
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO 
GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO CULTURAL 

 

 

 

 

GABRIELA ALMEIDA GUIMARÃES & SAVILLE ALVES SANTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DE RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO EM 

MARKETING CULTURAL 
Uma ferramenta para mensurar retornos e potencializar investimentos em 

cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2014 

  



1 
 

 

GABRIELA ALMEIDA GUIMARÃES & SAVILLE ALVES SANTOS 
 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DE RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO EM 

MARKETING CULTURAL 
Uma ferramenta para mensurar retornos e potencializar investimentos em 

cultura 

 
 

 

 

 

 

 
Memória do trabalho de conclusão de curso de 

graduação em Produção em Comunicação e 

Cultura, Faculdade de Comunicação da 

Universidade Federal da Bahia. 

  

Orientador(a): Prof. Dr. Sergio Sobreira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2014



2 
 

AGRADECIMENTOS 

 
Aos colegas e professores que nos acompanharam ao longo dos 4 anos de faculdade, cada um, 

a sua maneira, conseguiu despertar-nos a motivação para acreditar que a comunicação e a 

cultura, com suas soluções criativas, fazem a nossa sociedade melhor. 

 

Ao Movimento Empresa Junior que, por três anos, nos proporcionou experiências de 

autodesenvolvimento, através da construção de relacionamento com pessoas e da busca pelo 

conhecimento.  

 

A Sérgio Sobreira, orientador, mestre e amigo, por sua cordialidade, confiança e inspiração 

que nos guiaram durante todo o processo de desenvolvimento teórico e conceitual do projeto. 

 

Especialmente aos nossos familiares, aqui representados por nossas mães, Fátima Silva e 

Mary Alves, pelo suporte, carinho e compreensão nos dados durante toda a jornada na 

faculdade. 

 

O resultado da construção desta metodologia é de todos vocês, obrigada! 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A nossa ideia é usar todo tipo de mídia de uma forma nova e 

diferente. É algo que nós chamamos de “valor de acesso”. O conceito 

é simples: criar um valor para as pessoas, que prolongue e transcenda 

o instante imediato do consumo a um valor conectado às emoções do 

consumidor de uma forma que somente a Coca Cola Company faz. 

Experiências enriquecidas que fortalecem a marca e vendem produtos. 

Como? Agregando nossas propriedades a uma rede de valores que 

enriquecem a vida das pessoas. A comercialização baseada na 

experiência de compra, que permite ao consumidor acessar novos 

valores, é a nossa próxima fronteira. Como o nosso caminho é uma 

economia baseada na experiência, o uso eficiente de poderosas e 

relevantes referências culturais assume um lugar de destaque. A vida 

de cada pessoa se torna um mercado comercial.” 

 

Steve Heyer – CEO de The Coca Cola Company (2003)  
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RESUMO 

 
Esta memória trata do processo de desenvolvimento e elaboração do produto "Metodologia de 

Retorno sobre o Investimento em Marketing Cultural". A atividade de patrocínio vem se 

modificando em todas as partes do mundo e crescendo em termos de volume de investimento. 

No Brasil observa-se que o patrocínio vem crescendo como ferramenta de marketing de 

empresas para promover suas marcas. Por conta disso, desenvolvemos a metodologia, que 

propõe quatro etapas para avaliar o retorno que determinado patrocínio ou ação cultural gerou para as 

organizações patrocinadoras. Nesta memória encontram-se os resultados do levantamento 

teórico que propiciou e incentivou o desenvolvimento da metodologia, uma análise estratégica 

sobre o cenário do marketing cultural brasileiro, o percurso metodológico utilizado na 

construção deste produto e a trajetória das autoras durante a graduação em Produção em 

Comunicação e Cultura.  

 

Palavras-Chave: Marketing cultural. Patrocínio. ROI. RIMC. Retorno de Imagem. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho é o memorial em que descrevemos o processo de construção da 

Metodologia de Retorno sobre Investimentos em Marketing Cultural (RIMC), primeiro 

trabalho de pesquisa nesta área desenvolvido por estudantes da Universidade Federal da 

Bahia. 

Inspirada no ROI Methodology™ (Returno sobre investimento), metodologia criada 

na década de 1970 pelo Dr. Jack J. Phillips e implementada globalmente durante a década de 

1990, o RIMC desenha o processo de avaliação de projetos de patrocínio em marketing 

cultural, a partir do planejamento e diretrizes estratégicas de cada empresa (patrocinador) e 

dos dados oferecidos pelo proponente (patrocinado). A aferição de resultados positivos, 

negativos ou neutros leva em consideração aspectos intangíveis e específicos de cada negócio. 

 A concepção de uma metodologia que entenda as motivações de patrocínio de uma 

empresa e reconheça os reais resultados gerados a partir de tal investimento foi originada pelo 

atual contexto do marketing cultural dentro das grandes corporações. A busca por novas 

formas de inserção e de contato com o público e com o consumidor por meio de experiências 

já é uma realidade, contudo o mercado ainda é carente de meios de aferição e de profissionais 

que compreendam a importância de mensurar também os impactos dos investimentos das 

áreas de comunicação e marketing.   

A percepção dos gestores é hoje o grande norteador para manutenção ou invalidação 

dos projetos patrocinados, pois “79% das empresas não avaliam o impacto de seus 

investimentos sociais”, (IPEA, 2008). O que representa, em uma era de grandes avanços das 

ciências e tecnologia, um descompasso que impacta diretamente nos negócios das grandes 

corporações; os orçamentos em comunicação e marketing precisam deixar de ser custo e 

serem enxergados como investimentos reais, com ganhos reais e mensuráveis. O impacto que 

uma ativação de marca eficaz pode ter em um determinado evento cultural, com público-alvo 

previamente definido, pode gerar economia significativa com futuros gastos em reconstrução 

de reputação, por exemplo.  

 Este memorial primeiramente apresenta conceitos norteadores sobre marketing 

cultural, comunicação corporativa, patrocínio e investimento. Posteriormente, traz uma 

análise do cenário dos últimos 13 anos (2000-2013) do marketing cultural no Brasil, aborda as 

novas políticas públicas criadas, comportamento das grandes empresas com estas mudanças e 
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as estratégias dos produtores de cultura para criar novos produtos que sejam atrativos para 

público e que estejam alinhados com os interesses de organizações.  

Após a fundamentação teórica e o contexto atual, é descrito o passo a passo da 

metodologia, que fora elaborada em quatro etapas: foco do projeto cultural; razão do 

investimento; fator de relevância e métrica; e diagnóstico do resultado. 

Entendemos o Marketing Cultural, dentro das grandes corporações, como área 

estratégica e fundamental para ativação de marca, relacionamento com determinados 

stakeholders
1
, dedução de impostos e consequente crescimento de vendas e melhoria de 

reputação. Já para o mercado de cultura, a consolidação desta área dentro das empresas 

significa o aumento de patrocínios e de produtos culturais em circulação, o que assegura que a 

cultura hoje é um elemento incorporado à economia e acelera o movimento de formalização e 

profissionalização do setor. De 2012 para 2013, por exemplo, o orçamento do Ministério da 

Cultura sofreu o aumento de 66% (DIÁRIO OFICIAL, 2013), o que denota também o 

envolvimento do Governo com políticas públicas que contribuem para o fortalecimento do 

Marketing Cultural. 

