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RESUMO 
 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo de caso sobre a 
utilização do marketing cultural como ferramenta relações institucionais junto ao 
mercado, destacando como essa estratégia pode beneficiar à sociedade, as 
manifestações culturais e o meio artístico, ao mesmo tempo em que cria vantagens 
à empresa patrocinadora. O estudo salienta as possibilidades geradas pelas leis de 
incentivos culturais, em especial pela LIC-RS, que tornou atraente para as empresas 
o patrocínio de projetos culturais, através da isenção de parte do Imposto sobre 
Comercialização de Produtos e Serviços. São apresentados os pressupostos 
teóricos relativos ao tema marketing cultural, e também as vantagens aferidas pela 
AES Sul com o patrocínio do projeto Lâmpada Mágica. Combinando pesquisa 
bibliográfica com a utilização de pesquisa de campo, realizada com aplicação de 
entrevistas, a investigação fez uso de uma abordagem qualitativa, através da qual foi 
possível concluir que entre as vantagens obtidas pela AES Sul com o marketing 
cultural destacaram-se a melhoria das relações da empresa com a comunidade onde 
atua, o reforço da imagem positiva de sua marca, e oportunidades de veiculação da 
marca gratuitamente, nas mídias locais. 
 
 
Palavras-chave: Marketing; Marketing cultural; Lei de Incentivo à Cultura. 
 

 

 
ABRSTRACT 
 
 
This paper aims to present a case study on the use of cultural marketing as a tool for 
institutional relations at the market, highlighting how this strategy can benefit the 
society, the cultural and artistic environment, while creating benefits to the company 
sponsor. The study highlights the possibilities generated by the laws of cultural 
incentives, in particular by LIC-RS, which made it attractive for business sponsorship 
of cultural projects by exempting part of the Tax Sale of Products and Services. We 
present the theoretical assumptions on the theme cultural marketing, and also the 
benefits measured by AES Sul sponsored project Magic Lamp. Combining literature 
with the use of field research, conducted with use of interviews, the research has 
used a qualitative approach, by which it was concluded that among the advantages 
obtained by AES Sul and marketing cultural highlights are improved close 
relationships with the community where it operates, to strengthen the positive image 
of your brand, and opportunities of serving free trade in the local media. 
 
 
Key-words: Marketing; Cultural marketing; Culture incentive law. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
 Desde o início dos anos 90 as atividades de marketing cultural no Brasil vêm 

sendo estudadas, enquanto ferramentas de comunicação empresarial, em um 

cenário onde o interesse das empresas em agregar valor às suas marcas através de 

práticas de responsabilidade social cresceu substantivamente, levando os 

produtores culturais a almejarem seu desenvolvimento profissional, enquanto o 

Estado busca o aperfeiçoamento de leis que incentivem a cultura.  

Item importante no escopo da responsabilidade social empresarial, o fomento 

à divulgação cultural constitui, ainda, uma estratégia de comunicação corporativa, 

realizada através do patrocínio e valorização de padrões e bens culturais de diversas 

naturezas, de forma a vinculá-los com a imagem e os produtos de uma instituição, 

contribuindo para a formação de seu conceito empresarial junto à sociedade.  

Inserido nesse contexto, o profissional de Publicidade e Propaganda exerce 

um importante papel na mediação dos processos que envolvem o marketing cultural 

e os benefícios que suas práticas poderão levar aos consumidores, stakeholders, à 

própria empresa, e à sociedade, como um todo, uma vez que ao investir em alguma 

ação cultural, a empresa publiciza sua participação na sociedade, melhorando sua 

comunicação corporativa, e formando um elo entre ela, sua marca e a comunidade. 

No Estado do Rio Grande do Sul, a empresa AES Sul – Distribuidora Gaúcha 

de Energia, patrocina o projeto cultural Lâmpada Mágica, que há dez anos promove 

espetáculos teatrais em todas as regiões do estado, como parte integrante de suas 

estratégias de relacionamento. Nesse sentido, a questão de pesquisa investigada e 

apresentada no presente trabalho é: quais os benefícios atingidos pela AES-Sul 

através da utilização do marketing cultural como estratégia de atuação junto ao 

mercado? 

Assim sendo, o objetivo geral da presente investigação é realizar um estudo 

de caso sobre a estratégia de relações institucionais junto ao mercado, tomando 

como foco um projeto de marketing cultural executado pela AES-Sul, no Rio Grande 
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do Sul. Para atender a tal meta, foram atendidos os seguintes objetivos específicos: 

a) promover o levantamento teórico acerca dos fundamentos do marketing e do 

marketing cultural como estratégia de responsabilidade social e vantagens 

competitivas; b) caracterizar o Projeto Cultural Lâmpada Mágica, verificando junto à 

empresa que o patrocina quais os benefícios proporcionados à comunidade em que 

atua e a si própria; c) apurar as atividades desenvolvidas pela empresa promotora 

do referido projeto para viabilizar seu desenvolvimento. 

