduo não 

acarreta uma diminuição do consumo desse mesmo bem pelos outros 

indivíçiuos ), apresentam efeitos de assimetria concernentes ao acesso a tais 

bens, que podem estar ligados às distâncias geográficas em relação ao lugar de 

emissão desses efeitos e o consumo é automático ou facultativo: no primeiro 

caso, os bens são consumidos a partir do momento em que eles são produzidos 

pelo conjunto da coletividade; no segundo caso, esse consumo é facultativo 

(ingresso em instituições públicas como os museus, teatros, etc.). Nos dois 

casos, não existe exclusão, isto é, o consumo é gratuito. 

Colbert (1993) nos fornece detalhes do composto do produto cultural ou artístico 

- produto, preço, distribuição e promoção, e limita-se a classificar alguns desses 

produtos como produtos complexos. 

2.8.1 Produto x Evento 

Além das características descritas, Mendes de Almeida (1992) nos esclarece que 

um projeto cultural se divide em duas manifestações diferentes: o evento e o 

produto cultural. 

O produto é sólido, multiplicável, enquanto o evento é volátil, tem um ciclo, com 

começo, meio, fim. O produto é duradouro e o evento é instantâneo. Segundo o 

autor, a instantaneidade do evento pode gerar um impacto muito maior do que a 

durabilidade do produto: "um show do Paralamas do Sucesso juntando 50 mil 
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pessoas, embora dure uma noite só, pode ter um impacto muito maior do que um 

livro lançado com uma edição de 4 mil exemplares" (pp.l8-19). O exemplo, 

prossegue, não deve ser tomado como regra. Há produtos que podem ter uma 

visibilidade tão forte quanto o evento; além disso, um show pode ter grande 

impacto local, mas o produto - um livro, vídeo, disco - tem a vantagem de poder 

ser distribuído para todo o Brasil. 

2.9 O Processo de Decisão de Compra Empresarial de um Produto 
Cultural 

Rocha e Christensen (1987) explicam que as peculiaridades do processo de 

compra organizacional geram uma complexidade que está presente não apenas na 

estrutura do mercado, que vai desde fornecedores de insumos a usuários. Ela 

existe dentro da organização de compra da própria empresa, que pode envolver 

vários departamentos ou setores. Dentro de cada departamento, além disso, 

podem existir vários indivíduos que desempenham diferentes papéis no processo 

de compra. 

Webster e Wind citados por Kotler ( 1994) incluem no centro de compra de uma 

organização os seguintes papéis: 

Usuários: aqueles que utilizarão o produto ou serviço. Podem participar de outras 

etapas do processo de compra, ao tomar a iniciativa da proposta de compra e ao 

participar na definição das especificações do produto; 

lnjluenciadores: são aqueles que influenciam a decisão de compra. Aqueles que 

apresentam maior conhecimento técnico do produto participam na definição de 

especificações e na avaliação de alternativas; 

Decisores: são aqueles que decidem as especificações a serem exigidas do 

produto/fornecedor; 
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Aprovadores: aqueles que autorizam a decisão tomada; 

Compradores: selecionam o fornecedor e realizam a negociação. Em processos 

de compra complexos o procedimento pode incluir administradores de alto nível; 

Fiscais Internos: são as pessoas que têm poder para evitar que informações e 

vendedores cheguem aos participantes do centro de compras (tais como 

telefonistas e outros agentes que podem dificultar ou barrar o acesso direto do 

vendedor com o usuário ou decisor). 

Rocha e Christensen (1987) incluem também a figura do guardião (ou 

gatekeeper), descrito como o indivíduo que está permanentemente a par dos 

acontecimentos, que detém conhecimento e informação técnica sobre o produto. 

Tratando das características específicas do comportamento de compra 

organizacional, Bonoma e Shapiro (1991, p.57) afirmam que 

"Um aspecto de compras que permanece constante, 
independentemente da natureza da compra ou dos compradores, é o 
conjunto de tarefas ou papéis sociais que devem ser assumidos para 
que ocorra uma ação coordenada de compra. Esse conjunto de 
papéis pode ser imaginado como um conjunto mais ou menos fixo 
de situações comportamentais, nas quais os gerentes das diferentes 
áreas funcionais da empresa podem ser colocados, para diferentes 
ocaswes de compras. Um conjunto completo de papéis, 
especificados para uma só compra, é chamado de centro de 
compras", (p.57) 

identificando, a partir dessas observações, os seguintes componentes como 

participantes de um centro de compras: o iniciador, os influenciadores, os 

selecionadores, os deliberadores, os compradores e os usuários23
• Os autores 

discutem, também, os diferentes níveis de dificuldade encontrados nos processos 

23 Para os autores, o iniciador é o indivíduo que reconhece que um problema da empresa pode ser 
resolvido ou evitado pela aquisição de um produto ou serviço; os selecionadores costumam ser peritos de 
produtos que controlam as informações sobre os produtos e suas ofertas, muitas vezes determinando 
quais são aqueles que terão acesso àqueles que tomam as decisões, num processo de triagem; os 
influenciadores são aqueles que têm voz ativa na decisão daquilo que deve ser comprado; os 
deliberadores tomam a decisão sobre a compra e que autorizam a compra; e os papéis de comprador e 
usuário são aqueles ligados à obtenção e consumo do produto ou serviço em questão. 
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de compra relacionados com o grau de conhecimento e familiaridade que os 

envolvidos apresentam do problema e de sua solução. Dessa forma, os autores 

esclarecem que os processos de compras irão diferir em se tratando de recompras 

integrais, situação em que a .compra é somente uma questão de renovação de 

pedido de um produto ou serviço usado com regularidade, de recompras parciais, 

quando existe a insatisfação com algum aspecto do produto ou serviço, ou numa 

situação de nova compra, caso em que a empresa não apresenta experiência 

anterior e o nível de confiança é mais baixo. Os estágios e o número de 

indivíduos envolvidos no processo de compra serão tanto maiores quanto mais se 

aproxiniarem desta situação. 

Outro aspecto interessante apresentado pelos autores diz respeito à estrutura de 

poder. Para os autores, "o problema, para o fornecedor, é estar consciente de 

quem estará no grupo de tomada de decisões de compras, como o grupo irá 

interagir e quem são as pessoas influentes, que podem tomar ou vetar a 

decisão''(p.57). Dessa forma, o entendimento do processo de decisão de compras 

industrial requer "pelo menos um contato direto com os clientes"; ou seja, para 

que o nível de abordagem de compras esteja adequado à organização das compras 

do cliente faz-se necessário contatá-los no sentido de conhecer "seus processos 

de compra, sua estrutura de poder, relacionamento fornecedor-cliente de natureza 

mais institucional do que pessoal, políticas gerais e processo de compra". Porém, 

reconhecem que enquanto um vendedor pode facilmente identificar os 

componentes de um centro de compra, encontrará maior dificuldade em definir 

aqueles que detêm o poder de veto, principalmente porque tal posição varia em 

função de fatores como a cultura ou a origem da empresa. Assim, os autores 

afirmam que "o vendedor deve determinar, a partir de observações e não de 

opiniões, a composição do centro de compras; entretanto, o problema de 

identificação dos membros do centro que possuem poder ainda 

permanece"(p. 71 ). 

Outras características do mercado organizacional que o distinguem do mercado 

consumidor e lhe conferem características especiais quanto ao processo de 
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decisão de compras foram identificados por Kotler (1994): o número limitado de 

compradores, o tamanho dos compradores (poucos compradores são responsáveis 

pela maioria das compras), o estreito relacionamento entre fornecedor e 

comprador, a demanda derivada (a demanda por bens industriais é derivada da 
. . 

demanda· por bens de consumo), demanda flutuante de bens e serviços, compra 

profissional realizada por diversos envolvidos. 

Cobra (1992) vai além das fronteiras da empresa e analisa fatores externos, 

internos, subjetivos e objetivos. De acordo com o autor "a decisão de compra é 

fruto de um longo exercíCio em que o vendedor deve buscar a especificação do 

produto, respeitar os anseios do usuário e identificar quem na empresa 

compradora tem influência e poder de decisão~ Para que isso âconteça é· preciso 

analisar diversos passos no processo de compra industrial"(p.237). Para a 

realização dessa análise, o autor apresenta e discute o modelo abaixo: 

Figura 7 - O Processo de Compra Industrial 

' . . Fonte: Adaptado de Webster Jr., Frederick. O Comportamento do Comprador Industrial, 
apud Cobra, Marcos. Administração de Marketing (1992). 
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Onde: 

1. Background do Comprador (pessoa fisica) 

Não é possíyel separar a pessoa fisica do papel que ela exerce como comprador. 

Sua experiência anterior, seu lado pessoal, ambições e frustrações serão fatores 

influenciadores na decisão de compra. 

2. Satisfações com a decisão de compra 

Um aspecto que deve ser observado pelo seu caráter subjetivo, além do caráter do 

atendimento de resultados objetivos é discutido pelo autor, para quem "além da 

satisfação da decisão de compra, normalmente um comprador espera ser 

reconhecido como importante para a organização que ele trabalha e até mesmo 

pelos fornecedores que o visitam"(p.235). 

3. Fontes de Informação 

Um comprador industrial tem à sua disposição diversas fontes de informação: os 

vendedores, os fornecedores, feiras e outras fontes como a recomendação de 

terceiros. 

4. Percepções do comprador 

Cobra afirma que "por mais agressivo e criativo que seja um fornecedor de bens e 

serviços industriais, isso não basta, é preciso saber identificar as percepções que 

o comprador tem do negócio que lhe é oferecido"(l992, p. 236). 

5. Expectativas do comprador 

As expectativas do comprador são diversas e devem ser conhecidas pelo 

vendedor de modo a que este esteja em perfeita sintonia com o comprador. 
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6. Fatores que agem na especificação do produto 

Devem ser identificados quais os atributos do produto valorizados pelo 

comprador; uma vez identificados, esses atributos deverão constar na 

especificação do produto. 

7. Fatores organizacionais 

O vendedor deve descobrir o momento mais favorável à realização da venda. 

8. Fatores Ambientais e situacionais 

Outros fatores relativos ao ambiente que podem afetar as decisões, tais como 

situação econômica, política ou social verificada no momento. 

As decisões, além disso, poderão ser tomadas por um único indivíduo ou por um 

grupo de indivíduos (colegiado). 

2.9.1 Conclusões Preliminares 

A partir dessas colocações decidimos por montar o modelo de decisão de apoio 

cultural dentro do contexto de comportamento de compra industrial, 

considerando o produto cultural como um dos componentes de seu portfólio de 

negócios. 

Consideramos que, para chegar ao modelo de decisão proposto, dado que 

passaremos a tratar a arte como um bem ou produto, atenção especial deve ser 

reservada ao procedimento de decisão e avaliação de compras por parte da 

empresa, aqui tratada como consumidor organizacional. Uma vez detectada as 

diversas percepções, usos e estratégias relacionadas às decisões, e dos diversos 

agentes que atuam nesse cenário, buscaremos adequá-lo ao modelo de decisão 

proposto por Webster (apud Cobra, 1992). 
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O esquema de avaliação e compra de projetos culturais deverá ser estruturado a 

partir das noções apresentadas. Serão aprofundadas as diversas formas pelas 

quais pode o patrocinador avaliar o tipo de projeto melhor ajustado à imagem que 

a empresa pretende divulgar, a adequação dos incentivos fiscais oferecidos pelo 

governo e seu correto gerenciamento, a alocação dessa ferramenta na estratégia 

de marketing e comunicação da empresa, os elementos envolvidos na decisão da 

compra e recompra, resultando num esquema que permita o melhor conhecimento 

dos processos que envolvem a participação da empresa em projetos de caráter 

cultural, com o intuito de facilitar a tomada de decisão e maximizar os seus 

resultados. 

2.1 O O Mecanismo de Compra de um Projeto Cultural 

Dentre a escassa literatura disponível a respeito do Marketing Cultural, são raras 

as referências a respeito do processo de operacionalização de patrocínio de 

projetos culturais. Neste capítulo apresentaremos algumas experiências 

publicadas, a maioria parte delas depoimentos relatando experiências individuais, 

que nos ajudam a identificar alguns dos agentes envolvidos nesse processo e nos 

fornecem uma indicação de como se dá o processo no cenário brasileiro. 

Duas etapas distintas serão abordadas: a) a identificação de projetos a serem 

incentivados e b) a análise e seleção (ou o processo decisório propriamente dito). 

\ 



Uma Contribuiçao· Para a Prática do Marketing Cultural no Brasil 79 
---------------~-----------------------------------~-----------------------------------------------------

2.1 0.1 A Identificação de Projetos 

2.1 0.1.1 Agentes envolvidos 

Observamos que a identificação dos projetos pode ser resultado de uma ação da 

empresa ou de terceiros, ou seja, a iniciativa pode ser tomada pela empresa, pela 

comunidade artística ou por agentes culturais intermediários. 

2.1 0.1.1.1 Iniciativa da Comunidade Artística: 

De acordo com Sarkovas24
, a partir de 1986, impulsionados pelas possibilidades 

oferecidas na Lei Sarney, a comunidade artística passou a assediar as empresas 

em busca de verbas para seus projetos. Como resultado dessa pressão, empresas 

que até então não haviam considerado a possibilidade de associar sua marca à 

cultura acabam por analisar algumas ofertas e a considerar a possibilidade de 

patrocinar. 

Quando a iniciativa parte da comunidade artística, Mendes de Almeida (1992) 

esclarece a necessidade da implementação de mecanismos de adequação e 

apresentação de um projeto a possíveis patrocinadores, em que algumas pesquisas 

e observações do mercado permitiriam definir o eixo de identidade entre o 

público de determinada cultura e o consumidor ou 'público-alvo' de determinado 

produto. Nesse caso, de acordo com o autor, três níveis de pesquisa são 

fundamentais para o Marketing Cultural: 

\ 

• Pesquisa da empresa - realizada com o intuito de se obter o máximo de 

informações sobre a estrutura da empresa para a qual se está preparando o 

projeto. Pode ser feita por meio de clipagem de materiais de jornais, 

observação dos anúncios na TV e nas revistas que revelem as ações da 

empresa que traduzam sua estratégia de comunicação e a que tipo de público 

ela está voltada; 

24 Em entrevista fornecida para a pesquisadora, em 18.07.97. 
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• Identificação do público - estabelecendo wna vinculação do projeto ao público 

alvo da empresa que deverá ser patrocinadora; 

• Utilização de outros recursos - publicidade, para "informar as pessoas sobre o 

projeto; assessoria de imprensa, com a mesma finalidade; e merchandising, 

que seria a ferramenta capaz de dar visibilidade à marca ou ao nome do 

patrocinador dentro do evento ou acontecimento cultural. 

Percebemos, por outro lado, que o grau de relacionamento e influência do 

proponente é wn fator de peso para o sucesso da iniciativa. O presidente do 

Goethe Institut na Alemanha, Hilmar Hoffinann, reportou à revista Focus (1996) 

no artigo intitulado "Goethe Gegen Geld" que nutre bons contatos com dirigentes 

de empresas e políticos e nunca bate na porta de algwn deles para sair com as 

mãos vazias. O empresário diz que depois de levantar patrocínio para suas 

instalações na Alemanha, está em busca de apoio financeiro para a manutenção 

de suas 27 bibliotecas em outros países, entre elas a de Belo Horizonte. 