Frente a este cenário, percebemos a importância da instrumentalização por parte de 

empresas e promotores de cultura para garantir ganhos e proporcionar uma análise mais 

efetiva do que se espera de retorno com determinada atividade cultural. Por isso a 

Metodologia de Retorno Sobre o Investimento em Marketing Cultural se propõe a direcionar 

os agentes culturais a delimitar fatores relevantes (qualificar) e atribuir pesos (quantificar) 

para balizar o retorno que se espera e o que se alcança em determinada ação. Esta 

metodologia não se direciona apenas para os gestores de marketing cultural de empresas 

patrocinadoras, mas principalmente para os proponentes que muitas vezes vendem seus 

produtos e não delimitam objetivos e metas, tornando o patrocinador dono do projeto. 

  

                                                        
1 Público de Interesse 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

 "Medir (v.) 1. Determinar, avaliar, por meio de instrumento ou utensílio de medida, 

ou algo utilizado como padrão; Ter como medida, mensurar. 2. Avaliar aproximadamente; 

Calcular [...] 6. Avaliar a importância de, o valor, ponderar". Segundo o Dicionário Houaiss 

(2001) essas são umas das definições de algo que pode ser considerado como uma das mais 

antigas atividades inventadas pelo homem: 

 

"Desde as sociedades primitivas era necessário desenvolver sistemas de 

métricas e unidades de medição para diversas atividades como construção, 

intercâmbio de alimentos e matérias-primas, pesagem, entre outras. Sem a 

mensuração, torna-se difícil lidar com apenas conceitos como grande e 

pequeno, muito e pouco, forte e fraco. Mensurar garante maior precisão de 

informações, produz mais conhecimento, e ajuda a tangibilizar tais 

conceitos." (AMOR, 2013) 

 

No campo da comunicação organizacional e do marketing, a mensuração de resultados 

teve sua importância vinculada a tomada de decisões da alta administração, se mostrando cada 

vez mais necessário o desenvolvimento de uma metodologia específica para a área, devido 

aos aspectos qualitativos e subjetivos que envolvem o trabalho dos profissionais. Com isso, os 

indicadores de marketing se caracterizaram como um "conjunto de medidas que ajudam as 

empresas a quantificar, comparar e interpretar o desempenho de seu marketing" (KOTLER e 

KELLER, 2012).  

 

2.1 SOBRE A NECESSIDADE DE ACCOUNTABILITY (JUSTIFICATIVA DE 

GASTOS) 

 

A limitação de recursos e as exigências crescentes por parte de acionistas foram os 

componentes que demandaram o inicio de uma série de estudos e desenvolvimento de 

pesquisas para mensurar e avaliar os investimentos em marketing e, por extensão, em ações 

de patrocínio. Assim, "cada vez mais, os profissionais de marketing são pressionados a 

fornecer evidências claras e quantificáveis à alta administração sobre como os gastos de 

marketing ajudarão a empresa a atingir seus objetivos e metas financeiras" (KOTLER e 

KELLER, 2012). Mesmo assim, na área de marketing, como a “avaliação de resultados ainda 

é pouco disseminada e seus instrumentos pouco conhecidos, muitos executivos ainda 

preferem conduzir seus negócios na base da intuição e do bom senso” (BETTS, 2003), o que 
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gera uma dificuldade encontrada pelos CEO
2

 e acionistas no que se diz respeito ao 

acompanhamento dos objetivos estratégicos relativos à área do marketing. 

Segundo a American Marketing Association (AMA), "os departamentos de marketing 

têm consistentemente falhado ao justificar seus gastos". Cita ainda que os profissionais de 

marketing deveriam desenvolver mecanismos para a prestação de contas e avaliação de 

retorno sobre investimentos (ROI) em ações mercadológicas. Muitas empresas ainda vêem 

Comunicação de Marketing como uma despesa e não como investimento, e por isso uma 

metodologia de avaliação dos seus resultados é fundamental para os profissionais da área:  

 

"[...] todo gerente de marketing é um centro de custo, como qualquer pessoa 

ligada à comunicação de marketing. E todos nós sabemos o que a direção 

quer fazer com centros de custos. Infelizmente, estamos presos até que 

possamos provar que comunicação de marketing importa, e que importa ao 

ponto de ser possível mensurar os seus retornos." (SCHULTZ, 2001, p. 13) 

 

Com resultados visíveis é possível determinar o que é e o que não é relevante, 

podendo também evitar cortes orçamentários do setor de marketing ao mensurar a relevância 

que as ações desta área têm perante o incremento das vendas, da visibilidade e da melhora da 

imagem da organização. 

 

 

2.2 MARKETING CULTURAL 
 

 

ALMEIDA (1992) destaca o principal diferencial da cultura enquanto ferramenta de 

comunicação: o prestígio conferido pela arte a qualquer ação do composto promocional. 

Nesse contexto, podemos citar alguns conceitos encontrados na literatura referente. 

MUYLAERT (1994), chamou de marketing cultural “o conjunto de recursos de marketing 

que permite projetar a imagem de uma empresa ou entidade, através de ações culturais”. Por 

sua vez, VAZ (1995) apresenta um conceito mais operacional para a atividade quando ressalta 

que o ”marketing cultural é o conjunto de ações de marketing utilizadas no desenvolvimento 

de um projeto cultural, aplicadas tanto em relação aos objetivos e critérios que orientam a 

concessão de fundos quanto aos procedimentos para arrecadação de recursos”. Para 

GERTNER E CARNAVAL (1999), o seu uso parece ser adequado tanto no desenvolvimento 

                                                        
2 Chief Executive Officer - Diretor Executivo 
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de uma relação entre um produto, uma marca ou um serviço e seus consumidores atuais e 

futuros, quanto no desenvolvimento de uma relação entre uma empresa e a comunidade.  

Podemos tomar o marketing cultural como sendo o conjunto de recursos de marketing 

utilizados para atingir o consumidor potencial, através da vinculação de um produto/evento 

cultural, com a imagem/produto da empresa. Em outras palavras, seriam os esforços 

mercadológicos utilizados para fixar e/ou projetar o nome da empresa/produto com o prestígio 

advindo da atividade cultural. 

 

2.2.1 Patrocínio 

 

Na literatura pertinente, diversos termos são apontados para descrever atividades 

relacionadas aos investimentos em projetos culturais (BECKER, 1998). Entretanto as 

denominações para o termo patrocínio necessitam de esclarecimento visando maior clareza 

para o tema abordado. Para diversos autores o patrocínio se caracteriza por uma relação de 

troca, uma vez que o patrocinador fornece recursos e o patrocinado fornece contrapartidas que 

favorecem direta ou indiretamente os objetivos de marketing do patrocinador. 

Outra definição que pode ser representativa dentro dessa pesquisa é dada por 

MEENAGHAN e SHIPLEY (1999) onde o patrocínio “consiste na provisão de assistência 

financeira ou de qualquer outro tipo, à atividade, por uma empresa comercial, com fins de 

atingir seus objetivos comerciais”.  