Quanto à natureza da presente pesquisa, trata-se de um estudo descritivo, 

que tem como técnica de apuração o levantamento de dados teóricos, através de 

livros, teses acadêmicas e artigos científicos sobre a utilização de marketing cultural 

como estratégia empresarial, bem como a realização de entrevista estruturada junto 

à responsável pelo projeto da parte da empresa patrocinadora. A abordagem 

utilizada é do tipo qualitativa, que considera a existência de um vínculo indissociável 

entre a realidade objetiva e a subjetividade do pesquisador. 

Espera-se, com este trabalho, contribuir para a disseminação de 

conhecimentos acerca da importância e das técnicas utilizadas pelos profissionais 

de comunicação empresarial na produção e gestão das estratégias de marketing 

cultural. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Marketing 

 

Antes de abordar o tema do marketing cultural, é necessário explanar sobre o 

conceito mais amplo de marketing, bem como o seu papel na gestão das 

organizações, tendo em vista que o marketing cultural, na visão de Almeida (1992), 

caracteriza-se como extensão do marketing institucional. 

De acordo com Richers (1993), o marketing tem suas origens já na Idade 

Média, quando os próprios produtores de manufaturas ou produtos primários 

buscavam, nas cidades, mercados consumidores para seus produtos.  

Peter Drucker, um dos pioneiros no estudo do marketing, o relacionava às 

práticas empresariais voltadas à satisfação dos clientes, preconizando ser este um 

objetivo a ser perseguido por todos os envolvidos na organização. Segundo aquele 

autor: “o marketing não é apenas mais amplo do que vendas, e nem é somente uma 

função especializada. Ele é todo o negócio, visto do ponto de vista do seu resultado 

final, isto é, a partir do ponto de vista do cliente” (DRUCKER, 2002, p. 37). 

Drucker (1999) também destaca que deve-se deduzir que em um cenário de 

competição acirrada, sempre haverá necessidade de algum esforço de vendas, 

porém o objetivo do marketing é justamente tornar esse esforço cada vez mais 

desnecessário. Isto poderá ser alcançado através de um outro esforço: o de 

compreender tão bem os desejos e necessidades dos clientes que os produtos ou 

serviços oferecidos se adaptem perfeitamente a eles, e se vendam por si próprios.  

Kotler (1998) descreve marketing como um processo social e gerencial, 

através do qual os indivíduos e os grupos traçam táticas e estratégias para obter o 

que desejam e necessitam por meio de criação, oferta e troca de produtos de valor 

com outros. Para o autor, esses processos estão intimamente relacionados com o 

que desejam e necessitam outras pessoas ou grupos, e ao valor que estes dão ao 

que foi criado e ofertado. Assim sendo, as empresas que entendem melhor as 
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necessidades do consumidor conseguem desenvolver a capacidade de suprir às 

exigências do cliente, obtendo, conseqüentemente, vantagens competitivas. As 

trocas, segundo Kotler, existem quando: pelo menos duas partes estão envolvidas; 

cada uma das partes possui algo que a outra percebe como de valor; cada parte tem 

capacidade de comunicação e entrega; ambas as partes são livres para rejeitar ou 

aceitar a oferta; cada uma das partes crê estar em condições de lidar com a outra. 

 Dória (2006, p.13) afirma que o Marketing efetivamente consolidou-se no 

início da década de 1960, quando a forte concorrência, a competitividade e a 

escassez da demanda forçaram as indústrias a buscarem alternativas para escoar 

sua produção. Ainda de acordo com o autor:   

 
Nesta época, MCarthy desenvolveu o conceito de Composto de Marketing 
(baseado em “4 Ps” – Preço, Promoção, Produto e Praça), cujo objetivo era 
atuar como ferramenta gerencial para auxiliar as empresas a atingir seus 
objetivos de marketing e, assim, satisfazer as necessidades do mercado-
alvo. A partir de então, a orientação da empresa deixa de estar voltada para 
si mesma, observando apenas os aspectos tangíveis do produto, e passa a 
priorizar a necessidade dos clientes. O consumidor assumiu um papel 
importante nas decisões da empresa, e o entendimento das necessidades 
desse consumidor e a definição do público-alvo estão no centro dessa 
orientação de Marketing. (DÓRIA, 2006, p. 13) 

 

Segundo Alvarez (1999) o composto de marketing, formado pelos itens 

produto, preço, praça e promoção, tornou-se conhecido como os 4P’s do marketing. 