A representante do Ministério da Cultura em São Paulo, Priscilla Netto Soares25
, 

acredita que o problema, neste caso, está na dificuldade de percepção, por parte 

do meio artístico, das estratégias empresariais e da diferença de linguagem 

existente em o meio artístico e empresarial. 

2.1 0.1.1.2 Intermediários especializados: 

Para Durand, Gouveia e Berman (1995) a necessidade da intermediação por 

agentes que conheçam os dois lados do processo é essencial. A experiência dos 

autores no campo indica que a busca de doações e patrocínios costumam ser 

intermediadas por profissionais especializados, cuja função é dar às iniciativas 

culturais o formato de interesse empresarial. Nesse trabalho está incluída a 

habilidade e a sensibilidade em localizar pontos de afmidade entre o evento ou 

25 Cf. entrevista realizada para as finalidades deste estudo, em 03.03.97. 
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bem cultural para o qual se busca recursos e as características das empresas 

patrocinadoras a serem consideradas. 

Em artigo publicado pela Folha de São Paulo (09/6/97), Yacoff Sarkovas 

identifica os novos componentes do cenário de viabilização de projetos artísticos, 

no qual um elemento novo, permitido por lei há apenas dois anos, ganha cada vez 

mais espaço e importância: o planejador de marketing cultural, que faz a ligação 

entre empresas e produtores. Em sua visão, existem 4 funções dentro do 

marketing cultural: o planejador (categoria em que se enquadra), o agenciador, o 

consultor e o gestor. Em comum, esses quatro elementos traduzem a linguagem 

de artistas e empresários para algo comum, por meio da formatação de projetos. 

Assim: 

• O planejador faz uma radiografia da empresa, verifica as necessidades e as 

oportunidades mais interessantes e monta um plano de atuação abrangente; 

• Já o agenciador - também chamado de intermediário - é o profissional 

independente que tenta ''vender" um projeto pronto para as empresas; 

• O consultor é o profissional utilizado pela empresa para realizar projetos já 

defmidos; 

• Os gestores são as pessoas localizadas dentro das companhias que decidem 

para onde vai a verba reservada à esse tipo de investimento. 

2.1 0.1.1.3 Pela empresa: 

Javalgi, Traylor, Gross e Lampman (1994) revelam que a tendência do aumento 

das ações de patrocínio e sua crescente visibilidade no composto de comunicação 

das empresas trazem uma maior preocupação a respeito da forma pela qual o 

Patrocínio é realizado pelas empresas. Frente à essa preocupação, empresas tão 

diversas quanto Wrangler, Kentucky Fried Chicken e Marriott mantêm um 

gerente de eventos especiais para o planejamento, seleção e execução de 

atividades de patrocínio. 
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Quando a iniciativa parte da empresa, Galo (1992) identifica os seguintes passos 

no processo: 

• Decisão do volume de investimentos em comunicação; 

• Definição das ferramentas a serem utilizadas e compatibilidades dos meios de 

comunicação; 

• Definição do projeto - utilizando empresa especializada ou diretamente no 

mercado; 

• Levantamento de orçamentos, locais receitas a serem geradas, e defmição do 

apoio de outras ferramentas de comunicação. 

A partir de sua experiência como gerente de promoções na Mesbla e na Souza 

Cruz, onde participou diretamente da produção do Carlton Dance, Hollywood 

Rock e Free Jazz Festival, Galo (1992, p.25) esclarece que ''uma ação 

promocional é uma ação premeditada, uma atividade cuidadosamente planejada". 

Após a decisão do volume de investimentos que a marca deve receber em 

comunicação, deve ser determinada a compatibilidade dos sistemas e dos meios 

de comunicação que se vai utilizar. ''Neste momento, a escolha do nicho 

promocional deve contemplar prioritariamente a compatibilidade da imagem do 

produto com o segmento promocional e este nicho como gerador de notícia ou 

criador de momento jornalístico". 

Segundo o autor, ao se concluir pela realização de uma atividade promocional de 

imagem e o seu nicho, o próximo passo é a identificação de uma empresa 

especializada no mercado para desenvolver o projeto ou a busca e aproveitamento 

de projetos já existentes no mercado. 

Dentre as fontes de informação para a identificação de projetos no mercado estão 

os bancos de projetos mantidos pela Secretaria Municipal da Cultura e pelo 

Ministério da Cultura, onde estão relacionados os projetos aprovados pela Lei 
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Mendonça e pela Lei Rouanet, respectivamente. Segundo Figueiredo26
, as 

empresas estão cada vez mais se dirigindo espontaneamente à CAAPC (Comissão 

de Averiguação e Avaliação de Projetos Culturais da Secretaria Municipal de 

Cultura) em busca de projetos culturais; a mesma tendência é detectada por 

Soares27
, que diz atender diariamente tanto efupresas em busca de informações a 

respeito dos mecanismos da lei e de informações a respeito de projetos 

aprovados, quanto artistas, em busca de orientação para a formatação e 

apresentação de projetos. 

2.11 O Processo de Decisão Gerencial 

2.11.1 As Áreas da Empresa que se Relacionam com as Decisões de 
Patrocínio 

Sarkovas afirma, na apresentação dos resultados da 1 a. Pesquisa Qualitativa 

Sobre· o Mercado Brasileiro de Patrocínio Cultural publicada no caderno Arte

Empresa, Parceria Multiplicadora (1994, p.l O) que "a obtenção do patrocínio 

exige do administrador cultural conhecimento das estratégias e objetivos da 

comunicação institucional e de marcas e produtos, levando-o a interagir com 

diversas áreas das empresas, como as de relações públicas, marketing, até 

recursos humanos e tributos." 

Os resultados da pesquisa indicam que as empresas se comunicam com os 

mercados de formas e com objetivos distintos através de duas grandes áreas: 

26 Figueiredo, Helena Maria, secretária executiva da CAAPC, em entrevista citada. 
27 Soares, Priscila M. Netto, representante do MinC em São Paulo, em entrevista citada. 
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Quadro 10: As Áreas de Comunicação da Empresa que Utilizam o Patrocínio 

' Áreas de Marketing Areas Corporativas 

Visam administrar o relacionamento da Visam a ampliação dos negócios da 

empresa com a sociedade. empresa, 

Denominam-se, geralmente, Denominam-se, geralmente, 

departamentos de relações públicas, departamentos de marketing, 

comunicação social, relações . gerência de produto, etc. 

corporativas, etc. 

Procuram mostrar os melhores Atuam desde·o desenvolvimento do 

. ângulos da empresa, valorizar sua produto até sua distribuição final. 

imagem e influenciar os grupos que Detêm e operam todo o orçamento 

·detêm o poder de implementar de comunicação voltado ao mercado 

mudanças econômicas, sociais, etc: consumidor da empresa. 

Por se tratar de áreas Por se tratar de áreas 

eminentemente políticas, mantêm eminentemente técnicas, mantêm 

grande proximidade com a cúpula maior distanciamento da cúpula 

da empresa. da empresa; 

Têm autonomia na Têm autonomia para estabelecer 

operacionalização de verbas, dentro estratégias de mercado e na 

de estratégias pré-estabelecidas. operacionalização de verbas. 

Seus objetivos negociais nem Seus objetivos negociais são 

sempre são declarados nas suas declarados e norteiam diretamente 

ações. todas as suas ações. 

Fonte: Arte-Empresa, Parceria Multiplicadora: la. Pesquisa Qualitativa Sobre o Mercado 

Brasileiro de Patrocinio Cultural, Francescllini e Associados, 1994, p.20. 

A associação da empresa com a arte por intermédio da área de Relações Públicas 

é também analisada por Finn (1986), que a relaciona ao crescente 

reconhecimento das vantagens da parcena arte/empresa para a imagem das 

companhias. 
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De acordo com o autor, a inclusão das artes nos programas de relações públicas 

das empresas americanas pode ser verificada já desde a virada do século, com o 

intuito de associar a representação dos valores mais elevados da sociedade, 

traduzidos nas manifestações artísticas, às políticas e programas visando gerar 

credibilidade às suas atividades e auxiliar na continuidade de suas lideranças. A 

parceria da arte com o mundo dos negócios, porém, é efetivamente realizada 

somente nas últimas décadas, quando as empresas se voltam à busca da satisfação 

de seus públicos pela oferta de eventos de natureza cultural. 

A associação da arte com atividades de propaganda é discutida por Phillips 

(1986, p.9), para quem "o reconhecimento de que as artes podem ajudar a 

melhorar a imagem pública de uma empresa e, conseqüentemente, ajudar a 

vender mais produtos e serviços está induzindo empresas de todos os tamanhos, 

nos Estados Unidos, a associar as artes à suas campanhas publicitárias". 

Welsch (1986), por sua vez, analisa a associação da arte com o Marketing, 

afirmando que a integração, com a finalidade de aumentar as vendas de produtos 

e serviços, é uma tendência que se verifica nos negócios nos Estados Unidos. 

Percebemos, portanto, que ao investirem em patrocínio cultural · as empresas 

buscam atingir basicamente dois objetivos: 

• obter retornos em forma de aumento de vendas, oportunidades de relações 

públicas ou mídia, ou 

• obter retornos em forma de imagem (conhecimento, fixação ou melhoria) de 

marca corporativa ou de produtos/serviços. 

E que tais finalidades são obtidas pela utilização dessa ferramenta pelas áreas de 

Relações Públicas, Propaganda e Marketing. 

A la Pesquisa Qualitativa do Mercado Brasileiro de Patrocínio Cultural (1994) 

conclui que as áreas corporativas não envolvem as agências de propaganda e 

promoção nas decisões de patrocínio, o que já não aconteceria com as agências 
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de publicidade e promoção que atendem às áreas de marketing, as quats 

dividiriam com as agências a tarefa do planejamento estratégico de comunicação, 

uma vez que tais agências seriam profundas conhecedoras das linhas de interesse 

de suas marcas/produtos. De acordo com a pesquisa, as propostas de patrocínio 

artístico-cultural avalizadas pelas agências têm maior possibilidade de aprovação 

e obtenção de recursos. 

2.11.2 Conclusões Preliminares 

Percebemos que as principais áreas da empresa envolvidas no processo de 

decisão em questão são as áreas de Marketing e Corporativa. Outras áreas citadas 

são: jurídica, financeira e comercial. Além desses, entre os agentes externos que 

participam desse processo, encontramos: artistas, agenciadores, consultores e 

planejadores. Tais agentes podem ocupar posições de iniciadores ou 

influenciadores, mas são também, juntamente com os bancos de dados oferecidos 

pelo Ministério e Secretaria da Cultura, a principal fonte de informação da 

empresa. 

Relacionando esses dados com outros até agora obtidos, teríamos o seguinte 

quadro: 
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Quadro 11: Fontes de Informação Externas e Áreas Internas da Empresa 

Relacionadas ao Processo de Decisão de Compra. 

Mecenato 

Patrocínio 
Reatil'O 

Fontes de Informação 

Artistas, agenciadores ·. ·. 

Patrocínio Ativo ArtiStas;agenciadores, . , 
produtores (inici(ldores) 

Patrocínio 
integrado 
(Marketing 
Cultural) 

Banco de Projetos .. 

Consultores 
{injluenáadores) ·. 

····i· 

Planejaclores, Consultores' 
(injluenciadores) .·· · • ... 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Expectativa 

Pe~soal 

imagem pa~a marca 

Promoção ... Vendas 

Publicidade ~ Mídia 

·Relaç9es Públicas 

__ ,-.. 

Trallsferência de .· 
Imagem 

Pessoa com poder 

Pessoa que dá apoio,. 
às artes 
(geralmente da· área 
de Marketing) · 

Comercial 
Marketing 
Assuntos 
Corporativos 
(iniciadores).·. 

Financeiro 
Jurídico 

Estrutura de 
cólegiado_: 

Área Corporativa e 
.. Área de Marketing ·· 

. (iniciadores) 
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2.12 CONCLUSÕES FINAIS DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A partir da revisão das defmições e discussões a respeito das diferentes atividades 

relacionadas à ação de investimento em projetos de natureza cultural, percebemos 

que a existência de uma série de motivações e expectativas distintas relacionadas 

ao investimento descrevem atividades diferentes. Essas atividades foram, então, 

identificadas de acordo com 

1. A motivação: ou os motivos que levam a pessoa/empresa a investir em 

projetos culturais. Aqui, percebemos que as atividades se diferenciam pelo 

grau de envolvimento pessoal versus integração à estratégia da empresa, 

2. As expectativas com relação ao investimento, ou o resultado esperado da ação, 

diretamente relacionadas aos motivos que levam à realização do investimento. 

O relacionamento das características sugere a seguinte percepção dos 

investimentos: 
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Quadro 12- MotivaÇões, Per~epÇões e. É~pectâtivas das;Emp.resas com Rei~ção aos 
. . • ' • . "! . • • . • .• :· . ' . ~ : 

Investimentos entProjetos Culturais. 

_.Envolvimento pessoal · Integração (l estràtégia . . . .. .11 

Fonte: Elab~rado pela a~tora. 

3~ Estratéglàs: o estudo da aplicação da ferràmenta·rto composto de éomuniéação . . . . ' ' . . . 

da empresa nos mostr~ também, diversas'. estratégias .nas quais ·o evento 
.. 

cumpre diferentes funções: 

.... · . 
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Quadro 13 -Papel da Ferramenta na Estratégia de Comunicação da Empresa 

Representação 
Gráfica 

Percepção 

Estratégia 

.DUO Ui~ l![Y1 
. \•." .. ·. . .. . ... 

Mecenato. 
Empresàrial 
(Patrocínio. 
eStágio 1). 

. :' . . ~ ... ·. 

· Patrobínio 
·· Re<J.tivo •··· 
(eStágio2) . ·. 

Uma ·.c~· .• · ':Patrocírtio 
ferramenta nó como têcniéa · 
·composto de. de ação pata 
comurticação;, ·. pOssibilitar ·. · · 
uma açã9 c;om outras . 

.. fim em si . . ferramentas: .• 
mesma. i ~r()moção, .. 

· .. / · Propagandà, . 
RP_·._:··.,, ···.·. 

J>atrocínío " 
Ativo.· 
(eStágió 1) 

Ação qtÍe se . 
utíliza de 
outras.· 
·ferramentas ·do. 
cúmposto pàra ··. 
se fazer .• ,· 
'conhecer e 
valorizar 

. ·. '/ . .-

Fonte: Elaborado pela autora. 

Patrocínio . 
·Ativo 
(eStágio2) ·. 