Para SANDLER e SHANI (1993), “patrocínio é a provisão de recursos por uma 

organização, diretamente para um evento ou atividade, em troca de uma associação direta 

com este evento ou atividade. A organização provedora pode então usar essa associação direta 

para atingir seus objetivos corporativos, de marketing ou de comunicações”. Considerando 

essas fontes, optaremos pela adoção do termo no sentido aqui explanado, isto é, seguindo a 

maioria dos autores nacionais e estrangeiros, qual seja, o patrocínio dotado de objetivos 

comerciais, sendo dessa forma diferenciado do mecenato. 

 

2.2.2 Medidas de Desempenho de Marketing (Marketing Metrics) 

  

 

Nos últimos anos tem se verificado um interesse maior para a mensuração do 

desempenho de marketing, conhecido na literatura internacional como Marketing Metrics. 
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Contudo, ainda é muito incipiente a instrumentação que as organizações têm para mensurar o 

real retorno desses investimentos realizados em marketing. (BETTS, 2003)   

Os primeiros trabalhos na área apontavam para aspectos financeiros do desempenho 

de marketing. (FEDER 1965). Posteriormente, SHETH e SISODIA (1995) foram mais além, 

ao afirmar que a correlação entre o nível de gastos em marketing e o desempenho financeiro 

ou posição competitiva das empresas é baixa, e que muitas obtêm retornos negativos nesses 

investimentos. Já CLARK (1999) sugere que as medidas de desempenho de marketing têm se 

expandido não somente para mensurações não financeiras, mas também têm movido para uso 

de outras medidas como auditoria em marketing, implementação e orientação e para usos de 

medidas multidimensionais como eficiência ou eficácia. 

A pesquisa em Marketing Metrics, por sua natureza e importância, tem aplicação 

direta em cada um dos elementos do composto de marketing das empresas. Diversas 

pesquisas têm sido realizadas com relação ao desenvolvimento de medidas de retorno das 

ações, em cada um dos elementos desse composto. A distribuição é um elemento bastante 

trabalhado na área de pesquisa em Marketing Mix Metrics, as pesquisas mais relevantes na 

área são relacionadas à força de vendas e serviços para o cliente (BOWERSOX e CLOSS, 

1996; SLONGO 1996). Referente ao produto, segundo GRINBERG e LUCE (2000) a 

literatura de marketing tem refletido, em anos recentes, a preocupação das empresas em 

relação às ações na área de lançamento e monitoramento de novos produtos, ordem de entrada 

no mercado, reações da concorrência, e plataforma de produtos. Alguns estudos apontam para 

a mensuração do desempenho de marketing, numa visão mais ampla, tentando revelar de 

forma mais abrangente as possibilidades de avaliação, no contexto empresarial. 

 

2.2.3 Mensuração de resultados do retorno sobre o investimento em marketing cultural 

 

Conforme CORNWELL e MAIGNAN (1998) a primeira pesquisa com o intuito de 

mensuração dos efeitos do patrocínio somente surgiu em 1988, realizada por RYSSEL e 

STAMMINGER, na Alemanha. Pouco depois, CRIMMINS e HORN (1996), ao estudarem os 

efeitos do patrocínio dos jogos olímpicos de 1996, apresentaram uma equação para 

mensuração do impacto da persuasão do patrocínio para os consumidores. Nessa equação, os 

autores apontam que a força do vínculo pode ser medida pelo percentual de consumidores que 

reconhecem o real patrocinador do evento deduzido do percentual que reconhece o 

concorrente como o principal patrocinador.  
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REIS (1997) demonstrou na pesquisa realizada em empresas patrocinadoras de cultura 

no Brasil, que uma outra forma de mensuração de resultados seria obtida através da contagem 

de tempo de exposição do evento e do nome da empresa na mídia. Seria a quantificação da 

mídia espontânea obtida com o evento, através dos centímetros na mídia escrita e dos minutos 

em televisão e rádio.  

 No campo da comunicação, muito tem se questionado sobre a real validade desses 

critérios de avaliação. Segundo CORNWELL e MAIGMAN (1998), a maior dificuldade na 

avaliação do patrocínio é a diferenciação de seus efeitos com os efeitos da propaganda ou de 

outras técnicas promocionais. Entretanto, entendemos que respeitadas as limitações de cada 

método exposto, seus enfoques de avaliação servirão de modelo inicial para a elaboração e 

realização dessa pesquisa. 

Se a avaliação de resultados é recente e pouco aplicada em marketing, a prática é ainda 

menor no que tange a patrocínios e Marketing Cultural (MC). POPE (1998, p.124) ressalta 

que "os indivíduos responsáveis por patrocínio nas empresas podem ser relutantes quanto a 

instrumentos de aferição devido às ameaças que representam às suas carreiras, sobretudo 

quando os volumes investidos são crescentes." No entanto, segundo alguns autores, essa 

relutância não se justifica, uma vez que a ausência de métricas de avaliação pode se constituir 

numa ameaça ainda maior. PARKER (1991, p.30) afirma que "críticas passadas sobre o 

'gasto' com pesquisa hoje tendem a ser consideradas à luz do 'gasto' de não utilizá-las. O 

patrocínio desenvolvido e conduzido na base do instinto raramente atinge o seu potencial."  

Na mesma linha, SHULTZ (1999, p.11) aponta que 

 

 "os orçamentos de marketing frequentemente são cortados, não porque as 

empresas não possam mantê-los, mas porque a alta administração não tem a 

menor ideia do que receberá como contrapartida, e nem quando, 

particularmente em termos de dinheiro em caixa. Assim, ao se focarem os 

retornos de esforços de marketing [ ... ], as coisas começam a fazer sentido à 

alta administração."  

 

COOK (1993, p.20) reforça a ideia ao reproduzir uma declaração de um executivo: 

"Acreditamos claramente que aquilo que investimos nas artes mais do que já se pagou. 

Podemos mensurar os negócios gerados a partir dos patrocínios. Isso não é o Exército da 

Salvação [filantropia], isso é business. "  

Esse trabalho foi inspirado pela crescente utilização do Marketing Cultural como uma 

ferramenta de comunicação, e, portanto, atendendo a estratégias de negócios, e pela 
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necessidade das organizações de disporem e adotarem métricas que justifiquem e dêem 

embasamento teórico para decisões de marketing.  

Considerando o número restrito de estudos científicos sobre marketing cultural no 

Brasil e levando-se em conta o recente despertar para a importância dessa atividade no 

desenvolvimento cultural do país (BECKER, 1997), essa pesquisa visa auxiliar estudos 

futuros, além de contribuir para a redução dessa carência apontada e para a solidificação desta 

área do conhecimento. Conforme KOKKINAKI e AMBLER (1999), as pesquisas têm 

apontado para uma maior necessidade de estudos sobre medidas de desempenho dos esforços 

de marketing. 

Em 2009, a consultoria especializada IEG propôs diretrizes cruciais para questões de 

avaliação de patrocínio (KOTLER e KETLER, 2012), que são apresentadas no Quadro1 . 