Alguns dos elementos que compõem estes itens são:  

- Produto – Marca, Embalagem, Serviço, Garantia; 

- Preço – Valor de Troca, Custos, Descontos, Prazos e Condições de Pagamento; 

- Praça – Canal de Distribuição, Logística e Distribuição Física; 

- Promoção – Propaganda, Venda Pessoal, Promoção de Vendas, Relações 

Públicas e Publicidade. 

 Dória (2006) afirmou, ainda, que a crescente concorrência levou as empresas 

a repensarem a forma de relacionamento com seus clientes. As empresas tiveram 

que ficar atentas ao mercado e ao seu público-alvo em particular, para poder 

atender melhor suas necessidades. 

Para Brown (1997, apud PRAXEDES, 2007), são três os elementos que 

compõem as atividades de marketing: o primeiro se caracteriza pela atenção aos 
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anseios que os clientes carregam, aspecto de grande importância no gerenciamento 

da estratégia a ser adotada; o segundo compreende a integração e a coordenação 

das atividades de modo a manter o foco sobre o cliente; e o terceiro se constitui da 

aferição da lucratividade do negócio, o que nem sempre se relaciona ao volume das 

vendas realizadas.  

Torres (2007) afirma que foi Levitt, em 1960, que propôs que dois fatores 

precisam estar em evidência em uma organização que pretende sobreviver no 

mercado. O primeiro é não acreditar no crescimento como uma conseqüência 

natural da expansão da população; o segundo é acreditar que sempre existirão 

potenciais concorrentes que podem substituir o principal benefício oferecido pelos 

produtos da empresa. Segundo o autor, como conseqüência dos achados de Levitt, 

o marketing se transformou em uma disciplina focada nas necessidades do 

consumidor, ao invés de focada no produto. 

A evolução do marketing é apontada por Kotler (2000), que postula que o 

marketing se dinamizou ao ponto de tirar seu foco do lucro direto sobre cada venda, 

e passar a priorizar o valor que o cliente tem para a empresa, ao longo do tempo. A 

idéia é realizar a gestão de um relacionamento duradouro com os clientes, 

atendendo suas necessidades regularmente e praticando preços que se adecuem às 

suas necessidades, criando uma situação de fidelização, onde esses clientes, ao 

longo do tempo, garantam os lucros que dão sustentabilidade às empresas. Desta 

forma, o marketing vai se redefinindo, e ao se afastar do antigo conceito onde era “a 

arte de vender produtos”, vai assumindo as responsabilidades necessárias para a 

conquista e aprofundamento do relacionamento das empresas com os clientes.   

Conforme Drucker (2002), as decisões de marketing podem ser organizadas 

da seguinte forma: a) determinação do problema de marketing; b) exame do 

problema; c) determinação das alternativas de ações; e d) escolha da alternativa 

mais apropriada, tendo a orientação para o consumidor como bússola. Dessa 

maneira, as decisões de marketing devem ser tomadas considerando as 

preferências do consumidor. 

Mattar (1986) afirma que para que os executivos da organização sejam 

capazes de planejar ações de marketing, é importante que eles tenham a seu 

alcance o máximo de informações pertinentes a: desejos e necessidades dos 

consumidores; ações dos concorrentes; evolução do mercado; capacitação e 



 12 

recursos disponíveis na organização; evolução das vendas e lucros da empresa; 

comportamento das variáveis ambientais. 

 

2.2 Marketing Institucional 

 

Ensina Kauffmann Neto (2009) que as organizações com fins lucrativos foram 

aos poucos absorvendo valores alheios aos seus objetivos imediatos de negócios, 

venda e lucro. A sociedade, ao passar a questionar criticamente os objetivos das 

empresas, forçou-as a uma mudança de postura, e à busca pela melhoria de suas 

imagens. À medida em que o conceito original das empresas evoluiu com o tamanho 

e o tipo das organizações, agora sob o predomínio das sociedades anônimas, seus  

objetivos passaram a extrapolar os objetivos originais das primeiras empresas – a 

obtenção do lucro – e diferentes interesses econômicos interagem dentro da sua 

estrutura, visando a maximização dos resultados e a continuação destas no 

mercado.  