· Ferramenta . 
integrada aos 

· planos de ação 
da empresa 

Uma 
ferramenta 
tom fim em si 
mesma. 
Uma 
ferramenta que··· 
se utiliza de · .· 
outras para se · 
fazer conhecer 

4. A existência de diversos agentes externos atuando basicamente na oferta de 

eventos (que vão desde eventos desagregados das necessidades empresariais, 

passando por soluções prontas para marcas até a oferta de estruturação de 

estratégias integradas) aparecendo como a principal fonte de informações das---....__ 

empresas e, em alguns casos, atuando como iniciadores; 

5. A análise do processo decisório nos indica que os seguintes agentes são 

passíveis de identificação: os usuários (aqueles· para quem se destina o 

evento); os decisores e aprovadores (que são pessoas dos departamentos de 

Marketing ou Assuntos Corporativos das empresas). Além desses, como 

citado, os iniciadores nos parecem se encontrar fora da empresa quando o 

processo é reativo, e dentro da empresa quando o processo é ativo. Outros 

elementos nos parecem estar dispersos no ambiente empresarial; 
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6. A existência das leis de incentivo demonstrou ser o maiOr elemento 

injluenciador nas decisões de patrocínio. A necessidade de sua existência 

parece estar relacionada ao grau de integração da atividade na estratégia global 

da empresa, da seguinte forma: 

Quadro 14 - Iniciadores, Influenciadores, Aprovadores, Decisores e Usuários do 

Investimento 

Percepção Mecenato Patrocínio Patrocínio Patrocínio Patrocínio 
Reativo Ativo Integrado como lnvtto. 

Fontes de Artistas, . Artistas, · · Artistas, Pl~mejadores Artistas 
Informação agenciadores •· agenciadores consultores,. Consultores Produtores 

Bancos de . (injluenciadores) 
(iniCiadores) ·· (iniCiadores) Projetos· 

-

Processo Centrado em Pessoa que dá. (iniciadores) (iniciadores) Decisore 
Decisório uma pessoa apoio às artes Decisores e Decisores e Aprovador: 

com poder (defensor) Aprovadores: · Aprova dores: Contabilidade/ 
área de· área de Marketing Financeiro + 
Marketirtg, . e A. Corporativos Marketing 
A. Corporativos, (estrutura de 
Comercial ' colegiado). .. 

' ,. 

Intluenciadores: . . ... 

área :fuianceira e 
· .. jurídica 

~ .. 

Usuário Não definido Público-alvo Público de Públicos interno, NãQ:de_tllJ.ido 
(consumidores) influência, externo, de 
Público de públioo interno influência, 
influência (alta gerência) e pública-alvo. 

público-alvo (consumidores) e 
(consumidores) comunidade 

.. 
Existência Muitas vezes Necessária Neeessária · Nãó necessária Imprescindível 
de Lei desconhece 

Lei como Em alg1Jlls·.·· Sim Sim 
.'-

Não Sim ... 
Influencia- casos 
dor a 

Fonte: Elaborado pela autorlL 

· . 

' 
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7. Identificados os elementos que consideramos participar da decisão, buscamos 

adequá-los ao processo de cómpra proposto por Webster (apud Cobra, 1992), 

tendo como resultado a figura 8, apresentada a seguir: 

Fig. 8 : O processo de compra industrial adaptado para decisões de 
investimentos em projetos culturais 

f~i '::· ~~,:-- >'~~-~:_;-~;~<:~---_ 

· · Mqpv~çã<>,. . 
:~,~-" ., ;.~--~<:::· -~.J :; :,_ :~,~'- ~-.: 

'.Crltérihs de 
:'AVátia"N<>,·. 

'N'ívelde .•. 
·::Eifgêrlcià 

'A-m'biêrite' 
· LegaL;_ 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de nwdelo de Webster, apud Cobra (1992). 
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3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DA PESQUISA DE CAMPO 

3.1 Objetivo Geral 

A proposta geral do estudo é realizar uma pesquisa exploratória que, partindo da 

literatura existente e do levantamento de experiências vivenciadas na área, 

permita apresentar um esquema hipotético-dedutivo comprovado em pesquisa de 

campo do processo de decisão pelas quais passam as empresas aos realizarem 

investimentos em projetos culturais, indicando quais as instâncias envolvidas e 

enfocando as etapas para a busca e identificação de um projeto adequado à sua 

estratégia de marketing, sua análise, aprovação, e avaliação. Além disso, o estudo 

busca lançar luz adicional acerca do tratamento da questão do patrocínio de 

projetos artístico-culturais por parte de empresas e avaliar questões como a 

contribuição das leis em vigor e utilização de instrumentos de medição do retomo 

dos investimentos realizados. 

3.2 Objetivos Específicos 

3.2.1 Objetivos Primários 

1. Revisar a bibliografia referente ao assunto buscando levantar o "estado da 

arte" e orientações práticas de como o processo se realiza nas empresas em 

países que apresentam maior nível de vivência e esclarecimento quanto ao 

assunto, buscando adequá-las à realidade brasileira; 

2. Buscar complementar essas informações com subsídios levantados junto a 

empresas, agências de marketing cultural e grupos proponentes, a título de 

acessório exploratório; 
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3. Propor um esquema inicial de decisão de apoio cultural; 

4. Testar exploratoriamente o esquema proposto realizando uma pesquisa de 

campo junto a empresas patrocinadoras de projetos culturais, buscando 

verificar sua validade; 

5. Propor um esquema revisado do processo de decisão empresarial para a 

análise, escolha e avaliação dos resultados de um projeto de patrocínio 

cultural. 

3.2.2 Objetivos Secundários 

Levantar dados que possibilitem a atualização do pensamento empresarial a 

respeito das atividades relativas ao Patrocínio Cultural no Brasil e que esclareçam 

alguns de seus procedimentos e conceitos. Esses dados são: 

A. Importâticia da existência de leis de incentivo para a realização de patrocínio 

cultural pelas empresas; 

B. Relação entre as verbas destinadas ao patrocínio e a outras ferramentas no 

orçamento de comunicação e 

C. Nível de utilização de instrumentos de avaliação do retomo das ações de 

patrocínio cultural. 
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4. DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO E REALIZAÇÃO DAS 

PESQUISAS 

· 4.1 · Contextualização 

Este trabalho foi desenvolvido entre os meses de janeiro de 1996 e julho de 1997, 

quando a nova regulamentação da Lei Rouanet, que aconteceu em maio de 1995, 

dava impulso à atividade e proporcionava profundas modificações no cenário 

artístico e empresarial com relação à utilização de projetos culturais como 

ferramenta de comunicação das organizações. No espaço decorrido entre o início 

da pesquisa bibliográfica, a realização das pesquisas e a redação do estudo 

observamos uma crescente participação do Estado e divulgação do tema na mídia 

impressa e eletrônica. Atribuímos o fato em parte aos benefícios provenientes da 

aplicação das leis, em parte pela compreensão da importância da utilização da 

estratégia, o que pode ser resultado da disseminação dos conhecimentos por 

cursos ou por experiências bem sucedidas de outras empresas28
• 

4.2 METODOLOGIA 

O estudo teve um caráter teórico-empírico e sua elaboração compreendeu duas 

técnicas metodológicas: revisão bibliográfica e pesquisas de campo. 

Cada um dos passos apontados nos objetivos específicos observou metodologias 

apropriadas para seu desenvolvimento. Assim, 

28 Somente no 1°. semestre de 1997 foram oferecidos os seguintes cursos sobre Marketing Cultural: 
Curso Internacional de Marketing Cultural (maio'97, realização Articultura); Seminário de Marketing 
Cultural (maio'97, realização Informações Culturais); Encontro Internacional de Marketing Cultural 
Gunho'97, realização Articultura- neste evento ocorreu o lançamento da Revista Marketing Cultural). 
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I. Revisar a bibliografia referente ao assunto buscando levantar o "estado da 

arte" e orientações práticas de como o processo se realiza nas empresas em países 

que apresentam maior nível de vivência e esclarecimento quanto ao assunto, 

buscando adequá-la à realidade brasileira; 

Encontramos em Selltiz et al (1974, p. 66) a seguinte orientação: 

"antes de qualquer tentativa de sistemática para obter as intuições 
das pessoas com prática, é evidentemente necessário ter algumas 
idéias preliminares das questões importantes na área. Uma fonte 
de tais idéias é o estudo bibliográfico." 

A revisão bibliográfica compreendeu o estudo de livros, artigos e publicações 

sobre os temas mecenato, patrocínio (e, em particular, patrocínio cultural), 

marketing, marketing cultural, cultura, comunicação empresarial e áreas afins, 

além de processos de decisão de compra industrial e estudos de comportamento 

do consumidor industrial. 

2. Buscar complementar essas informações com subsídios levantados junto a 

empresas, agências de marketing cultural, grupos proponentes e consumidores, a 

título de acessório exploratório; 

"Antes de criar um roteiro de entrevistas para as perguntas 
sistemáticas aos informantes, a informação do estudo 
bibliográfico deve ser complementada por um certo número de 
entrevistas não-estruturadas com pessoas que tenham tido grande 
experiência no campo a ser estudado." (Selltiz et al., 1974, p.66). 

Assim, um estudo exploratório foi realizado com a finalidade de obter subsídios 

para a realização do projeto. Segundo Selltiz et al. (1974, p.60), o estudo 

exploratório pode ser utilizado, entre outros, para " ... aumentar o conhecimento do 

pesquisador acerca do fenômeno que deseja investigar em estudo posterior, mais 
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estruturado, ou da situação em. que pretende realizar tal estudo ... ". De acordo 

com os autores, alguns métodos são úteis na elaboração de um estudo 

exploratório: (1) uma resenha da literatura pertinente; (2) um levantamento de 

pessoas que tiveram experiência prática com o problema a ser estudado e (3) uma 

análise de exemplos que estimulem a compreensão" (Selltiz et al., 1974, p.62). 

Ainda de acordo com Selltiz et al. ( op.cit, p. 70), com relação à análise de 

exemplos que estimulem a compreensão 

"deve estar claro que não estamos descrevendo o que é às vezes 
denominado a abordagem do 'estudo de caso', no sentido restrito 
de estudar os registros mantidos por instituições, mas, ao 
contrário, o estudo intensivo de exemplos selecionados do 
fenômeno em que estamos interessados. O método pode ser o 
estudo de registros, a entrevista não-estruturada, a .observação 
participante, ou alguma outra abordagem" 

Os aspectos dessa abordagem que o tomam um processo adequado para a 

provocação de intuições é, segundo os autores, a atitude do pesquisador, de 

receptividade atenta, de busca, e não de verificação; a intensidade do estudo do 

indivíduo, grupo, cultura ou situação, e uma terceira característica deriva da 

capacidade integradora do pesquisador, de reunir, numa interpretação unificada, 

muitos e diversos aspectos da informação. 

O esforço de pesquisa exploratória de campo foi realizado junto a empresas 

patrocinadoras e à uma das agências de marketing cultural pioneiras no Brasil. 

Subsídios adicionais considerados necessários para a confecção do modelo foram 

levantados junto a representantes do Ministério da Cultura e da Secretaria 

Municipal de Cultura. Os consumidores foram considerados não representativos 

para as finalidades da pesquisa, por desconhecerem os processos de decisão aqui 

discutidos. 

3. Propor um esquema inicial de decisão de apoio cultural; 
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4. Testar exploratoriamente o esquema proposto realizando uma pesquisa de 

campo junto a empresas selecionadas, patrocinadoras de projetos culturais, 

buscando verificar sua validade; 

A proposta inicial era de que o esquema sena testado em uma amostra de 

empresas selecionada de maneira intencionat29
, não-probabilística30 e por 

julgamento31
, composta de 3 empresas cuja utilização do patrocínio foi 

considerada marcante nos últimos 3 anos. O limitado número de componentes da 

amostra para o estudo em questão é recomendado por Selltiz et ai. (1974, p.71): 

"Os cientistas soc1a1s que trabalham com esta abordagem 
verificaram, freqüentemente, que o estudo de poucos casos pode 
provocar um grande número de novas intuições, enquanto que 
grande número de outros casos apresentará poucas idéias novas." 

O tipo de amostragem não-probabilística por julgamento também encontra 

respaldo Selltiz et ai. (1974, p.206), segundo os quais 

"Se a investigação se transforma em pesquisa de indivíduos com 
idéias, como é comum em pesquisa mercadológica, o esforço 
deveria ser no sentido de selecionar indivíduos que têm grande 
conhecimento do assunto e que sabem exprimir suas idéias. Não 
se procura no trabalho exploratório um grupo representativo." 

29 " ••• de acordo com determinado critério, é escolhido intencionalmente um grupo de elementos que irão 
compor a amostra. O investigador se dirige intencionalmente a um grupo de elementos dos quais deseja 
saber a opinião". Martins, Gilberto A. Manual para Elaboração de Monografias e Dissertações. 2a. 
edição, São Paulo: Atlas, 1994, p.41. 
30Método de amostragem não-probabilístico " ... é definido como qualquer método de amostragem em que 
a possibilidade de escolher um certo elemento do universo é desconhecida". Boyd, H. W. e Westfall, R. 
Pesquisa Mercadológica: texto e casos. 6a. ed., Rio de Janeiro: Ed. da Fundação Getúlio Vargas, 1984, 
p.398. 
3J.'Neste sistema, o especialista no assunto a que se refere a investigação escolhe o que acredita ser a 
melhor amostra para o estudo em questão". Idem, ibidem, p.399. 
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Os mesmos autores complementam, dizendo que 

''talvez o método mais direto para escolher informantes seJa 
solicitar a administradores estrategicamente colocados, que 
trabalham na área que se deseja estudar, uma indicação de 
pessoas com mais informação, mais experiência e mais 
capacidade de análise." (p.64). 

No decorrer do estudo a amostra foi revista e aumentada, com o intuito de tentar 

estabelecer conexões entre setores de atividades. Assim, teríamos 4 setores de 

atividade (automobilístico, transportes aéreos, bancário e alimentício), cuja 

amostra constaria de duas empresas de cada setor. Como no início das pesquisas 

essa correlação se mostrou ineficaz, a amostra foi novamente reduzida, e foi 

composta de um total de seis empresas. 

Essa etapa do trabalho foi realizada a partir da aplicação de questionários não

estruturados I não-disfarçados em entrevistas pessoais. De acordo com Boyd e 

Westfall (1984, pp.143-146), este tipo de questionário traz como vantagens a 

garantia da obtenção de maiores informações por parte do entrevistado, do 

levantamento de pontos individuais importantes, suas relações e suas 

experiências. Por outro lado, o entrevistador também tem a liberdade de adaptar 

cada entrevista à situação e personalidade do entrevistado. As. entrevistas 

individuais, por sua vez, são mais flexíveis e normalmente mais precisas que os 

outros métodos de entrevista disponíveis. 

E, como resultado, o estudo pretende 

5. Propor um esquema revisado do processo de decisão empresarial para a 

análise, escolha e avaliação dos resultados de um projeto de patrocínio cultural. 
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4.3 A PROPOSIÇÃO DE UM ESQUEMA 

A proposição de um esquema como primeiro passo na busca da construção de 

modelos conceituais foi defendida por estudos anteriores de outros autores. 

Bunge (1972), em suas considerações iniciais do livro "Teoria y Realidad", 

discute a importância da proposição esquemas para o desenvolvimento de 

modelos conceituais e defende sua importância na explicação a realidade. 

A conquista conceitual da realidade começa, como esclarece Bunge (1972), por 

idealizações. Desprezando-se o que é ostensivamente diferente, agrupa-se o 

comum em classes, dando corpo a um modelo conceitual. "Mas isso não basta: se 

a intenção é a de incluir o objeto modelo em uma teoria é mister que se lhe 

atribua propriedades suscetíveis de serem tratadas como teorias. É preciso 

imaginar um objeto dotado de certas características que freqüentemente não serão 

mutáveis. E aí corre-se o risco de generalizações, mas não há outro meio, dado 

que a maior parte das coisas estão ocultas a nossos sentidos"(p.12). 