 

Quadro 1 - Como medir patrocínios de alto desempenho 

 

Fonte: KOTLER, Phillip; KELLER, Kevin. Administração de Marketing. 14 ed. Pearson, 2012. p. 564. 
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2.2.4 Definição do significado de Marketing Cultural para a avaliação de retorno de 

investimentos  

 

Visto que o Marketing Cultural pressupõe a utilização conjunta das ferramentas de 

comunicação de marketing, entre as quais o patrocínio, a avaliação de retorno de 

investimentos em Marketing Cultural não trata apenas de mensurar os efeitos do patrocínio 

(da transferência de recursos financeiros, bens ou serviços), mas sim do esforço conjunto. 

Seria difícil, se não praticamente impossível, isolar o resultado do patrocínio das outras 

atividades, conforme justifica MEENAGHAN (1983, p.49):  

 

"A utilização de um único método de comunicação de marketing para gerar 

vendas é bastante incomum na prática de marketing e, assim, a menos que se 

utilize desenho experimental como método de mensuração, é difícil separar 

qualquer dos elementos do composto de comunicação e medir a sua 

contribuição aos resultados.” 

 

O Marketing Cultural, a utilização conjunta do patrocínio e de outras ferramentas, é 

apenas uma parte do composto de comunicação. Segundo o IEG (2002, p.43), "retorno pode 

ser difícil de avaliar, principalmente porque o patrocínio muitas vezes atua como plataforma 

para uma campanha integrada de marketing". A fim de definir uma base para o 

desenvolvimento desta metodologia consideramos como marketing cultural, de acordo com o 

apontado em BETTS (2003), "a utilização conjunta de patrocínio e outras ferramentas de 

comunicação para, por meio da associação a manifestações culturais, transmitir mensagens 

desejadas a públicos de interesse pré-determinados". 
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3. ANÁLISE DE CENÁRIO  DO MARKETING CULTURAL NO BRASIL  

 

 

3.1 HISTÓRICO E APLICAÇÃO DO MARKETING CULTURAL NO BRASIL 

 

 

O comportamento do cliente na atualidade mudou frente à expansão do mercado que 

oferece uma gama de possibilidades de consumo tanto de produtos, quanto de serviços. As 

ofertas (disponibilidade e preços) não são os únicos fatores de relevância na hora da aquisição 

de um novo bem; o valor agregado à imagem daquilo que se consome pesa tanto ou mais na 

hora da escolha final. Por isso, as grandes e médias empresas investem cada vez mais em 

iniciativas de exposição de marca não tradicionais. A publicidade deixou de ser a única forma 

de proporcionar contato entre empresa e cliente e novas experiências estão sendo testadas 

para manutenção deste relacionamento. O planejamento de ativação de marca passou a ser 

uma necessidade de alto impacto na sustentabilidade do negócio, uma vez que dialoga 

diretamente com a reputação da empresa frente aos seus stakeholders – órgãos 

governamentais, clientes, acionistas, comunidades do entorno, imprensa, funcionários, dentre 

outros. 

Diante do contexto de mercado altamente competitivo, os investimentos em marketing 

cultural vêm sendo uma das soluções encontradas para fortalecer imagem e aumentar vendas. 

O investimento em projetos voltados para artes, esportes ou educação é hoje uma das 

principais vertentes para comunicação com os públicos de interesse de uma organização. 

Assim nasce o Marketing Cultural:  processo de promover o nome de uma empresa e de seus 

produtos por meio de eventos culturais (GERTNER & CARNAVAL, 1999). Essa prática 

parece vir crescendo no contexto brasileiro, uma vez que o aumento acelerado da oferta de 

novos produtos e marcas faz com que as empresas busquem alternativas para se consolidar na 

mente dos consumidores (CORÁ & LUCAS, 2004). 

Uma das vantagens do marketing cultural é que a empresa se comunica diretamente 

com o público que pretende atingir (CORNWELL, WEEKS & ROY, 2005; DRENGNER, 

GAUS & JAHN, 2008). A partir do investimento em ações de marketing cultura a empresa 

espera que sua marca, produto ou serviço seja percebido e fique na lembrança do público 

presente e que ele conecte o patrocinador ao evento e assim a relação entre marca, seguimento 

cultural e consumidor seja estabelecida, criando um laço afetivo e de credibilidade. 
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Patrocínios culturais são vistos pela população como ações sociais e parecem provocar 

sentimentos favoráveis e positivos em relação às empresas que os promovem (GUS & 

SLONGO, 2002).  

 

 

3.2 O PATROCÍNIO CULTURAL NO BRASIL 

 

 

3.2.1 O incentivo público 

 

O cenário de políticas públicas no Brasil nunca fora tão estável, abrangente e 

reconhecido como a partir dos anos 2000. Embora no início do século XX, as primeiras 

políticas públicas tenham sido implementadas, pelo Ministro da Educação, Capanema, no 

Governo Ditatorial de Getúlio Vargas – nesta época a cultura estava no guarda-chuva (amplo) 

de ações de deste ministério – a continuidade e perpetuação destas políticas de fato nunca 

ocorrera por conta da vulnerabilidade política do país. 

As primeiras ações de solidez vieram junto a implantação da Democracia em 1986, no 

Governo Sarney,  que criou a primeira lei brasileira de incentivos fiscais para financiar a 

cultura (SARNEY, 2000).  

 

“A rigor, a lei terminava por contrariar todo este investimento, pois 

introduzia uma ruptura radical com os modos, até então vigentes, de 

financiar a cultura. O estado, sob o pretexto de carência de recursos, reduzia 

o financiamento direto da cultura e, como alternativa, propunha que as 

verbas fossem buscadas pretensamente no mercado. Só que este dinheiro em 

boa medida era público, decorrente do mecanismo de renúncia fiscal. Apesar 

disto, o poder de decisão era privatizado, pois se desloca do Estado para o 

mercado”. (RUBIM, 2007) 

 

No governo seguinte, a Lei Sarney foi extinta, mas deu origem à outra lei de incentivo, 

a Lei Rouanet, segundo Secretário da Cultura do governo Collor. Tal legislação está vigente 

até hoje, depois de duas reformas nos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula. “A lógica 

das leis de incentivo torna-se componente vital do financiamento à cultura no Brasil” 

(RUBIM, 2007). O cenário de incentivo deixa de ser contextualizado apenas nacionalmente, 

se regionaliza também para Municípios e Estados e se ramifica em outras leis específica para  

determinados seguimentos da cultura, como, por exemplo, a Lei do Audiovisual (Governo 

Itamar Franco).  
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Na Bahia, em 1996, o programa Faz Cultura foi implementado com o objetivo de 

estimular o patrocínio de empresas, que teriam abatimento de até 80% sobre o ICMS 

(Imposto  de Circulação de Mercadorias e Serviços) e diversificar os seguimentos culturais 

produzidos. Neste mesmo período, a cultura baiana passa a ser percebida como potencial para 

atração turística e desenvolvimento econômico do estado – vide a institucionalização da 

Secretária de Cultura e Turismo (Governo ACM), o que potencializou os investimentos em 

cultura da capital e do recôncavo baiano, que midiaticamente representavam o seu povo. Dez 

anos depois, no governo do PT, a secretaria é separada (cria-se então a Secretaria de Turismo 

e a Secretaria de Cultura) e busca-se entender e promover a cultura como bem simbólico 

humano. 

O tom mercadológico das políticas públicas propicia um ambiente dominado pela 

decisão da iniciativa privada em detrimento do papel do Estado. As empresas escolhem os 

seguimentos que merecem maior ou menor visibilidade, elas determinam o que deve ou não 

ser apresentado à sociedade, visto que hoje os patrocínios estão condicionados as deduções e 

vantagens que este tipo de investimento proporciona para o patrocinador. Os editais público, 

como Caixa Cultural, Calendário das Artes, são expressões da necessidade de uma mediação 

do governo diante da inexpressiva abrangência da diversidade de seguimentos culturais 

contemplados por leis de incentivo ou por patrocínios de verba direta.  

A redundância de investimentos por parte do governo em prol da cultura criou um 

ciclo vicioso, no qual proponentes e patrocinadores planejam suas ações e atividades culturais 

com base na verba que a lei disponibiliza. As empresas acabam arcando com um valor 

irrelevante do ponto de vista orçamentário e conseguem retornos expressivos através de 

difusão de marca, mídia espontânea, conquista de novos públicos. Este ciclo vicioso não tem 

previsão para se encerrar e tão pouco medidas paliativas estão sendo desenvolvidas para 

desonerar o governo (de 2002 para 2005, o orçamento do Ministério da Cultura  quase 

dobrou: de 289 milhões passou para 513 milhões),  e ainda assim devolvê-lo a função de 

mediador primário, sem que haja um fator econômico que dite quais produtos culturais o povo 

deve ou não consumir. 

 

3.2.2 O incentivo privado 

 

A leitura feita acima sobre o movimento de criação, extinção e modificação de 

políticas públicas e suas instituições regulamentadoras denota a instabilidade do Estado 
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Brasileiro frente às suas sucessivas mudanças políticas. Esse cenário interferiu diretamente na 

migração de multinacionais para o país e na criação de empresas nacionais sólidas. Embora 

cultura e economia estejam em campos diferentes das ciências, a lógica de patrocínio 

implementada no Brasil estabeleceu um vinculo permanente entre elas: o investimento em 

cultura deve repercutir em retornos diretos para a empresa (seu negócio e sua imagem). 

Com a recorrente utilização do marketing cultural como alternativa estratégica para 

obtenção de vantagem competitiva (CORÁ & LUCAS, 2004; CLOSE et al., 2006; 

DRENGNER, GAUS & JAHN, 2008), parece subsistir a tendência de empresas associarem 

suas marcas a eventos culturais – em sua maioria voltados para o público jovem – de forma a 

ganhar destaque em uma arena de mercado caracterizada pela fluidez e pelo efêmero com 

relação a escolhas de compra e de consumo (BANISTER & HOGG, 2004). 

SNEATH, FINNEY e CLOSE (2005) estimam que 22% dos orçamentos totais de 

comunicação de marketing de empresas norte-americanas sejam dedicados a atividades de 

patrocínio de eventos. LEOCADIO e MARCHETTI (2003, p. 2) alertam para o fato de haver 

um “número restrito de estudos científicos sobre marketing cultural no Brasil”, mesmo 

“levando-se em conta o recente despertar para a importância dessa atividade no 

desenvolvimento cultural do país”.  

Hoje, o Brasil é a  quinta economia do mundo e isso reflete também no consumo da 

população em cultura. Segundo a Revista Marketing Cultural (2012), os orçamentos em 

patrocínio das 450 maiores empresas apoiadoras no país variam de R$ 380 mil a R$ 80 

milhões de reais por ano, uma variação de cerca de 210 vezes. O contexto econômico e 

político (atrativo das Leis de Incentivo) foi o grande propulsor para que empresas instaladas 

no Brasil buscassem oportunidades de aplicar novas estratégicas para alavancar seus 

negócios.  

 

 

3.3 FORTALEZAS, FRAQUEZAS, AMEAÇAS E OPORTUNIDADES 

 

 

3.3.1 Fortalezas 

 

WOHLFEIL e WHELAN (2006) apontam quatro características da utilização de 

eventos como ferramenta de marketing: a pessoa vivencia a experiência como agente e não só 
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recebendo informações; interatividade com outros participantes do evento; existem diferentes 

percepções do evento dependendo da personalidade de cada participante; e, por fim, é preciso 

ser criativo para diferenciar um evento de outros. 

 

3.3.2 Fraquezas 

 

Mesmo diante de todas as vantagens que parecem ser geradas por meio de 

investimentos em marketing cultural, muitas empresas investem em cultura apenas para se 

beneficiar dos incentivos fiscais perdendo a oportunidade de promover, posicionar e construir 

a imagem de produtos, serviços e da empresa (GERTNER & CARNAVAL, 1999). 

 

3.3.3 Oportunidades 

 

Drengner, Gaus e Jahn (2008) defendem que, na maioria dos casos, as empresas que 

patrocinam eventos culturais fortalecem sua marca. Estratégias de fortalecimento de marcas 

são importantes porque podem “atrair novos clientes, assim como incentivar os já existentes a 

se tornar fiéis à marca ou a experimentar outros produtos da mesma marca” (CHURCHILL Jr. 

& PETER, 2005, p. 250). A preferência para compra está associada a inúmeras dimensões que 

não o fato da empresa ser patrocinadora de cultura. Por outro lado, MARTENSEN ET al. 

(2007) defendem que a intenção de compra pode ser modificada por causa do patrocínio. 

 

3.3.4 Ameaças 

 

A utilização de eventos como ferramenta de marketing cultural exige alguns cuidados 

já que se o evento não for bem estruturado a percepção da imagem da marca pode ser 

influenciada negativamente (MELO NETO, 2000). Outro ponto que deve ser observado é a 

adequação do evento ao público-alvo da marca, haja vista que, se o participante do evento não 

possuir envolvimento anterior com a marca patrocinadora, nada mudará na imagem ou na 

intenção de compra dessa marca por essa pessoa (MARTENSEN et al., 2007). Ter bons 

atendentes trabalhando nesses eventos é fundamental: é necessário que eles conheçam bem o 

patrocinador, demonstrem entusiasmo e envolvimento com o evento (CLOSE et al., 2006). 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

 Esta metodologia teve seu processo de produção iniciado em novembro de 2013, 

quando nós chegamos ao acordo de elaborar um produto de comunicação como trabalho de 

conclusão de curso. A intenção inicial do projeto girava em torno da criação de  um software 

de mensuração do retorno sobre o investimento em marketing cultural. Como o custo desta 

ideia demonstrou-se inviável para a dupla naquele momento, decidimos optar pela elaboração 

da metodologia, deixando o desenvolvimento do software para um momento posterior. Assim, 

por volta de janeiro de 2014, começamos a etapa de coleta de informações, com o escolha da 

bibiografia e a realização de um levantamento acerca das políticas de patrocínio das 

organizações mais relevantes no cenário do marketing cultural brasileiro. Dentre os motivos 

que levam empresas a patrocinarem projetos culturais, se destacam: 

 

 Criar identificação com um mercado-alvo ou com um estilo de vida específico 

 Aumentar a exposição do nome da empresa ou do produto 

 Criar ou reforçar as percepções do consumidor quanto a associação-chave com a 

imagem da marca 

 Intensificar a imagem corporativa 

 Criar e provocar sensações 

 Expressar compromisso com a comunidade ou com questões sociais 

 Entreter os principais clientes ou recompensar os melhores funcionários 

 Permitir oportunidades de merchandising ou promoções 

 

A partir deste levantamento, elaboramos um questionário a ser aplicado entre os gerentes 

de marketing de empresas com atuação expressiva na Bahia. O questionário foi desenvolvido 

na ferramenta Qualtrics e constava de 5 perguntas objetivas. Determinamos o tempo de 

resposta para uma semana e disparamos via e-mail os questionários para 15 gerentes. 