O autor considera que somente modelos construídos com a ajuda da intuição e da 

razão e submetidos à comparação empírica triunfaram, e, sobretudo, são 

suscetíveis de serem corrigidos em caso de necessidade. Referindo-se a Lieb e 

Mattis (1966), afirma que "a solução dos problemas de uma dimensão constituem 

uma contribuição para a explicação da realidade: a necessidade de uma análise 

rigorosa nos conduz a uma aproximação mais crítica e melhor da realidade" 

(p.14). 

Para o autor, um modelo teórico é um sistema hipotético-dedutivo concernente a 

um objeto modelo que é, por sua vez, uma representação conceitual esquemática 

de uma coisa ou de uma situação real. E conclui: "na busca da construção de 

modelos, portanto, começa-se por esquematizar"(Bunge, 1972,p.14. Grifo nosso). 
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4.4 FONTES DE DADOS 

4.4.1 Dados Primários 

A amostra de empresas e profissionais pesquisados numa primeira etapa para a 

obtenção dos dados utilizados para a montagem e proposição do esquema e 

levantamento . dos dados adicionais propostos nos objetivos secundários foi 

constituída por: 

Volkswagen do Brasil S.A 

General Motors do Brasil S.A 

Rio Sul Linhas Aéreas 

Nestlé Industrial e Comercial 

Articultura Comunicação Ilimitada 

Fundação Padre Anchieta - TV Cultura 

Ministério da Cultura, Secretaria de Apoio à Cultura (Lei Rouanet) 

Secretaria Municipal de Cultura (Lei Mendonça) 

A segunda etapa de pesquisa, referente à validação do esquema proposto e 

complementação dos pontos específicos referentes aos objetivos secundários, foi 

realizada junto às seguintes empresas: 

Indústrias Gessy Lever Ltda. 

Blindex Vidros de Segurança Ltda. 

Articultura Comunicação Ilimitada. 
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4.4.2 Dados Secundários 

Os dados secundários foram obtidos a partir da literatura indicada na 

Bibliografia, composta de livros, artigos, dissertações e teses, nacionais e 

estrangeiros, materiais audiovisuais coletados junto à Fundação Padre Anchieta e 

fornecidos por agências de fomento ao patrocínio cultural, além da consulta aos 

bancos de dados do Ministério da Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura, ao 

endereço eletrônico do Ministério da Cultura e às Leis de Incentivo à Cultura. 

4.5 ROTEIRO PARA A CONSECUÇÃO DAS ENTREVISTAS 

4.5.1 Contatos 

1. As empresas foram inicialmente contatadas por telefone no departamento de 

marketing ou de atendimento . a clientes, ocasião em que a pesquisadora se 

identificava e solicitava informação para a localização do responsável pelo 

gerenciamento de projetos culturais da empresa. 

2. Identificado o profissional, a pesquisadora explicava os propósitos da pesquisa 

e solicitava uma entrevista pessoal, pedindo licença para enviar um fax com 

maiores informações a respeito do objetivo da pesquisa. Algumas vezes (como 

no caso da Nestlé) a carta foi solicitada pela secretária do responsável para 

análise da viabilidade do fornecimento dos dados que se pretendia levantar; na 

maioria dos casos a própria pesquisadora ofereceu o envio do material como 

forma de preparação do entrevistado para a ocasião ôa entrevista. 

3 _ O fax era enviado na mesma data e, na maioria das vezes, um segundo contato 

telefônico era realizado com o intervalo de dois a quatro dias. Nesse fax a 

pesquisadora oferecia, aos colaboradores da pesquisa que demonstrassem 

interesse, o enVIo um sumário executivo com os principais resultados do 

estudo. 
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4. Com a fmalidade de registrar cada contato, que se deram com diversas pessoas 

de cada empresa, a pesquisadora montou um quadro como referencial para os 

contatos que deveriam ser feitos e aqueles que exigiam espera; esse quadro 

está demonstrado no anexo 5, e ilustra as dificuldades para a consecuÇão de 

algumas das entrevistas, que comentaremos a seguir. 

4.5.2 Realização das Entrevistas 

As pesquisas foram realizadas entre os meses de abril e julho de 1997. Aqui cabe 

um comentário a respeito da dificuldade encontrada na consecução das 

entrevistas: como os dados a serem levantados exigiam o contato com 

representantes de alto escalão das empresas selecionadas, o acesso à esses 

profissionais não foi tarefa das mais fáceis. Seguindo um roteiro acadêmico para 

a realização dos contatos muitas vezes não foram obtidas; em alguns casos o 

processo foi facilitado por contatos externos que intercederam em favor da 

solicitação da pesquisadora. Apresento no anexo uma tabela em que descrevo os 

contatos realizados e os resultados de cada um deles. 

As entrevistas pessoais foram aplicadas, gravadas e transcritas pela pesquisadora. 

Ao término de cada uma das entrevistas a pesquisadora questionava se haveria 

possibilidade de um contato posterior para o esclarecimento de eventuais dúvidas 

ou complementações de dados. 

Todos os entrevistados receberão o sumário-executivo que será entregue por 

ocasião da apresentação da dissertação à banca examinadora. 
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4.5.3 Procedimento Analítico 

Num primeiro momento, as informações prestadas pelos entrevistados das quatro 

empresas contatadas, da empresa de Comunicação Articultura e do Ministério e 

·secretaria da Cultura foram analisadas de forma exclusivamente qualitativa, à luz 

dos dados levantados junto às fontes secundárias, buscando o estabelecimento de 

relações que levassem aos objetivos fixados; num segundo momento, a análise foi 

realizada com o intuito da verificação da validade do esquema proposto e da 

complementação dos objetivos secundários fixados. Nesta fase, duas entrevistas 

realizadas junto às empresas Gessy Lever e Blindex complementaram as 

informações necessárias à verificação em questão. A análise de todas as 

entrevistas, realizada a partir dos pontos específicos que contribuíram para a 

formatação do esquema sugerido, encontra-se a seguir. A transcrição completa de 

algumas entrevistas selecionadas é apresentada no anexo deste trabalho. 
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5. ESTUDO DE CASOS 

5.1 APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS 

5.1.1 Primeira Etapa - Subsídios 

Apresentaremos, neste capítulo, a análise das entrevistas realizadas no período de 

março a julho de 1997 junto às empresas que participaram do estudo. São elas: 

Volkswagen do Brasil S.A 

General Motors do Brasil S.A 

Rio Sul Linhas Aéreas 

Nestlé Industrial e Comercial 

Indústrias Gessy Lever Ltda. 

Blindex Vidros de Segurança Ltda. 

As entrevistas realizadas junto a representantes de órgãos governamentais e 

agências de fomento ao Marketing Cultural, com finalidade exclusiva de 

complementação de informações para a compreensão do processo de adoção e 

implementação das atividades de Marketing Cultural no Brasil (conforme descrito 

no item 4.3.l.do capítulo anterior deste estudo) não serão transcritas aqui; 

citações parciais dessas entrevistas, porém, foram utilizadas no corpo do trabalho 

e indicadas em cada caso, e suas referências constam nas indicações 

bibliográficas relacionadas ao fmal do estudo. 
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5.2 ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

As entrevistas foram, em sua maioria, individuais (a não ser no caso da 

Volkswagen, em que, gentilmente, os dois responsáveis diretos da seleção e 

decisão de projetos se propuseram a participar) e realizadas de forma não

estruturada tendo como apoio um roteiro de questões abertas, o que conferiu às 

entrevistas um caráter bastante flexível. Inicialmente foram apresentadas aos 

entrevistados uma folha contendo: a) a descrição do entendimento de ações de 

patrocínio e b) uma descrição dos segmentos culturais concernentes à pesquisa 

(apresentadas no anexo). 

5.3 ANÁLISE DOS CASOS 

Conforme explicamos anteriormente, a primeira etapa de análise dos casos foi 

feita a partir da transcrição da íntegra das entrevistas. Estabelecidas as relações 

que resultaram no esquema, uma segunda análise foi realizada, a partir de um 

roteiro formulado com os tópicos abordados nos objetivos da pesquisa, como 

segue. 

1. Motivação para investimentos em projetos culturais; 

2. Fontes de informação para localização de projetos; 

3. Critérios de avaliação utilizados; 

4. Expectativas com relação aos resultados do investimento; 

5. Estratégias para investimentos em projetos culturais; 

6. Áreas envolvidas no processo decisório; 

7. Usuários, ou públicos a quem se destinam os eventos; 



Uma Contribuiçao- Para a Prática do Marketing Cultural no Brasil 107 
------~--------------~-----------------------------------

8. Percepção da pesquisadora com relação à atividade. 

E, com relação aos objetivos secundários (alguns dos quais acabaram por se 

mostrar essenciais ao entendimento do processo de decisão que se propõe) foram 

analisados os seguintes pontos: 

A. Leis de incentivo 

• Utilização; 

• Importância da existência de para a realização de patrocínio cultural pela 

empresa. 

B. Verbas 

• Destinação de verbas ao patrocínio; 

• Relação do montante de verbas de patrocínio e outras ferramentas· no 

orçamento de comunicação. 

C. Utilização de instrumentos de avaliação do retomo das ações de patrocínio 

cultural. 
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5.4 APRESENTAÇÃO DAS ANÁLISES DAS ENTREVISTAS 

5.4.1 VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A 

1. Motivação para investimentos em projetos culturais: 

A empresa sempre desenvolveu projetos culturais, mas de uma forma tímida. A 

partir da existência das leis de incentivo, passou a patrocinar de forma mais 

efetiva, utilizando-se dos beneficios fiscais previstos em lei. 

Os eventos geram oportunidades de relações públicas, de congraçamento com 

os públicos interno e externos da empresa. Além disso, buscam melhorar a 

imagem corporativa. Ação institucional. 

2. Fontes de informação para localização de projetos: 

Os produtores enviam o projeto para a empresa. 

3. Critérios de avaliação utilizados: 

Ser um evento importante, de peso (uma obra clássica, com autores de 

renome); gerar oportunidades para desenvolver o "espírito de 

confraternização"; trazer beneficios na associação com a marca Volkswagen. 

4. Expectativas com relação aos resultados do investimento: 

Em primeiro lugar, gerar oportunidades de ações de relações públicas; em 

segundo lugar, agregar imagem à marca. 
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5. Estratégias para investimentos em projetos culturais: 

A estratégia é definida, com critérios objetivos e subjetivos. Busca 

maximização da verba disponível com utilização de beneficios fiscais, sem 

inter-relacionamentos com outras ferramentas de comunicação. 

6. Áreas envolvidas no processo decisório: 

A primeira triagem é recebida pelos gerentes da área de Assuntos 

Corporativos; as alternativas são levadas ao Vice-Presidente da área, 

responsável pela decisão. 

O apoio logístico é dado pelos departamentos jurídico e de fmanças. 

7. Usuários, ou públicos a quem se destinam os eventos: 

Executivos da empresa e público externo: fornecedores, concessionários, 

governo, bancos. 

8. Percepção da pesquisadora com relação à atividade: Patrocínio como 

ferramenta de Relações Públicas. 

A. Leis de incentivo 

• Utilização: 

Utilizam a Lei do Audiovisual e a Lei Rouanet. 

• Importância da existência de para a realização de patrocínio cultural pela 

empresa: 

É condição sine qua non ter a autorização e o certificado de aprovação do 

projeto pela Lei. 
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B. Verbas 

• Destinação de verbas ao patrocínio: Resultado do percentual do lucro da 

empresa que pode ser abatido no I.R., não citam número. 

• Relação do montante de verbas de patrocínio e outras ferramentas no 

orçamento de comunicação: não citam. 

C. Utilização de instrumentos de avaliação do retorno das ações de patrocínio 

cultural: 

Não realizam avaliação dos resultados, mas pretendem começar a avaliar. 
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5.4.2 GENERAL MOTORS DO BRASIL 

1. Motivação para investimentos em projetos culturais: 

Busca relação de retomo com o investimento realizado. O retomo se dá pela 

max.imização de oportunidades de vendas por meio da exposição do produto 

nos locais dos eventos. 

2: Fontes de informação para localização de projetos: 

Patrocínio fechados com casas de shows. Além disso, os produtores enviam 

projetos para a empresa, que são direcionados para a agência de comunicação. 

3. Critérios de avaliação utilizados: 

Eventos avaliados pelo retomo, pela oportunidade de gerar exposição dos 

veículos e adequação do público do evento com os públicos-alvo dos veículos. 

4. Expectativas com relação aos resultados do investimento: 

Incremento nas vendas, oportunidades de exposição de veículos e 

oportunidades de ações de relações públicas com públicos externos 

(principalmente imprensa). 

5. Estratégias para investimentos em projetos culturais: 

Não definida. Maximizàção dos investimentos de acordo com oportunidade de 

exposição de veículos. 

6. Áreas envolvidas no processo decisório: 

Departamento de Imprensa avalia e decide em conjunto com a área de 

Marketing, área de Assuntos Corporativos e o Presidente da empresa. 
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7. Usuários, ou públicos a quem se destinam os eventos: 

Público-alvo dos veículos e públicos de influência (imprensa). 

8. Percepção da pesquisadora com relação à atividade: Patrocínio como 

ferramenta de Promoção de Vendas 

A. Leis de incentivo 

• Utilização: 

A empresa está analisando a possibilidade de usufruir de beneficios fiscais. 

Ainda não utilizaram por dificuldades com os mecanismos exigidos em lei. 

• Importância da existência de para a realização de patrocínio cultural pela 

empresa: 

Até o momento não é importante. 

B. Verbas 

• Destinação de verbas ao patrocínio: não citam. 

• Relação do montante de verbas de patrocínio e outras ferramentas no 

orçamento de comunicação: 

Patrocínio representa 10% da verba total de comunicação. 

C. Utilização de instrumentos de avaliação do retomo das ações de patrocínio 

cultural: 

Não realizam avaliação dos resultados. 
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5.4.3 NESTLÉ (FUNDAÇÃO NESTLÉ DE CULTURA) 

1. Motivação para investimentos em projetos culturais: 

Agregar imagem do evento à marca corporativa Nestlé ou às marcas dos 

produtos da empresa. 

2. Fontes de informação para localização de projetos: 

A empresa recebe projetos de artistas e produtores culturais. 

3. Critérios de avaliação utilizados: 

Adequação à estratégia de comunicação corporativa ou das marcas. 

4. Expectativas com relação aos resultados do investimento: 

Transferência dos valores da atividade cultural para a marca corporativa ou do 

produto. 

5. Estratégias para investimentos em projetos culturais: 

Defmição clara do papel dos investimentos em patrocínio na estratégia de 

comunicação da empresa. Maximização de inter-relacionamentos com outras 

ferramentas: publicidade, relações públicas, propaganda. 

6. Áreas envolvidas no processo decisório: 

Decisão tomada por uma estrutura formada por um colegiado interno. Busca 

minimizar opiniões pessoais e particulares. 

7. Usuários, ou públicos a quem se destinam os eventos: 

Interno (funcionários), externos (público-alvo, imprensa, governo) e 

comunidade. 
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8. Percepção da pesquisadora com relação à atividade: Patrocínio como 

ferramenta integrada às outras ferramentas de comunicação; componente da 

estratégia de comunicação da empresa. 

A. Leis de incentivo 

• Utilização: 

A empresa se utiliza dos beneficios previstos na Lei Rouanet. 

• Importância da existência de para a realização de patrocínio cultural pela 

empresa: 

Patrocinam mesmo sem os beneficios. 

B. Verbas 

• Destinação de verbas ao patrocínio: não citam. 

• Relação do montante de verbas de patrocínio e outras ferramentas no 

orçamento de comunicação: 

Não citam. 

C. Utilização de instrumentos de avaliação do retomo das ações de patrocínio 

cultural: 

Avaliação feita por levantamentos informais, pretendem passar a estabelecer 

formas mais efetivas de medidas. 
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5.4.4 RIO-SUL TRANSPORTES AÉREOS 

Apesar de a empresa realizar investimentos de apoio cultural, o entrevistado 

demonstrou um forte interesse pessoal em canalizar verbas para o patrocínio. 

Nesta etapa, a reestruturação do departamento gerou dois critérios para o 

investimento em projetos culturais: um deles onde a atividade de apoio cultural 

propriamente dita não fica caracterizada e aponta para uma atividade de 

patrocínio (num estágio inic~al, ou como caracterizado anteriormente, Patrocínio 

Reativo), paralelamente às atividades de apoio cultural realizadas pelo 

departamento comercial. Portanto, as duas atividades serão analisadas. 

1. Motivação para investimentos em projetos culturais: 

Apoio Cultural: Comercial (gerar oportunidade de venda com desconto); 

Patrocínio Reativo: Envolvimento pessoal (gosto pela cultura); é uma 

obrigação da empresa; os artistas precisam ser incentivados; busca relacionar 

com ·imagem da empresa. 

2. Fontes de informação para localização de projetos: 

A empresa recebe projetos de artistas e produtores culturais. 

3. Critérios de avaliação utilizados: 

Apoio Cultural: possibilidade de levar a uma ação comercial; 

Patrocínio Reativo: os critérios são relacionados às características do evento 

(textos clássicos com autor e diretor de renome) buscando projeção da imagem 

da empresa. Percebe-se uma forte atração pelos contatos com o meio artístico. 
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4. Expectativas com· relação aos resultados do investimento: 

Apoio Cultural: possível ligação com a marca, não necessária; 

Patrocínio Reativo: "aculturar" a empresa, demonstrar a possibilidade de 

utilização do evento para fortalecer a marca. Reconhecimento pessoal. 

5. Estratégias para investimentos em projetos culturais: 

Apoio Cultural: utilização de recursos existentes; dissociado das necessidades 

da marca; 

Patrocínio Reativo: a estratégia é definida, com critérios objetivos e subjetivos. 

Busca maximização da verba disponível com utilização de beneficios fiscais, 

sem inter-relacionamentos com outras ferramentas de comunicação. 

6. Áreas envolvidas no processo decisório: 

Apoio Cultural: departamento Comercial; 

Patrocínio Reativo: decisão tomada por um indivíduo que tem forte 

envolvimento com a atividade, localizado na área de Marketing. 

7. Usuários, ou públicos a quem se destinam os eventos: 

Apoio Cultural: não definido; 

Patrocínio Reativo: Público-alvo da empresa e público de influência. 

8. Percepção da pesquisadora com relação à atividade: Apoio Cultural e 

Patrocínio Reativo (estágio 1 ). 
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. A. Leis de incentivo 

• Utilização: 

Patrocínio Cultural: a empresa utiliza a Lei Rouanet, mas o entrevistado não 

assume que sua utilização se dá pelos beneficios. fiscais (''torna mais fácil a 

operacionalização; prefiro fazer com beneficios fiscais porque ainda estou na 

fase de convencer meus diretores de que esse negócio é bom"). 

• Importância da existência de para a realização de patrocínio cultural pela 

empresa: 

Patrocinaria mesmo sem os beneficios. 

B. Verbas 

• Destinação de verbas ao patrocínio: Não citam. 

• Relação do montante de verbas de patrocínio e outras ferramentas no 

orçamento de comunicação: Não citam. 

C. Utilização de instrumentos de avaliação do retorno das ações de patrocínio 

cultural 

Avaliação feita por levantamentos informais, não pretende estabelecer formas 

mais efetivas de medidas. 
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5.4.5 INDÚSTRIAS GESSY LEVER 

I. Motivação para investimentos em projetos culturais: 

A empresa passou a patrocinar a partir da possibilidade de incentivos fiscais. 

("o grande interesse é o incentivo; é o incentivo que está viabilizando o 

projeto"). A partir disso, a motivação é maximizar o retomo do investimento 

na mídia, gerar exposição para a marca. 

2. Fontes de informação para localização de projetos 

Artistas e produtores entram em contato com a empresa. 

3. Critérios de avaliação' utilizados: 

Projetos polêmicos são descartados. O projeto deve ter aprovação de lei de 

incentivo; cumpridos esses pré-requisitos, a avaliação é feita pelo potencial 

retomo na mídia. 

4. Expectativas com relação aos resultados do investimento: 

Retomo de mídia. 

5. Estratégias para investimentos em projetos culturais: 

A estratégia é definida, com critérios mais objetivos do que subjetivos. Busca a 

maximização da visibilidade do investimento pelo relacionamento e adequação 

do projeto aos investimentos de mídia que a empresa realiza. 

6. Áreas envolvidas no processo decisório: 

Área tributária analisa, confere o certificado da lei e verifica se existe verba de 

impostos (pré-seleção); envia para o diretor corporativo de mídia, que verifica 

o potencial de retomo de mídia; considerando interessante, localiza a márca à 

qual o projeto pode ser relacionado oferece o projeto para marketing. 
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7. Usuários, ou públicos a quem se destinam os eventos: 

Público-alvo. 

8. Percepção da pesquisadora com relação à atividade: Patrocínio como 

instrumento de Propaganda. 

A. Leis de incentivo 

• Utilização: 

Lei Rouanet, Lei Mendonça e Lei do Audiovisual. 

• Importância da existência de para a realização de patrocínio cultural pela 

empresa: 

É essencial ("se não tivesse lei acredito que pararíamos de patrocinar"). 

B. Verbas 

• Destinação de verbas ao patrocínio: não cita. 

• Relação do montante de verbas de patrocínio e outras ferramentas no 

orçamento de comunicação: não cita. 

C. Utilização de instrumentos de avaliação do retomo das ações de patrocínio 

cultural: 

Não realiza. 
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5.4.6 BLINDEX VIDROS DE SEGURANÇA 

I. Motivação para investimentos em projetos culturais: 

Ajudar os artistas a viabilizar a produção de seus eventos culturais a partir do 

fornecimento de material produzido pela empresa. 

2. Fontes de informação para localização de projetos: 

Artistas ou produtores entram em contato com a empresa. 

3. Critérios de avaliação utilizados: 

Possibilidade de utilização de material produzido pela empresa que não sejam 

de alto valor. 

4. Expectativas com relação aos resultados do investimento: 

Cumprir função social da empresa. 

5. Estratégias para investimentos em projetos culturais: 

Não definida. Análises de projetos individuais que possam ser atendidos sem 

muito gasto. 

6. Áreas envolvidas no processo decisório: 

Comercial/Marketing avalia e decide. 

7. Usuários, ou públicos a quem se destinam os eventos: 

Não definido. 

8. Percepção da pesquisadora com relação à atividade: Doação. 
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A. Leis de incentivo 

• Utilização: 

Não se utilizam de leis de incentivo. 

• Importância da existência de para a realização de patrocínio cultural pela 

empresa: 

Até o momento não é importante. 

B. Verbas 

• Destinação de verbas ao patrocínio: baixo, destinam apenas produtos. 

• Relação do montante de verbas de patrocínio e outras ferramentas no 

orçamento de comunicação: não se aplica. 

C. Utilização de instrumentos de avaliação do retomo das ações de patrocínio 

cultural: 

Não realizam avaliação dos resultados. 
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6. CONCLUSÕES DA PESQUISA 

Com a fmalidade de facilitar a compreensão e a visualização das informações 

obtidas e possibilitar a apresentação do resultado final do estudo, vamos 

organizar os dados resultantes das análises no quadro 15 apresentado a seguir. 

Conforme poderemos observar, a comparação dos dados obtidos junto às 

empresas com aqueles levantados na revisão da bibliografia confirma e 

complementa a estrutura decisória proposta inicialmente. Cada uma das empresas 

selecionadas mostrou adotar mecanismos de decisão que se encaixam de forma 

bastante clara nos diversos estágios defmidos pela pesquisa teórica. 



Quadro 15 - Análise. das Indicações C 

Percepção Empresa Motivação Expectativa Fontes de Estratégia 
Informação 

Doação Blindex Terceiros. Cumprir função social; Artistas Não definida; análises 
sensação de bom cidadão. Produtores individuais de projetos ' 

que possam ser atendidos 
sem muito gasto. 

Apoio Cultural Rio-Sul Comercial. Possível ligação com a marca, Artistas Possibilidade de utilização 
não necessária. Produtores de recursos existentes; 

dissociado das 
necessidades da marca. 

Patrocínio de Rio-Sul Envolvimento pessoal; Satisfação pessoal; Artistas Estratégia defmida; 

Eventos Busca de imagem. Marketing pessoal; Produtores critérios objetivos e 

(est.I) Reconhecimento; subjetivos, sem inter-
Aculturar a empresa. relacionamentos com 

outras ferramentas de 
comunicação. 

Patrocínio como General Vendas; • Incremento nas vendas; Agências de Técnica de ação para 

ferramenta de Motors Aumentar a visibilidade • Oportunidade de exposição propaganda possibilitar outras 

Promoção do produto. do produto; Artistas ferramentas, 

(est.2) • Gerar oportunidades de R.P. Produtores principalmente Promoção l 
(e R.P.). , 

•, 

! 

Patrodnio como Volkswagen Gerar oportunidades de • Gerar oportunidades de R.P; Artistas Estratégia definida. 

ferramenta de ações de R.P.; • Melhorar a imagem da empresa Produtores Técnica de ação para 

Relações Públicas Agregar imagem de boa possibilitar outras 

(est.2) cidadã. ferramentas, 
principalmente R.P. 
Maximização da utilização 
da verba, sem estratégia de 
inter-relacionamentos. 

Patrocínio como Gessy- Mídia; .. Gerar oportunidades de Artistas Maximização da 

ferramenta de Lever Incorporação da imagem mídia; Produtores utilização da verba em 

Propaganda do evento à marca. • Melhorar a imagem da possibilidades de mídia. 

(est.2) marca. 

Patroctnio Nestlé Transferência dos • Transferência dos valores da Artistas Ferramenta integrada aos 

integrado à valores da atividade atividade cultural para o Produtores planos de ação da 

estratégia de cultural para a marca produto; empresa; defmição clara 

comunicação da corporativa e de • Inclusão da atividade na dos investimentos em 

empresa 
produtos. estratégia de comunicação. patrocínio na estratégia 

geral de comunicação; 
(Marketing maximização de inter-
Cultural) relacionamentos entre os 

instrumentos. 

Patrocínio como Gessy- Alternativa de Ganhos financeiros com possível Produtores Maximização dos retornos~ 

Investimento Lever aplicação fmanceira. ganho de imagem. fmanceiros por aplicação. ! 
lô 

r 
j; 



l8 nas Pesquisas de Campo. 

'. 

esso Decisório Usuário Critério de 
Avaliação 

eting I Não definido. Possibilidade de 
rcial. utilização de 

recursos 
existentes. 

or e aprovador: Não definido. Possibilidade de 
rcial. levar a uma ação 

comercial. 

dor/ influenciador/ Público-alvo e Eventos de peso 
or: público de 
ão tomada por um influência. 
duo que tem forte 
vimento com a 
defensor). 

or I aprovador: 
ensa; Marketing; 
ntos 
orativos. 

ore aprovador: 
ntos 
orativos; 

o logístico 
enciador): 
co e Financeiro. 

o r: 
~ 

~ador: 
eting. 

ore 
ador: 
itJra de 
· ado composta 
~suntos 

:lrativos, 
eting e outras 

sore 
pvador: 
tabilidade/ 
meeiro 

rrketing) 

Público-alvo e 
público de 
influência. 

Público de 
influência: 
fornecedores, 
banco, 
governo, 
concessionária 
Público 
interno: 
executivos. 

Público-alvo. 

Interno; 
Externo; 
Consumidor; 
Comunidade. 

Não definido. 

que permitam 
projeção pessoal; 
busca agregar 
imagem à marca. 

Eventos que se 
relacionem ao 
público-alvo e 
que gerem 
oportunidades de 
exposição do 
produto. 

Eventos de peso 
que gerem 
oportunidades 
de reunir 
públicos de 
interesse; 
possibilidade de 
agregar imagem. 

Eventos 
relacionados ao 
público-alvo que 
possam ser 
amplamente 
divulgados na 
mídia. 

Eventos que se 
relacionem à 
estratégia de 
comunicação 
como um todo e 
que possibilitem 
transferência de 
imagem para a 
empresa. 

Eventos que 
apresentem 
possibilidade de 
retomo 
financeiro. 

Existência de Lei 

Muitas vezes 
desconhece. 

Não necessária. 

Necessária. 

Não usa por 
dificuldades com 
o mecanismo da 
lei. 

Necessária. 

Necessária. 

Não necessária. 

Imprescindível. 

Gasto 
de Verba 

Baixo. 

Baixo. 

Baixo, com 
retorno via 
isenções. 

Nível de 
Exigência 

de Resultados 
Muito pouco 
exigente. 

Muito pouco 
exigente. 

Exigente. 

Alto; Exigente. 
estuda 
possibilidade 
de retorno 
via isenção 
fiscal. 

Alto com Exigente. 
retorno via 
isenções. 

Alto, com 
retorno via 
isenções. 

Exigente. 
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Lei como 
lnjluenciadora 

Não. 

Não. 

Sim 

N.A. 

Sim 

Sim, muito. 

Alto, com ou Muito exigente. Não. 
sem retomo. 

Todo 
recuperado. 

Exigente. Totalmente. 
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7. CONCLUSÕES FINAIS DO ESTUDO 

Percebe-se que o produto cultural pode desempenhar diferentes papéis na 

estratégia da empresa, e que esse fato está relacionado à existência de diversas 

atividades que pressupõe o investimento empresarial na área artística. Tais 

atividades, cujas fronteiras não são perfeitamente delimitáveis, parecem sugerir 

um desenvolvimento em estágios, um amadurecimento que culmina no conceito 

de marketing cultural, o que se dá com o conhecimento da potencialidade da 

atividade de patrocínio cultural. 

O resultado do estudo nos mostra que a defmição do processo de decisão de 

compra empresarial de investimentos em projetos culturais fica atrelada, 

~ inicialmente, à percepção da atividade da qual se fala, e que o processo segue 

basicamente as mesmas variáveis, que embutem, cada qual, características 

próprias relacionadas à atividade. 