Obtivemos 6 respostas, que nos apresentaram os seguintes resultados: 
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Gráfico 1 - Fatores de alta relevância para o patrocínio de um projeto cultural 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 

 

Gráfico 2 - Avaliação do Retorno sobre o Investimento dos Projetos Patrocinados 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 

 

100% 

50% 

50% 

33,33% 

66,67% 

Dedução de imposto, através de Lei de Incentivo 
(Federal ou Estadual) 

Tema com apelo midiático: facilidade de exposição 
por meio de pautas em jornais e revistas 

Proponente: histórico de trabalhos já realizados 
em parceria ou reputação da organização 

Público-alvo do projeto: contato com determinado 
público para relacionamento 

1.      Sinalize três itens dentre os abaixo em que você 
considera fatores de alta relevância para escolher um projeto 

cultural, em detrimento de outro: 

Sim 
60% 

Não 
40% 

2. Os últimos três projetos patrocinados foram 
avaliados quanto ao retorno sobre o investimento? 
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Gráfico 3 - Investimento em Treinamento em mensuração do RIMC 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 

 

 
Gráfico 4 - Eficiência do método de RIMC utilizado pelas empresas 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Sim 
0% 

Não 
100% 

3. A sua empresa já investiu em treinamento ou 
consultoria para capacitar os gestores atuais dos 
projetos patrocinados em como avaliar o retorno 

sobre o investimento do marketing cultural? 

Sim 
0% 

Não  
100% 

4. Você considera eficiente o método de avaliação do 
retorno sobre investimentos em marketing cultural 

utilizado pelo na sua empresa (indicaria como 
benchmarking para outras organizações)? 
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Gráfico 5 -  Suficiência do orçamento para ações de marketing cultural 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 

Os resultados acima apresentados denotam um cenário de dicotomia entre as 

expectativas, as práticas realizadas e o grau de credibilidade que esta mensuração tem. 

Embora haja planejamento orçamentário para patrocínios, ainda não há investimento  em 

capacitação. As empresas esperam fortalecer sua imagem através de novas estratégias de 

comunicação e marketing, dentre elas  a ativação de marca em eventos culturais.  

Por conta disso, cresce a cada ano o orçamento dedicado a patrocínios de ações culturais, que 

dialoguem com públicos de interesse da organização e possam assim alavancar vendas. Mas será que 

as grandes corporações sabem os reais retornos sobre os investimentos em marketing cultural? As 

grandes patrocinadoras dispõem de ferramentas balizadoras dos impactos em vendas, imagem, 

reputação e recall
3

 após cada evento? Após aplicar o questionário acima em 6 gestores de 

Comunicação e Marketing de multinacionais com sede na Bahia, o cenário é de falta de indicadores 

quantitativos e a percepção dos internos é ainda o instrumento que valida ou não determinado 

investimento, no cenário das empresas brasileiras.  

Em meados de abril de 2014 tivemos acesso a um relatório da organização americana 

INTERNATIONAL EVENT GROUP (IEG) que foi publicado em 31 de março de 2014 e que 

nos forneceu um aparato estatístico determinante para o desenvolvimento da nossa 

                                                        
3 Expressão inglesa utilizada para nomear pesquisa realizada com o objetivo de identificar, em setores 
específicos da população, a lembrança da marca após ativação da mesma. 

Sim 
60% 

Não 
40% 

5. Você considera o orçamento atual do 
seu setor para investimentos em projetos 

de marketing cultural o suficiente? 
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metodologia. Esse relatório ,que leva o nome de "What sponsors want from partners"
4
 (O que 

os patrocinadores esperam dos parceiros), tem o objetivo de mostrar quais são os mais 

importantes benefícios, informações e objetivos que os parceiros podem oferecer ao 

patrocinador. Os dados e gráficos demonstrados no relatório foram proveniente da 14ª 

pesquisa anual de desempenho realizada pela IEG com os responsáveis pela tomada de 

decisão acerca de patrocínio das organizações. A coleta de informações desta pesquisa foi 

conduzida on-line no site do IEG (http://www.sponsorship.com/), durante o mês de março de 

2014, e compreendeu um universo de115 questionários preenchidos. 

O primeiro aspecto abordado na pesquisa gira em torno do quanto os patrocinadores 

valorizam os benefícios propostos pelos parceiros. 

 

Gráfico 6 - Importância das contrapartidas oferecidas pelos proponentes 

 

Percentual corresponde a quantidade de entrevistados que rankearam o fator em 9 ou 10, em uma escala de 10 

pontos, onde 10 possui o maior valor. 

Fonte: IEG/Performance Research 2014 Sponsorship Decision-Makers Survey. Adaptado e traduzido pelas 

autoras 

 

Os patrocinadores estão deixando claro que ajuda a determinar o impacto de suas 

parcerias é uma prioridade. Assistência em medir o RIMC está no topo da lista de valiosos 

serviços prestados pelos parceiros na pesquisa de 2014.  

                                                        
4  Acesso ao relatório integral em:  <http://www.sponsorship.com/IEG/files/7f/7f60c23c-43d6-4006-
bc7d-2c32c5e83c1d.pdf> 
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42% 

41% 

30% 

28% 

27% 

25% 

23% 

Exclusividade no Patrocínio 

Exposição da marca no local do evento 

Transmissão e difusão do projeto 

Obtenção de direitos sobre marcas e logotipos 

Acesso ao banco de dados do parceiro 

Porta-voz no evento / Acesso à personalidades 

Cortesias e Hospitalidade 

Acesso ao mailling list do parceiro 

Direito de promover produtos e serviços 

Qual é a importância das seguintes 
contrapartidas oferecidas pelos parceiros para a 

sua empresa? 
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Gráfico 7 - Informações consideradas relevantes para a tomada de decisões 

 

Percentual corresponde a quantidade de entrevistados que ranquearam o fator em 9 ou 10, em uma escala de 10 

pontos, onde 10 possui o maior valor. 

Fonte: IEG/Performance Research 2014 Sponsorship Decision-Makers Survey. Adaptado e traduzido pelas 

autoras 

 

Gráfico 8 - Atendimento a expectativa de auxílio na mensuração do RIMC 

 

Fonte: IEG/Performance Research 2014 Sponsorship Decision-Makers Survey.Adaptado e traduzido pelas 

autoras 
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Como podem observar nos gráficos acima, apesar do fato de que o auxílio na 

mensuração do retorno sobre investimento é agora uma das principais informações que o 

parceiro pode entregar à uma organização, isso não acontece com tanta frequência. Quase 3/4 

dos patrocinadores dizem que os parceiros não contemplam satisfatoriamente este quesito. 