Dessa forma, com relação ao objetivo geral proposto inicialmente, temos que o 

estabelecimento de um esquema de decisão como o proposto não pode ser 

realizado sem que se busque compreender as diversas atividades relacionadas aos 

investimentos empresariais em projetos culturais. A caracterização das atividades, 

por sua vez, passa pelo levantamento e análise de fatores inerentes ao processo de 

decisão que podem ser demonstrados na figura abaixo, uma adaptação do 

processo de compra industrial proposto por Webster (apudCobra, 1992): 
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FIGURA 9- O Processo de Compra Industrial Adaptado para Decisões 
de Investimentos em projetos culturais 

- ~· ._·,_. :·;---

'CM9Hvá9ão · · 
. •.' 

,cníériôs·;ae · 
t:A:valià âo , 

Ambiente 
>Legal 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de modelo de Webster, apud Cobra (1992). 

A partir desse esquema geral de decisão de compra deve-se analisar o papel do 

evento na estratégia da empresa, o que proporcionará a compreensão da 

percepção do investimento; para cada uma das percepções relacionadas aos 

investimentos em eventos culturais estaremos apontando as substituições 

adequadas dos outros componentes do processo de decisão. 

A análise da bibliografia disponível complementada pelas entrevistas 

realizadas resultam no quadro que apresentamos e discutimos a seguir. Esse 

quadro indica as diversas atividades relacionadas aos investimentos 

empresariais em projetos culturais. Como dissemos, a partir da determinação 

da atividade, indicada no quadro como fator de percepção, deve-se proceder a 

substituição das variáveis a ele relacionadas na figura acima, obtendo-se o 

esquema de processo de decisão adequado à cada uma das situações 

observadas. 
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~tos Culturais e as Variáveis Envolvidas no Processo de Decisão em ·cada Caso. 

Estratégia Processo Usuário Critério de Existência de Lei/ Gasto Nível de Exigência 
Decisório Avaliação Lei como de Verba de Resultados 

Injluenciadora 

Uma ação com fim Não definido. Não definido. Possibilidade de Muitas vezes Baixo. Muito pouco exigente. 
em si mesma, sem utilização de desconhece; 
integração com recursos Baixa influência. 
outras ferramentas. existentes. 

Uma ação comercial; Definido. As Não definido. Possibilidade de Não necessária. Baixo. Muito pouco exigente. 
possível divulgação decisões recaem levar a uma ação 
para ganho de sobre a área comercial. 
imagem. comercial. 

Uma ação com fim Decisão pessoal. Não definido. Não definido. Muitas vezes Indefmido. Muito pouco exigente. 
em si mesma. desconhece; 

Baixa influência. 

Uma ação com fim Decisão de uma Não definido. Possibilidade de Muitas vezes lndefmido. Pouco exigente. 
em si mesma. pessoa que apóia a projeção pessoal. desconhece; 

artes; alto executivc Baixa influência. 
da empresa. 

Uma ferramenta no Decisão tomada ou Público-alvo Possibilidade de Necessária; Baixo, com Exigente. 
composto de influenciada por (consumidor) e projeção pessoal; Alta influência. retomo via 
comunicação, uma um indivíduo que público de busca agregar isenções. 
ação com fim em si tem forte influência. imagem à marca. 
mesma; possível envolvimento com 
integração com a arte. (defensor: 
outras ferramentas. iniciador) 

Uma técnica de ação Decisore Público-Alvo; Eventos que se Necessária; Alto, com Exigente. 
para possibilitar Aprovador: Público de relacionem ao Alta influência. retomo via 
outras ferramentas Imprensa/RP; influência: público-alvo e isenções. 
de comunicação Mídia; imprensa, que gerem 
clássicas: Assuntos governo, oportunidades de 
publicidade, Corporativos. fornecedores; exposição do 
promoção, Público produto 
propaganda e interno: altos (promoção); R.P.; 
relações públicas. executivos. mídia. 

Uma ação que se Decisore Interno; Transferência dos Baixa influência. Muito alto, Muito exigente. 
utiliza de outras Aprovador: Externo; valores da com ousem 
ferramentas de Assuntos Consumidor; atividade cultural retomo via 
comunicação para se Corporativos + Comunidade. para a empresa. isenções. 
fazer conhecer e Marketing 
valorizar; integrada (colegiado) 
aos planos de ação iniciadores. 
da empresa. 

Uma ferramenta Decisore Não definido. Ganhos Imprescindível; Todo Exigente. 
comfimemsi Aprovador: fmanceiros com Alta influência. recuperado. 
mesma; uma Contabilidade/ possibilidade de 
ferramenta que se Financeiro ganho de imagem. 
utiliza de outras (Marketing) 
para se fazer 
conhecer. 



Quadro 16 - Cenário Geral das Atividades Relacionadas aos Investimentos .em ProJ 

Percepção Representação Descrição da Atividade Motivação Expectativa Fontes de 
Gráfica Informação 

Doação Transferência gratuita de bens, Terceiros (artistas). Cumprir função social; Artistas 
serviços ou recursos fmanceiros sensação de bom Produtores 
sem contrapartida nem cidadão. (iniciadores) 
divulgação comercial do ato. 

Apoio Cultural Cessão total ou parcial, inclu- Comercial I imagem. Possível ligação com a Artistas 
sive a venda com desconto, de marca, não necessária. Produtores 
produtos ou serviços necessá- (iniciadores) 
rios à consecução de um proje-
to cultural, pel~ empresa que o 
produz ou fornece, sem a 
aplicação de recursos 
financeiros. 

Mecenato Pessoal Estímulo às atividades culturais Pessoal; amor às artes Caridade; Artistas 
realizado por um indivíduo ou ou busca de posição Satisfação pessoal; Produtores 
família. social, prestígio e poder. Marketing pessoal; (iniciadores) 

Reconhecimento. 

Mecenato Estímulo às atividades culturais Pessoal; amor às artes Caridade; Artistas 

Empresarial 

DOOU 
realizado por um indivíduo ou busca de posição Satisfação pessoal; Produtores 
inserido em um organização, social, prestígio e poder. Marketing pessoal; (iniciadores) 
com ou sem divulgação, porém Reconhecimento. 
sem vínculo com necessidades 
da marca. 

Fronteira Estímulo às atividades culturais Pessoal; Satisfação pessoal; Artistas 

Mecenato r·CJ realizado por um indivíduo Reconhecimento da Reconhecimento Produtores 

Desenvolvido 
I inserido em um organização, função do investimento pessoal; Bancos de Projetos 

(estágio I) c::J: .. c:J com utilização da atividade como ferramenta a favor Busca de integração 
I 

para divulgação da marca da da marca. com a imagem da : .. CJ empresa, buscando atender marca. 
necessidades da marca. 

Patrocínio Reativo Investimento de recursos Gerar oportunidades de: Promoção com Artistas 

(estágio 2) ~ ~ - financeiros com fmalidade Vendas; fmalidade de vendas; Produtores 
promocional e institucional de Mídia; Agregar imagem de Agências de 
publicidade; decisão estratégica Relações Públicas. cidadania à marca. Propaganda 

~ 
da empresa, tendo como ponto Consultores 
de partida seu público-alvo. (iniciadores) 

Patrocínio Ativo Investimento de recursos finan- Incorporação da imagem Transferência dos Artistas 

(estágio 3) ceiros destinados especifica- do evento à marca; valores da atividade Produtores 

Integrado à ~ nJn mente ao negócio; estratégia Diversificação de cultural para a marca; Planejadores 
regida pelo equilíbrio entre o instrumentos de Construção de Estratégia Global 

li:: 
""" 

custo e o benefício da ação de comunicação; credibilidade e fator de da Empresa; --. .. patrocínio, utilizada como Busca estratégica de diferenciação. 
Marketing . . instrumento de comunicação aumento da capacidade I I tI I I I I. I 

Cultural numa estratégia pré-definida de diferenciação da 
considerando as necessidades marca. 
da marca. 

Patrocínio como Investimento de recursos para Incorporação de Ganhos fmanceiros. Artistas 

Investimento ~·CJ realização de lucros financeiros. imagem sem gastos de Produtores 

CJ: .. CJ verba. 

I 

:.CJ 
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Quanto aos objetivos secundários, de caráter complementar e cuja proposição 

era a de levantar dados para a atualização do pensamento empresarial a respeito 

das atividades relativas ao Patrocínio Cultural no Brasil e o esclarecimento de 

alguns de seus procedimentos e conceitos, temos os seguintes resultados: 

A. Importância da existência de leis· de incentivo para a realização de patrocínio 

cultural pelas empresas: 

Ficou demonstrado que as leis de incentivo constituem fator influenciador 

quando se refere a atividades em que o investimento não desempenha papel 

estratégico nas decisões globais da empresa. 

B. Relação entre as. verbas destinadas ao patrocínio e a outras ferramentas no 

orçamento de comunicação: 

Não foi possível estabelecer relação entre as verbas destinadas ao patrocínio e a 

outras ferramentas do composto de comunicação, uma vez que este dado não foi, 

na maioria das vezes, fornecido pelas empresas entrevistadas. 

C. Nível de utilização de instrumentos de avaliação do retomo das ações de 

patrocínio cultural: 

Não são utilizados, hoje, instrumentos eficazes de avaliação de retomo das ações 

de patrocínio cultural; a aplicação de métodos de avaliação foram citadas por 

quase todas as empresas (a não ser no caso do investimento por mecenato) como 

sendo um item importante a ser implantado para a defmição da continuidade dos 

investimentos. 
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8. LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA FUTURAS 
PESQUISAS 

O esquema aqui proposto não pretende ser um estudo definitivo . .Antes, sua 

finalidade é a de lançar luz sobre ·um assunto cujas fontes secundárias de 

referências são escassas e aprimorar questões a respeito de uma atividade cuja 

aplicação pelas empresas vem sendo crescente. 

Seus resultados são limitados às condições existentes no momento de seu 

desenvolvimento - um cenário em que a maior parte das atividades empresariais 

de investimento em projetos culturais se encontram em estágio experimental e 

que as mudanças na legislação vêm trazendo modificações significativas. 

Sobram, portanto, campos a serem explorados em futuras pesquisas. Com relação 

especificamente à este estudo, muitos pontos podem ainda ser melhor 

esclarecidos - desde um levantamento mais aprofundado das relações sugeridas, 

até as motivações individuais (background) dos agentes internos à empresa, cujos 

dados obtidos na pesquisa não foram suficientes para oferecerem conclusões 

pertinentes. 

O conhecimento dos fatores sugeridos no estudo, parece-nos, proporciona, 

também, melhores condições de avaliação dos retornos, o que faz do tema um 

objeto a ser explorado em pesquisas posteriores. 

Além disso, as motivações e expectativas dos agentes externos, principalmente 

aqueles do meio artístico, são dados que não foram contemplados neste estudo e 

carecem ser esclarecidos para a melhor compreensão das atividades aqui 

descritas. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1: O Carnaval - Uma Representação da Cultura Brasileira onde 
Patrocinadores substituíram os Mecenas 

Anexo 2: Íntegra da transcrição de parte selecionada das entrevistas 
realizadas nas empresas 

Anexo 3: Reprodução do modelo de fax enviado às empresas 

Anexo 4: Reprodução do material apresentado aos entrevistados 

Anexo 5: Reprodução do quadro de contatos realizados com as empresas 
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9.1 Anexo 1 -O Carnaval: Uma Representação da Cultura Brasileira onde 
Patrocinadores Substituíram os Mecenas 

Uma manifestação cultural que ilustra bastante bem a passagem que se sugere, de 

uma fase de mecenato para a fase de patrocínio, onde a participação empresarial 

e a utilização do evento como mídia para produtos se dá de forma bastante clara é 

o carnaval. 

Sem o mérito de discutir os bastidores da atuação dos chamados mecenas, e 

apenas com a finalidade de ilustrar a passagem do emprego dos termos Mecenato 

e Patrocínio, vamos mostrar algumas figuras a respeito da atuação dos apoios 

financeiros às escolas de samba brasileiras, a partir de estudos e artigos 

publicados sobre o tema nos últimos anos32
• 

Num estudo desenvolvido por Cavalcanti (1994 ), os dirigentes do jogo do bicho 

são classificados de mecenas. Podemos encontrar nos objetivos desses 

personagens uma série de motivos escusos, porém está claro que a projeção da 

imagem pessoal era uma das intenções encontradas nas finalidades dos 

investimentos que realizavam. Mais recentemente, com a entrada de verbas de 

empresas na composição dos orçamentos das escolas de samba, a conceituação da 

atividade aparece claramente como sendo de patrocínio. 

Assim, se nos últimos 30 anos as EscolaS de Samba eram mantidas pelos 

dirigentes do jogo do bicho que Cavalcanti (1994) classificou de mecenas, a 

partir de 1993, e cada vez mais a cada ano, os desfiles, cujos temas misturam 

realidade e fantasia, servem de divulgação para produtos, empresas, pessoas e 

acontecimentos. 

32 Apesar de consideramos que o Carnaval de passível de inserção no contexto do trabalho por ser uma 
. representação folclórica que envolve dança e música brasileiras, a intenção aqui é apenas a de discutir e 
ilustrar o emprego dos termos. 
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No carnaval de 1996, a revista Exame publicou que a Unidos do Cabuçu, no 

grupo A, levou para a Marquês de Sapucaí um alegoria de sete metros dos 

pacotes de biscoitos Tostines, da Nestlé, e adereços de mão em forma de 

comprimidos Sonrisal, do laboratório Sanofi Winthorp. A galinha azul do caldo 

Maggi, também da Nestlé, é incluída nos desfiles da Acadêmicos da Rocinha 

("Samba Com Patrocínio", 14/02/96, p.14). Em 1997 a revista Veja (12/02/97, 

p.85) publicou artigo mostrando que a prática já vem sendo adotada por 

entidades, prefeituras e pessoas fisicas, como é o caso da Império Serrano, que 

recebeu patrocínio do grupo Beto Carrero; da Mangueira, patrocinada pelo 

Comitê Rio 2004, comissão que à época trabalhava na disputa da cidade carioca 

para sede dos jogos olímpicos a acontecer em 2004; da Portela, divulgando a 

cidade de Olinda em troca de patrocínio no valor de R$130.000,00 fornecido pelo 

governador da cidade, Miguel Arraes; da Rocinha, que recebeu R$400.000,00 e 

divulgou a Disney; e até Hans Donner foi tema de enredo de escola de samba ao 

patrocinar a Mocidade Alegre de São Paulo. 

Se, de um lado a substituição de personagens pode ser explicada pela prisão dos 

bicheiros por formação de quadrilha, em maio/93, gerando um desequilíbrio na 

organização dos desfiles33
, de outro, a necessidade de obter novas fontes de 

fmanciamento fez com que as escolas de samba se voltassem ao apoio 

empresarial e expôs um nicho atraente e de retomo garantido para os 

patrocinadores: o carnaval carioca rende mais de sessenta horas de transmissão 

direta para o Brasil, além de ter suas imagens exportadas para 25 países, e 250 

jornalistas do mundo inteiro cobrem o evento diretamente da avenida (Veja, 

12/02/97, p.85). Vemos, também, que o Carnaval passa a ser objeto de patrocínio 

a partir do momento em que os incentivos fiscais começam a ser previstos em lei, 

reforçando o interesse por esse tipo de investimento - a lei de incentivo do ISS e 

do IPTU da cidade de Curitiba inclui as escolas de samba entre a música, a 

33Uma tabela publicada pelo caderno Carnaval da Folha de São Paulo em 09/02/97 ("Bicho Transforma 
Escola em Empresa Para Gastar Menos", p.3-1) demonstra que a participação dos bicheiros, ainda que 
em liberdade condicional, é ainda representativa, com sete escolas de samba tendo como patronos 
representantes do jogo do bicho. A diferença, agora, é que as circunstâncias os obrigam a manter uma 
conduta mais reservada. 
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dança, o teatro, o cinema e outros segmentos culturais, oferecendo beneficios de 

até 20% do valor do ISS/IPTU (até o montante de 2.000 UFC) para os 

patrocinadores, incentivando até 70% do valor total do projeto. No Banco de 

Projetos montado pelo Ministério da Cultura, um livro contendo os resumos dos 

projetos aprovados para receberem investimentos com as vantagens da Lei 

Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), entre projetos de espetáculos 

teatrais, dança e montagens de fóruns de arte, temos a indicação de projetos da 

G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira do Rio de Janeiro para a realização do 

desfile do Carnaval de 1996, cujo valor de apoio aprovado é de 1.830.000,00 

Ufirs, ou R$1.455.216,00 à época, e o projeto "Olinda Carnaval 1996", com 

aprovação de 1.592.764,00 Ufrrs, ou R$1.319.924,00. 
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9.2 Anexo 2 - Íntegra da Transcrição de Entrevistas Selecionadas 

Realizadas nas Empresas 

Empresa: VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A 

Entrevistados: Sr. Newton Luccianno, assessor da Vice-Presidência de Assuntos 

Corporativos e Sr. Júlio de Carvalho, Gerente de Relações Públicas. 

Data: 14 de maio de 1997. 

Temos hoje diversos projetos em andamento nos segmentos de cinema, teatro (a 

peça Beethoven, por exemplo), exposições, música e livros de arte. Estamos no 

momento com 5 filmes aprovados para patrocinar. 

Desde antes do advente da Autolatina, a Volkswagen tinha um programa 

relacionado ao lançamento de livros de artes que previa o lançamento de um livro 

a cada ano com autores diferentes. Na época da Autolatina, basicamente por 

causa da diferença de filosofia das duas empresas (VW e F ord), o programa foi 

suspenso. Retomamos a estratégia de patrocinar as artes e a cultura recentemente, 

com o apoio à Bienal, onde a VW montou a sala Goya, e com a apresentação das 

obras completas de Picasso em São Paulo, exposição inédita para os paulistas. 

Assim, todos os eventos que vimos patrocinando são únicos e não fazem parte de 

um programa constante da empresa. Porém a repetição de patrocínio para um 

mesmo produtor pode muito bem ser feita, e isso depende basicamente das 

características do evento e da temática. 

O projeto está ligado à imagem corporativa e a empresa não pretende fazer 

projetos relacionados à produtos. O motivo é que a fmalidade do patrocínio não 

se restringe somente à realização de um evento cultural mas também de 

intercâmbio, congraçamento dentro da comunidade da empresa, o que inclui seus 

executivos, fornecedores, pessoal de banco, concessionários, governo. Todos os 
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eventos estão vinculados a uma cerimônia. Na estréia a empresa leva seu público, 

então uma parte do teatro é preenchida com nossos convidados. 

Para a aprovação dos projetos, primeiro verificamos se é um evento de peso, se 

tem importância para associar o nome da VW. Isso nos leva a aprovar ou não o 

projeto. Beethoven, por exemplo, é um clássico com grandes artistas 

participando. 

No ano passado, de 30 projetos que recebemos entre setembro e dezembro, só 

selecionamos quatro. Em setembro começou a crescer o número de pedidos. 

Independente de ter verba ou não, aprovamos só os que são interessantes e estão 

dentro dos nossos critérios. 

No caso dos filmes entramos com uma cota de patrocínio, e a única restrição que 

colocamos é que não podemos dividir o patrocínio com empresas do ramo 

automobilístico. 

Então, nossos critérios são: primeiro, aprovar projetos com grandes nomes; 

segundo, buscar a diversificação de produtos - teatro, cinema, livros, quadros, e 

terceiro, gerar uma oportunidade para desenvolver o "espírito de 

confraternização"; assim, no caso de teatro, a primeira apresentação terá sempre 

nosso público convidado juntamente com o público pagante, ou, no caso de uma 

exposição, teremos direito à distribuição de convites para uma exposição. 

Normalmente os produtores enviam os projetos para a empresa. Se não for 

enviado diretamente para este departamento de Assuntos Corporativos, as outras 

áreas da empresa os encaminham para cá. O caminho natural é que as pessoas 

procurem a nossa empresa. 

Então, recebidos os projetos, nós dois analisamos pnmetro, fazemos uma 

primeira triagem, e daí as alternativas que consideramos viáveis são levadas ao 

Vice-Presidente de Assuntos Corporàtivos. Não temos ninguém com formação 

específica em artes, nem há um departamento exclusivamente para isso. O 

Luccianno é economista pelo Mackenzie, trabalhou na empresa na área de 
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Recursos Humanos e está há dois anos na área de Assuntos Corporativos. Passou 

a analisar projetos quando assumiu a assessoria do Vice-Presidente. Eu (Júlio) 

sou formado em direito. 

Com relação à verb~ procuramos sempre estar dentro dos limites impostos pela 

lei, sendo que esses valores são jogados em cima de uma projeção de lucro da 

empresa. Mês a mês são aprovadas as verbas. Estamos, então, vinculando a verba 

com a possibilidade. de ter o beneficio da lei. 

Esse sistema se toma interessante porque assim a empresa não aprova todos os 

projetos de uma só vez no início do ano, abrindo oportunidades para patrocínios 

durante todo o decorrer do ano. 

A área de Assuntos Corporativos é responsável pela decisão e operacionalização 

do evento. Nós recebemos, analisamos e decidimos os projetos a serem 

patrocinados. Depois disso, realizamos reuniões e mantemos contatos telefônicos 

com o produtor, acompanhando sempre a realização da montagem. Vamos ao 

teatro para ver as condições do local, assistimos aos ensaios. 

O departamento Jurídico nos dá apoio logístico, acompanha o andamento das leis 

no Diário Oficial da União, informa se há alterações para as outras áreas 

envolvidas, analisam os contratos, dá apoio a todos os contratos que assinamos. 

A área de Finanças também dá apoio logístico: o departamento de impostos 

estuda a captação, fornece as projeções, manda as informações de quanto vai ter 

de IR, quanto pode ser utilizado para patrocínio; assessora sobre valores para 

sabermos quanto podemos gastar mês a mês, o departamento de bancos 

(controller) realiza os pagamentos dos cheques e envia a comprovação de 

pagamento para a nossa área de Assuntos Corporativos. 

Marketing não se envolve, nem a agência de publicidade. Negociamos 

diretamente com o produtor teatral, com o escritor do livro, etc. sem 

intermediação. 
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Utilizamos a lei do audiovisual e a lei Rouanet. É condição sine qua non ter a 

autorização e o certificado de aprovação do projeto pela Lei. 

A lei Mendonça nós não utilizamos primeiro porque a Volkswagen só tem um 

prédio em São Paulo, os outros estão em São Bernardo do Campo e Taubaté. 

Segundo, porque tem um complicador muito grande: pela lei Rouanet tem um 

simples recibo do produtor, é só efetuar pagamento; pela lei Mendonça tem que 

ter comprovação certidão negativa de pagamento de IPTU dos últimos anos, 

então dá muito trabalho para quem quer patrocinar. 

Nós telefonamos para a Secretaria Municipal de Cultura e nos informaram isso, 

que tem que ter comprovações de pagamento, eles exigem um controle absurdo 

do produtor, e exigem também do patrocinador. 

Consideramos que o advento das leis, principalmente da Lei Rouanet e da Lei do 

audiovisual, é um fator preponderante para a participação da empresa como 

patrocinadora. Como são projetos caros, o orçamento não daria para apoiar tantos 

projetos. As leis deram condições para que fossem feitos tantos projetos. 

A avaliação dos resultados é algo que estamos querendo fazer agora, que ainda 

não temos. A avaliação hoje é feita meio no feeling. Por exemplo, imaginamos 

que o impacto de uma página inteira na Folha de SP, como é o caso da peça 

Beethoven, deve ser muito grande. Mas o resultado não está quantificado ainda, é 

por julgamento. Na verdade a quantificação não é realmente a finalidade. 

Quantas milhares de pessoas passaram em frente ao lbirapuera e viram lá "VW 

apresenta Portinari"? O impacto real não pode ser totalmente quantificável, por 

ser qualitativo. 

A nossa intenção é fazer com que a marca VW, que sempre esteve toda voltada 

para produto, passe a ser reconhecida como uma empresa preocupada com a 

sociedade. Pretendemos mostrar que a empresa, que é de ponta em relação à 

tecnologia, também se preocupa com a promoção e a divulgação de artistas, que é 

voltada para a cultura. É uma ação bem institucional. 
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A divulgação é feita por 'tijolo' no jornal, faixas dentro do recinto ou na entrada 

do teatro indicando o apoio cultural VW. Não usamos muito o marketing, nós da 

empresa, mas sim o produtor. Prevemos em contrato que toda entrevista que o 

produtor ou os artistas derem para a mídia devem mencionar o nome VW. A 

divulgação faz parte do valor do patrocínio; um dos itens da proposta é sobre a 

parte de merchandising. 

Empresa: GENERAL MOTORS DO BRASIL 

Entrevistado: Luiz Cézar Fanfa, Gerente de Assuntos Corporativos 

Data: 24 de junho de 1997 

Nos dias de hoje nós temos que ser bastante práticos e otimizar o retomo de todo 

o investimento que se faz. No mundo de hoje nada é feito de graça. Tudo tem que 

ter um retomo, então é preciso avaliar o melhor retomo da verba que a empresa 

possui. Deve-se avaliar o retomo no meio publicitário; no meu caso, rádio dá 

muito bom retomo, out-door dá muito retomo, TV dá muito retomo, e descobrir a 

mídia adequada para o seu produto e para os resultados que se pretende. Na área 

institucional é a mesma coisa. Devemos avaliar o retomo com relação ao seu 

investimento; se for interessante, investimos, senão não. Quando falamos em 

patrocínio, o mais importante é que as pessoas estejam vendo seu produto nesse 

momento de descontração, estejam ligando o evento ao carro; assim, o carro tem 

que estar exposto, o evento tem que gerar oportunidade de venda dos carros. 

Portanto, nós escolhemos o evento pelo retomo. Avaliamos algumas casas 

noturnas de São Paulo, e, dependendo do público que queremos atingir, fazemos 

a exposição de determinado veículo - para cada evento tem um público adequado. 

Se é um local de música country a empresa relaciona a um tipo de veículo, se é 
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de eventos de música clássica a empresa pode expor um outro tipo de veículo. Só 

quando não é possível, por exemplo quando o evento é um show de rock, não 

fazemos exposição dos carros, porque naquele momento vai haver um acúmulo 

muito grande de gente. Nós escolhemos o Palace e o Olímpia pela possibilidade 

de manter os carros expostos. Temos também o Bourbon Street, que apesar de 

não manter carros expostos, reúne um público que a empresa quer atingir pois é 

um público formador de opinião, mais selecionado. 

Com teatro não temos trabalhado porque não temos tido oportunidade. No 

passado nós patrocinamos muito teatro, muitos shows fora de São Paulo, mas o 

custo é muito elevado. Quando o show vai para outras cidades o custo fica muito 

elevado, porque temos que montar o stand para o carro, colocar uma 

recepcionista para cuidar de carro e o retorno se toma um pouco questionável, 

portanto eu não tenho entrado nessas atividades. Agora com um lugar estático, 

como o Palace, a empresa mantém o carro lá, e é necessário apenas uma pessoa 

para limpar o carro, então é mais interessante. 

O patrocínio é um mecanismo de relacionamento com a comunidade também, 

então outras cidades também podem ser envolvidas. Patrocinamos agora há pouco 

tempo um ballet na cidade de São José dos Campos porque a empresa tem que 

gerar um envolvimento com a comunidade. Em São Caetano eu participo das 

atividades de aniversário da cidade, já no Rio de Janeiro deixamos para o 

marketing regional, que são os concessionários locais e os representantes, eles 

decidem os investimentos deles nesses locais porque eu não tenho verba, e além 

disso eu não tenho como controlar tudo isso. 

Quanto à casa de show, já temos um patrocínio certo com eles. Eles são os 

responsáveis pelos projetos que fazem. Geralmente são eventos de música; às 

vezes acontece um show controvertido e então eu não aceito; mas não tem 

ocorrido. Nós tivemos o caso do Cazuza que cuspiu na bandeira brasileira, e nós 

esclarecemos que a casa tem essa responsabilidade. Se acontecer um evento 

semelhante a esse, cortamos o patrocínio imediatamente. Agora, os outros 

projetos que recebemos são enviados para a minha agência Se aparecer alguma 
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grande oportunidade a empresa pode avaliar, mas ultimamente não tem se 

mostrado a necessidade de participar de outros eventos. 

Hoje tudo é feito de uma forma bem prática. No passado acho que foi esquecido 

isso quando nós não tínhamos que procurar uma eficiência muito grande; hoje a 

orientação tem que ser prioritariamente para vendas, tem que gerar resultados. 

A Bourbon é uma casa muito interessante para a GM: nós levamos as pessoas 

para um espaço nosso, é um lugar onde hoje a imprensa se encontra, e este é um 

público-alvo muito interessante para nós: o jornalista especializado, o jornalista 

de economia, e como é um lugar bastante sofisticado eu não me sinto numa casa 

de shows. A casa é uma marca registrada nossa. Às vezes há um lançamento da 

concorrência e a imprensa é convidada para um jantar que termina às dez horas; 

muitas vezes o jornalista sai de lá e vai para a Bourbon, é o lugar onde eu 

encontro com eles. 

A bilheteria paga boa parte do show. Eles necessitam de um valor para fazer a 

mídia, eu tenho então um valor de cota de patrocínio que ajuda na mídia e nos 

gastos do evento. Em troca, eles se comprometem a fazer a mídia para o show 

usando a minha marca, e isso eles têm que comprovar mensalmente para poder 

continuar recebendo o patrocínio. 

Hoje eu considero que o beneficio fiscal é um retomo que na minha verba não 

influencia muito. Eu tenho direito de gastar determinado valor por ano. Se eu 

tenho incentivo ou não, eu preciso encontrar a maneira mais prática de gastar esse 

valor. Mas o departamento legal está fazendo uma avaliação do que isso poderia 

representar a empresa está reavaliando tudo nesse momento. Nós estamos 

desenvolvendo uma outra atividade muito importante que é o Museu da GM. Isso 

também entra na Lei Rouanet. Estamos recuperando o acervo histórico da 

empresa e esse museu será construído em breve. 

Então até agora não utilizamos as leis, as vezes que eu tentei usar me causou 

problemas aqui na empresa. A mecânica da lei, com relação ao lucro tributado, 
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remessa, isso tudo é meio controvertido. Mas é isso que estamos avaliando, não 

tenho nenhuma posição com relação à lei no momento. 