Os entrevistados dizem alocar uma média de 23 por cento de seus orçamentos gerais 

de marketing/publicidade/promoção em patrocínios. Segundo o relatório, esta representa a 

segunda maior média da pesquisa nos seus 14 anos de realização. 

 

Gráfico 9 - Média de percentual do orçamento destinado a patrocínios 

 

Fonte: IEG/Performance Research 2014 Sponsorship Decision-Makers Survey. Adaptado e traduzido pelas 

autoras 

 

Apenas 27% dos patrocinadores dizem que seus gastos com patrocínio irão aumentar 

esse ano em comparação com o orçamento do último ano, frente a 21% dos patrocinadores 

que afirmam que o setor sofrerá corte de despesas no ano de 2014 e 52% que irão manter os 

orçamentos nos níveis de 2013. 
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Gráfico 10 - Comparação do orçamento  de 2014 para patrocínio das organizações, relativos a 2013 

 

Fonte: IEG/Performance Research 2014 Sponsorship Decision-Makers Survey. Adaptado e traduzido pelas 

autoras 

 

Outro ponto da pesquisa que se mostrou relevante para  nosso trabalho foi a 

informação de que apenas 66% dos patrocinadores está no mercado em busca de novos 

parceiros, o que representa a maioria, mas que, segundo o relatório, apresenta um decréscimo 

frente aos 75% em 2013. podemos perceber que a o interesse dos patrocinadores está mais 

ligado a fidelização de um patrocínio que de fato irá agregar valor a marca, onde o público 

possa criar um vínculo entre patrocinador-patrocinado, do que um aumento na quantidade de 

projetos patrocinados. 

27% 
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Sofrerá 
aumento 
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Manterá 
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Gráfico 11 - Índice de empresas dispostas a estabelecer novos patrocínios em 2014 

 

Fonte: IEG/Performance Research 2014 Sponsorship Decision-Makers Survey. Adaptado e traduzido pelas 

autoras 

 No que diz respeito aos objetivos que os patrocinadores consideram como mais 

importantes quando estão avaliando propostas de patrocínio,  a criação de visibilidade da 

companhia ainda lidera o ranking com 66%, logo seguida pelo aumento da fidelidade à marca, 

como é possível ver no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 12 - Importância dos objetivos da organização no momento de avaliação das propostas de 

patrocínio 

 

 Fonte: IEG/Performance Research 2014 Sponsorship Decision-Makers Survey. Adaptado e traduzido pelas 

autoras 
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31 
 

A pesquisa nos revelou que os patrocinadores estão procurando por diferentes 

benefícios e informações dos parceiros, buscando benefícios mais tangíveis e valorizando a 

mensuração dos resultados, além de estarem priorizando ligações a imagem e experiência 

associada ao produto, bem como o acesso ao banco de dados das organizações patrocinadas e 

do público do evento. 

Frente a este contexto, onde emerge a necessidade de aferir os resultados dos 

investimentos em marketing cultural, desenvolvemos a "Metodologia de Retorno Sobre o 

Investimento em Marketing Cultural", que propõe quatro etapas para avaliar o retorno que 

determinado patrocínio ou ação cultural gerou, se estabelecendo como um critério de 

mensuração padrão que possa ser aplicado em qualquer tipo de ação de marketing cultural. 
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5. TRAJETÓRIA ACADÊMICA 

 

 

5.1 GABRIELA ALMEIDA GUIMARÃES 

 
O meu ingresso na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, no 

curso de Produção em Comunicação e Cultura, aconteceu no primeiro semestre de 2010, 

sendo o meu principal interesse desenvolver competências e habilidades que me auxiliassem a 

formar-me como produtora cultural. Na mesma época, ingressei também no curso noturno de 

Administração de Empresas, na Universidade Católica de Salvador, pois acreditava que um 

aparato de administração seria fundamental para o desenvolvimento da minha carreira - pois  

percebia, desde então, que a grade do curso apresentava alguns gaps
5
 neste quesito - planejava 

prosseguir com as duas graduações concomitantemente.  

No segundo semestre de Produção Cultural tive a oportunidade de ingressar na 

Produtora Júnior - UFBA, empresa júnior de comunicação da UFBA. Mesmo cursando duas 

graduações, acreditei que se não possuísse uma experiência prática não conseguiria alcançar 

meus objetivos. Na empresa, além do aumento na minha rede de contatos e das habilidades 

gerenciais, pude desenvolver meus conhecimentos em pré-produção, produção executiva e 

pós produção de projetos culturais, atuando na produção de diversos eventos, a saber: 

Diálogos Universitários com Ariano Suassuna; VII e IV ENECULT; VIII FACOMSOM. 

Também foi o meu primeiro contato com a inscrição e formatação de projetos culturais para 

leis de incentivo.  

A Produtora Júnior me propiciou participar de capacitações que expandiram os meus 

conhecimentos para além do âmbito da produção cultural, que foram de fundamental 

importância na construção do meu perfil profissional, como: Elaboração de Plano de 

Comunicação (4h); Gerenciamento de Crises (4h); Produção de Press Kits (4h) – Ministradas 

por Suely Temporal (Agência de Textos); Elaboração de Contratos (4h) - Ministrada pela 

ADV Jr (Empresa Júnior de Direito da UFBA); Gestão para Resultados (16h) – Ministrada 

pela Falconi – Consultores de Resultados.  

Tive a oportunidade de representar a Produtora Júnior em 7 eventos de regionais, 2 

nacionais e 1 internacional, apresentando o Case de Sucesso "Comunicação Interna: Six Steps 

                                                        
5 Lacunas 
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para Envolver e Apaixonar seus membros pelo Planejamento Estratégico" em nome da 

empresa no Encontro Sulista de Empresas Juniores de 2012.  

Em dezembro de 2011, decidi pelo trancamento da graduação em administração, por 

identificar que era o momento de ampliar a minha dedicação em produção cultural, com o 

intuito em outro momento voltar a me dedicar ao estudo da administração. Em janeiro de 

2012, fui eleita para o cargo de Diretora Administrativo-Financeira da empresa.  Este cargo 

ampliou meus conhecimentos na área de planejamento e administração de finanças, gestão 

jurídica, gestão da qualidade, gerenciamento de projetos e pude ter a experiência de liderar 

uma equipe durante um ano, também me qualificando no que tange à gestão de pessoas. 

Durante a trajetória nas disciplinas da graduação, o interesse no setor de marketing 

cultural se mostrou latente durante as aulas ministradas pelo Prof. Cláudio Cardoso, que nos 

permitiu conhecer in loco a realidade do setor em organizações que são referências, como a 

Odebrecht e a Caixa Cultural. 

Em março de 2013, após a conclusão da minha trajetória na Produtora Júnior, iniciei 

um estágio na Assessoria de Comunicação da Procuradoria Geral do Estado da Bahia 

(PGE/BA), sendo muito bem coordenada por Mara Santana e acompanhada por Carol 

Garrido. Minha experiência na PGE possibilitou que eu conhecesse o processo de 

relacionamento com a imprensa, elaboração de Mailing-list, Clipagem de notícias e produção 

de notícias para o site www.pge.ba.org.br.  