Com relação ao valor de outras mídias, o patrocínio representa 10% da verba 

total. Além disso eu tenho patrocínio de outros programas, programas ligados ao 

meu negócio, programas de carro, patrocínio de colunas no jornal, tudo o que 

tenha resultado prático: o que significa, ,se vai adicionar em vendas ou não. Nós 

temos que otimizar nossos recursos. 

Quando o evento não está relacionado à casa de show, se é oferecido por fora, eu 

envio para a minha agência. Eles avaliam as minhas necessidades, às vezes eles 

recomendam porque consideram um negócio imperdível. Como aconteceu há 

pouco tempo, a Eldorado trouxe um projeto do helicóptero, do Prêmio Eldorado 

de Música, quase de graça. O que eles me deram era a metade do que eu pagava 

no passado, então era uma proposta que eu não podia recusar. Tudo vai depender 

da vantagem que você vai ter, da vantagem mercadológica. 

As decisões são tomadas junto com o departamento de Marketing, o Pinheiro 

Neto e o André Bier. Sempre perguntamos o que Marketing acha, e eles querem 

saber o que Relações Públicas acha. Imagem de produto e Imagem Corporativa 

estão sempre juntas. 

Empresa: RIO-SUL TRANSPORTES AÉREOS 

Entrevistado - Marcello Carvalho, Gerente de Marketing. 

Data:22 de junho de 1997. 

A Rio-Sul apoia a cultura há muito tempo, mas há 2 anos, quando eu entrei na 

empresa, percebi que a atividade era muito desestruturada, "quem bati3; na porta e 

pedia, geralmente recebia alguma ajuda". 
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Um outro critério que se usava na época era tentar juntar um apoio cultural com 

uma ação comercial. Quando recebia um pedido de passagens, a empresa oferecia 

um desconto no preço das passagens. Quando eu assumi a área, reavaliei esse 

processo e achei que não estava bom. Porque não tendo critério a empresa estava 

associando o nome a coisas que muitas vezes não tinham a ver com o público. O 

fato de haver uma relação comercial fortalecia ainda mais isso: ao dar desconto, a 

empresa perdia a liberdade de escolher "onde vai colocar as fichas". Não que 

hoje eu não vá fazer isso com eventos que não me interessem, que estejam fora 

do perfil do meu público-alvo - mas nesse caso eu não vou querer mídia; vou dar 

o desconto mas não quero que meu nome apareça. 

Então eu defini algumas regras bastante simples para essa questão de apoios 

culturais: o espetáculo tem que ser um texto de preferência clássico ou adaptado 

de um texto clássico, ou deve ter um autor de renome, o diretor tem que ser 

alguém reconhecido e o elenco tem que ser de primeira linha. Esses são os 

critérios. 

No entanto eu acho que é muito confortável para nós oferecer apoio só para quem 

é consagrado. Acho que existe uma obrigação da empresa de começar a olhar 

quem vão ser os grandes de amanhã para apoiar hoje para ele poder ser grande. 

Então eu tenho essa preocupação. Hoje em dia como uma forma de convencer 

minha diretoria de que eu estou fazendo o negócio direito, eu estou "segurando a 

onda", só estou fazendo com quem é de primeira linha. Porque às vezes acontece 

nas empresas: você tem que aculturar a tunna de cima, para eles gostarem do 

negócio, aí você consegue maior liberdade. Então eu estou seguindo esse critério, 

sendo bastante rígido inicialmente, fazendo só com gente de· primeiríssima linha 

mesmo. Mas eu acho que tem um passo que tem que ser dado aí para a frente que 

é pegar gente que tem talento, mas ainda não tem a chance de fazer um grande 

espetáculo. 

Outro critério que eu procuro usar é: geralmente esses grandes espetáculos os 

diretores inscrevem em alguma lei de beneficio fiscal. Em geral a Lei Rouanet, 

que abate no Imposto de Renda, e como a empresa é lucrativa, isso é interessante 
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para a gente. Então é uma vantagem que a empresa tem pelo lado financeiro que 

é o de reduzir o imposto devido. Então geralmente esse beneficio a gente tem. 

Essa foi uma forma de eu conseguir aumentar minha verba para patrocínio 

cultural convencendo a turma de cima que "olha, tem mais alguma coisa que a 

gente ganha". 

No que diz respeito à decisão de fazer, de alguma forma eu acho que é uma 

obrigação da empresa - é uma empresa lucrativa, ela vive do mercado que está aí, 

e eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade de devolver beneficios 

para o mercado, é a famosa função social da empresa; quer dizer, com relação à 

arte, eu acho que nós estamos cumprindo o nosso pedaço. E como o resultado 

tem sido bom, eu acho que pouco a pouco eu estou convencendo meus diretores 

que a coisa funciona, que é legal, tendo critério funciona direito; as pessoas 

falam, comentam ... Geralmente a empresa não dá dinheiro, é raríssimo a empresa 

colocar dinheiro nesse tipo de produção, a gente entra com passagens aéreas, que 

é muito importante para a viabilização dos eventos. 

Passagens aéreas para eles é um negócio que conta e conta muito. Então eu tenho 

que escolher com muito cuidado onde eu vou colocar minhas fichas, porque a 

demanda é muito grande. Inclusive eu fiz um negócio que acho que ninguém fez 

antes, com a peça Rei Lear. Eu li no jornal um artigo sobre a vontade do Paulo 

Autran de montar a peça. Eu procurei quem era o produtor, liguei e falei "olha, se 

precisar de companhia aérea, você já tem". O produtor ficou do outro lado da 

linha em silêncio, nem acreditou. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Se eu 

fosse dono da empresa eu ia fazer por ser bonzinho, mas eu não sou dono da 

empresa, eu tenho que explicar isso para alguém. Então a empresa faz porque dá 

retorno. 

Eu hoje aprovo e invisto em apoios culturais mais do que meus diretores 

achariam razoável. Porque eu acredito. Eu não tenho estou botando dinheiro, eu 

não tenho desencaixe, eu entrego passagem, porém são passagens com direito a 

reserva, é um lugar que poderia estar sendo vendido para algum cliente. Porque 

uma coisa que acontecia no passado na Rio-Sul é que a empresa dava passagens 
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sem direito à reserva, e isso muitas vezes não viabilizava nada. Ainda hoje, 

muitas vezes os artistas se deslocam em trechos que exigem muitas escalas, 

porque a empresa não tem disponibilidade de vôos diretos, a empresa é regional, 

então é o produto que eu tenho para oferecer. Para os ·personagens principais, se 

necessário, eu faço contato com outras empresas e, como exceção, tento 

conseguir passagens mais diretas. 

Mas antigamente acontecia de o artista ir para o aeroporto e não embarcar, e a 

empresa acabava perdendo com isso. Então para fazer tem que fazer direito. 

Com relação aos beneficios fiscais, eu não diria que é uma condição. Se aparecer 

um espetáculo fantástico, e eu acreditar nele, eu vou fazer mesmo sem a lei. Mas 

eu prefiro fazer com a lei de beneficio fiscal porque eu ainda estou na fase de 

convencer os meus diretores de que esse negócio é bom. Além disso, outra coisa 

que a lei facilita não tem nem ligação específica com a Lei Rouanet; ela facilita o 

processo. Eu posso dar passagens a título de cortesia ou por meio de permuta. 

Pela permuta você precisa emitir uma nota fiscal e eu te dou um documento fiscal 

que é a passagem. No caso de muitas passagens, eu te dou uma ordem de 

passagem (OP) que você chega no balcão do aeroporto e troca por passagens. · 

Então eu dou uma OP de R$100 mil, você vai no aeroporto e retira passagens no 

valor de R$30 mil e recebe de volta uma OP de R$70 mil. E eu só consigo fazer 

uma transação com OP se tiver o documento fiscal comprobatório disso, que é o 

documento da Lei Rouanet, o certificado, porque aquilo para a minha 

contabilidade vale como nota fiscal. Se eu for fazer tudo na base de cortesia, eu 

. tenho que ter uma pessoa só para fazer isso, então facilita o meu lado 

operacional, senão além de eu estar contribuindo eu ainda estou gerando uma 

burocracia operacional enorme. Então em cima do roteiro de viagens das 

apresentações que o produtor me dá eu transformo em valores e ele me dá um 

certificado da Lei Rouanet nesse valor. 

Mas o principal de ter a Lei Rouanet hoje é conseguir aculturar meu pessoal de 

dentro da empresa. 
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De uma forma diferente, eu apoiei recentemente a exposição do Monet, mas foi 

uma exceção. Como envolvia muito pouco, porque o patrocinador oficial é a Air 

F rance, a empresa só entrou com umas seis passagens no trecho Rio -SP, e o 

resultado foi muito interessante, deu uma repercussão fantástica: por conta desse 

apoio, meu presidente esteve num jantar com o Fernando Henrique Cardoso 

tratando de assuntos culturais, um jantar na casa do Roberto Marinho, com outros 

empresários, tratando também de assuntos culturais; quer dizer, para ele foi o 

máximo, como pessoa e como executivo. 

A gente então faz algumas coisas fora, mas estamos focando o teatro. Eu quero ir 

passo a passo: fazer um nome em teatro, passar a ajudar artistas novos. Eu adoro 

cinema, também, nós apoiamos "O Quatrilho", mas o cinema não dá o retorno 

como dá o teatro, em termos de imagem. 

Outra coisa que eu não faço com os artistas, que de vez em quando eu tenho 

discussões acaloradas na Rio-Sul é que as empresas querem exigir que os artistas 

falem sobre o apoio nas entrevistas. Mas eu acho que não dá para tutelar artista. 

O Paulo Autran é uma pessoa que vem me agradecer, mas eu acho que quem tem 

que agradecer sou eu a ele. O Marco Nanini também tem uma postura 

profissional muito grande. Ele reconhece o apoio e dá retomo. Uma coisa que eu 

faço muito quando eu vou ver as peças, mas eu não gosto, é ir no camarim 

quando eu vou ver as peças. Mas alguns artistas precisam ver a cara do 

patrocinador, têm que saber que tem alguém por trás do patrocínio, que não cai 

do céu. A Rosamaria Murtinho, um dia desses, me encontrou num vôo e me 

cobrou que não fui no camarim quando fui ver a peça. Mas não dá para tutelar o 

artista, para exigir menção em entrevista. Quando a menção sai expontânea, sai 

muito melhor. 

Eu recebo na Rio-Sul uma quantidade enorme de pedidos, um assédio 

impressionante. A gente responde tudo (tem uma resposta padrão quando é 

negativa, e a maioria é negativa). A proposta chega e a gente analisa. Eu tenho 

uma única pessoa na minha equipe que cuida de promoções e dentro das 

atribuições dela está apoios culturais. Ele analisa e o que considerar interessante 
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ele discute comigo. Ele é formado em Comunicação e tem sensibilidade para 

essas coisas, ele gosta. Como eu sou um gerente que se reporta para o presidente, 

eu tomo as decisões sozinho. 

Hoje em dia, também, como eu já fiz alguns projetos legais com os principais 

produtores e artistas, as pessoas já ligam direto. A grande massa do que a gente 

faz já está na mão desses produtores. 

Eu tenho uma verba de Marketing que é um percentual do faturamento da Rio

Sul. Eu faço com que essas ações sejam feitas por fora dessa verba. Todo o final 

do ano eu estouro minha verba, e explico que foi o apoio cultural, até que um dia 

eles destinem uma verba só para isso, como eu disse tem que aculturar a empresa. 

Não temos avaliação dos resultados, ''não faço auditoria do negócio". Em geral o 

que a gente tem em de troca pelas passagens é menção em entrevista (que eu não 

exijo), sai o nome da empresa nas chamadas dos jornais, normalmente tem uma 

página do programa para colocar um anúncio da empresa (e a Rio-Sul tem uma 

peça especialmente feita para colocar nos programas), temos um banner muito 

bonito que colocamos nas entradas, às vezes colocamos a marca da empresa nos 

bilhetes, e desenvolvemos um envelope que a gente usa quando manda ingressos 

para convidados; além disso, os ingr~ssos que são comprados antecipadamente 

vão dentro desses envelopes. A empresa é citada no momento em que fazem os 

agradecimentos antes ou após a apresentação, também. O que eu estou tentando é 

incutir na cultura da Rio-Sul é que a empresa tem que fazer isso independente do 

retomo, ou seja, qualquer retomo é bom. Eu estou tentando fazer com que as 

outras pessoas percebam isso. 

A empresa sempre recebe uma parte dos convites (quatro a oito convites para 

cada sessão) e manda para pessoas de nosso relacionamento, do governo, 

empresários, principais agentes de viagem do local onde está a peça, e também 

faz sorteios nos vôos. 

Com relação à minha formação, sou formado em direito mas fiz pós-graduação 

em Marketing e sempre trabalhei na área de Marketing. 
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9.3 ·Anexo 3 - Reprodução do modelo de fax enviado às empresas 

Ao Sr. De 

Gerente Projetos Culturais 
Fax: (011) 25l.XXXX 

Prezado Senhor, 

lvani Becker 
Fone/Fax: (011) 55:XX.XXXX 

São Paulo, 03 de maio de 1997 

Conforme adiantado por telefone estou desenvolvendo dissertação de mestrado 
sobre o tema Patrocínio Cultural intitulada "Os Caminhos do Patrocínio 
Cultural: Uma Contribuição Para a Prática do Marketing Cultural no Brasil", 
sob a orientação do Prof. Dr. Rubens da Costa Santos, a ser apresentada à Escola 
de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas- EAESP/FGV. 

A pesquisa busca desenhar um esquema do processo de decisão pelo qual passam 
as empresas ao realizarem o patrocínio de eventos de natureza cultural, indicando 
quais os departamentos envolvidos e seus respectivos papéis nesse processo; 
paralelamente estarei levantando dados que forneçam uma atualização do 
pensamento empresarial a respeito das atividades relativas ao patrocínio cultural 
no Brasil. 

Para atingir os objetivos acima estou entrando em contato com empresas de 
diferentes ramos de atividade que possuam reconhecida atuação no apoio a 
eventos. Nesse sentido, as informações que a (nome da empresa) vir a fornecer 
serão de grande importância para a realização do estudo. Venho, assim, solicitar a 
oportunidade de uma entrevista para o levantamento dessas informações, cuJa 
duração prevista é de 1 (uma) hora. 

Para as empresas que participarem do projeto pretendo enviar um sumário 
executivo contendo os principais resultados do estudo. 

Desde já agradeço a atenção dispensada por V. Sas. e permaneço no aguardo de 
um contato. 

Atenciosamente, 

lvani Becker 
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9.4 Anexo. 4: Reprodução do material apresentado aos entrevistados 

Para a fmalidade desta pesquisa, consideramos: 

Segmentos culturais: teatro, dança, música e livros. 

Patrocínio: 

• Transferência gratuita, em caráter definitivo, à pessoa fisica ou 

jurídica de natureza cultural com ou sem fms lucrativos, de 

numerário para a realização de projetos culturais com finalidade 

promocional e institucional de publicidade; e 

• Cobertura de gastos ou utilização de bens móveis ou imóveis, 

do patrimônio do patrocinador, sem a transferência de domínio, 

para a realização de projetos culturais por pessoa fisica ou 

jurídica de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos. 
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· 9.5 Anexo 5: Reprodução do quadro de contato$ realizados com as 
empresas · 

após diversas tentativas no telefone de MKT :fulei com 



-· 
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'• 
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