Em Setembro de 2013, em busca de uma experiência profissional na área de Produção 

Cultural, ingressei na Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), como estagiária da 

Diretoria das Artes (Dirart). Fui alocada na função de auxiliar na coordenação do edital 

Calendário das Artes,  onde eu pude participar de 2 chamadas do edital nos processo de 

elaboração do edital, produção da reunião de seleção dos projetos, habilitação dos projetos 

selecionados, acompanhamento da execução dos projetos e elaboração de parecer técnico ao 

final de cada um. Durante a execução do meu trabalho pude ter o prazer de ser orientada pelos 

assessores da Dirart: Rodrigo Figueiredo, Hortência Nepomuceno e Rosalba Lopes e também 

pela Diretora das Artes, Lia Silveira. Na Funceb, também tive a oportunidade de participar da 

produção da V Conferência Estadual de Cultura da Bahia, realizada em Camaçari, onde tive 

contato direto com a elaboração do Sistema Estadual de Cultura.  

Em novembro de 2013, determinada a desenvolver um produto no TCC que 

conversasse com meu interesse na política de patrocínios das organizações, encontrei em 

minha dupla recorrente nos trabalhos acadêmicos durante a graduação e que se tornou uma 
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grande amiga, Saville Alves, o desejo de desenvolver algo no mesmo caminho. Nosso 

orientador e mestre, prof. Sérgio Sobreira, também foi peça fundamental na escolha do nosso 

tema. Apesar do destino - e da grade da Faculdade - não ter me permitido que fosse sua aluna 

em disciplinas na Facom, pude ter a grande oportunidade de ser guiada por ele na construção 

dessa metodologia e durante minha gestão na Produtora Júnior. A partir daí, juntamos nossos 

esforços na elaboração da metodologia que vos apresentamos agora. 

 

 

5.2 SAVILLE ALVES SANTOS 

 
A minha escolha pelo curso de Produção em Comunicação e Cultura, na Universidade 

Federal da Bahia, já demonstrava a minha vontade de ingressar em um ambiente em que a 

diversidade de ideias e comportamentos me enriquecessem quanto ser humano e que assim eu 

pudesse entender o meu papel social, quanto cidadã, e mercadológico, como profissional. No 

primeiro semestre de 2010, assim que iniciei o curso, não saciada com a grade de aulas para 

calouros, me inscrevi no processo seletivo da Produtora Junior, empresa júnior de 

comunicação da UFBA, no qual tive êxito logo na primeira tentativa. A oportunidade de 

aprender sobre gestão e me tornar um agente de transformação, através da aplicação prática 

do conhecimento aprendido em sala de aula, me motivaram a continua por três anos no 

Movimento Empresa Júnior, no qual me destaquei como Diretora de Recursos Humanos 

(2011) e Conselheira Administrativa-Fiscal (2012) na Produtora Júnior, além de Diretora de 

Eventos (2012) da Federação Baiana de Empresas Juniores. Durante este período, participei 

como produtora cultural de seminários, shows e workshops, com destaque para duas edições 

do FACOMSOM, evento universitário com médias de público de 4 mil pessoas, e do 

Diálogos Universitários, com participação de Marcelo Tas e Ariano Suassuna.  

Tive a honra também de representar a minha equipe em 2012, no Encontro 

Internacional de Empresas Juniores, momento em que fui reconhecida como melhor caso de 

sucesso em Gestão de Pessoas, pelo Vice-Presidente da AMBEV, e como prêmio recebemos 

10 mil reais em livros para a nossa universidade. Esta foi uma chance de recompensar a 

academia e compartilhar com estudantes de diversos cursos oportunidade de engajamento e 

qualificação e demonstrar os resultados de um trabalho de Excelência em Gestão, marca 

nunca conquistada por uma empresa júnior de comunicação no brasil e nenhuma outra no 

Norte/Nordeste. 



35 
 

A comunicação empresarial e o marketing, introduzidos nas aulas do Mestre Claudio 

Cardoso, tomaram sentido e forma ao desenvolver na Produtora Júnior os meus primeiros 

trabalhos na área, a qual hoje dedico a minha paixão e meu tempo (entre prática e busca por 

novos aprendizados). As reflexões sobre a construção da publicidade no imaginário coletivo 

(do consumidor) feitas durante as aulas do meu orientador e amigo Professor Dr. Sérgio 

Sobreira, juntamente com os debates a respeito da comunicação na formação política do país, 

provocados pelo Prof. Dr. Wilson Gomes, se eternizam em minhas atitudes e em meu 

discurso como os momentos de compreensão da função de nossa profissional na sociedade, da 

maneira como influenciamos comportamentos e como podemos mudar o rumo da história.     

 As habilidades desenvolvidas, o conhecimento adquirido, a rede de contatos formada e 

o amadurecimento como comunicóloga me proporcionaram ter o poder de escolha frente ao 

competitivo mercado de trabalho: em 2012, iniciei a busca por estágio. Me candidatei a 3 

vagas, todas em empresas multinacionais, e em todas me classifiquei. Em outubro do mesmo 

ano, ingressei na equipe de Trade Marketing da Oi/Telemar S.A, empresa de 

telecomunicação, e dois meses depois escolhi um novo desafio: estagiar na Braskem S.A, 

maior produtora de resinas termoplásticas das Américas e eleita recentemente uma das 50 

empresas mais inovadoras do mundo. Como uma das minhas atividades está a avaliação de 

patrocínio cultural e a gestão de marca.  

Como um casamento perfeito, minha colega, amiga e dupla de inúmeros trabalho 

durante os quatro anos  e meio de curso, Gabriela Guimarães, foi aquela em que encontrei 

sabedoria, companheirismo, curiosidade e vontade de construir um trabalho consistente e 

conectado ao mercado em que atuamos. A partir daí, juntamos nossos esforços na elaboração 

da metodologia que vos apresentamos agora. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta metodologia foi desenvolvida no intuito de ser utilizada como ferramenta de 

tomada de decisões no que tange ao setor de marketing cultural das empresas. Entendemos 

que profissionais que gerenciam patrocínios necessitam de um aparato que permita que estes 

façam as melhores escolhas. Além disso, acreditamos que o estabelecimento de um padrão na 

mensuração do RIMC das empresas possibilita uma evolução na própria elaboração dos 

projetos culturais, onde os proponentes conseguirão estabelecer contrapartidas que de fato 

atendam ao desejo das empresas patrocinadoras.  

O desenvolvimento e conclusão deste produto permitiu a suas idealizadoras que 

experimentassem o processo de elaboração de um indicador amparado em pesquisas e em 

coleta de dados, além de ampliar nossa visão no que diz respeito às atuais políticas de 

marketing cultural que as empresas utilizam no mercado brasileiro.  

Pretendemos, posteriormente, avançar no que tange a elaboração de um software que 

venha a ser utilizado tanto para a submissão e avaliação de propostas de patrocínio, quanto 

para a mensuração dos resultados dos projetos que de fato serão patrocinados pela empresa, 

aplicando a metodologia que desenvolvemos neste momento. 
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