 
Estão diretamente envolvidos os acionistas, que fornecem o capital; os 
trabalhadores, que respondem pela produção; os consumidores, que 
influem no sucesso da empresa; e, de um modo cada vez mais forte, os 
administradores, que exercem o controle da empresa. Para atender às 
necessidades de todos esses públicos, as empresas (organizações com fins 
lucrativos) expandiram sua ação mercadológica para o mercado simbólico, 
passando a desenvolver ações institucionais, voltadas para a fixação de 
uma boa imagem da organização junto aos diversos públicos do mercado, 
criando o marketing de imagem. A primeira fase do marketing institucional 
funcionava, assim, como elemento de apoio e reforço ao marketing 
empresarial. Não havia ainda uma noção consciente da amplitude do 
marketing institucional, mas apenas ações institucionais isoladas 
(KAUFFMANN NETO, 2009, p.16). 

 

De acordo com a visão de Mendonça (2000), o marketing institucional guarda 

estreita relação com o conceito de marketing societal, preconizado por Philip Kotler, 

através do qual a organização assume a tarefa de ampliar sua participação nas 

questões sociais relacionadas com o bem estar dos consumidores e da sociedade. 

 

 
Em uma linha evolutiva, pode-se dizer que o marketing passou da 
preocupação com a maximização dos lucros no curto prazo ao 
reconhecimento da importância da satisfação dos desejos dos 
consumidores. De uma disciplina de gestão empenhada em aumentar as 
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vendas, passa a ser aplicado como uma ciência comportamental concebida 
a partir do equilíbrio entre sistemas de compra e venda, ou seja, um sistema 
de troca. Agora, atenta para os interesses da sociedade em suas tomadas 
de decisões (MENDONÇA, 2000, p 7). 

 

Kotler e Armstrong (1993) apontam o marketing institucional como um 

conjunto de atividades voltadas para propiciar nos indivíduos e grupos uma imagem 

de admiração e respeito em relação às empresas. Para tanto, é necessário que as 

empresas tenham conhecimento da imagem atual que mantém no mercado, de 

forma que possam desenvolver estratégias para melhorá-la ou mantê-la, se for o 

caso. Esse conhecimento se dá através da realização de pesquisas, que vão 

apontar aos executivos como a sociedade percebe as suas empresas, no contexto 

em que estão inseridas.    

Para Bittencourt (2008), o marketing institucional, sem ter como objetivo 

imediato a venda, tem por finalidade criar comportamentos e atitudes favoráveis em 

diferentes segmentos do público, em relação às empresas. De forma recorrente, as 

organizações, atualmente, não destinam esforços de marketing apenas para fins 

comerciais, e o marketing institucional, por não estar restrito à imagem nem à 

empresa, pode envolver o desenvolvimento de idéias, das quais resultam uma boa 

imagem, e também ações e programas de apoio à instituições de interesse da 

sociedade, como museus, asilos, clubes, associações culturais e beneficentes, 

associações de classe, entidades ecológicas e partidos políticos. Entre as práticas 

que o marketing institucional envolve, estão: marketing político, marketing social, 

marketing esportivo, marketing cultural, marketing comunitário, entre outras. 

Kauffmann Neto (2009) afirma que o marketing institucional faz uso de 

ferramentas similares às do marketing de bens e serviços para ”incrementar relações 

de troca nas quais os fornecedores entregam idéias e os consumidores as pagam 

com interesse”. Entre os objetivos desse tipo de marketing estão o fortalecimento ou 

recuperação de imagem de empresa ou produto; a mobilização social para a difusão 

de idéias; o reforço institucional ao marketing convencional de bens e serviços; a 

sustentação de apoios econômicos a organizações sem fins lucrativos. O autor cita, 

também, um caso de marketing institucional considerado de grande êxito no Brasil, 

através do qual os benefícios se difundem entre a sociedade e à própria empresa 

que o promove: 
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A rede McDonalds no Brasil numa ação de responsabilidade social lançou o 
programa McDia Feliz, adotando um sábado por ano no qual toda a 
arrecadação liquida de vendas do Big Mac é revertida para entidades locais 
de combate ao câncer infantil. A campanha recebe o apoio espontâneo de 
inúmeras entidades como as Santas Casas, os Rotary Clubs e outras 
entidades que divulgam entre seus associados a necessidade de consumir 
Big Mac neste dia para contribuir ao combate ao câncer. É digno de nota 
que a doação da empresa restringe-se à arrecadação das vendas do Big-
Mac, não incluindo o arrecadado com o refrigerante e a porção de fritas que 
acompanham o sanduíche. O faturamento das lojas mais do que triplica 
nesta data (KAUFFMANN NETO, 2009, p.7). 

 

Vaz (2003) salienta que “o marketing institucional presta-se às atividades de 

polimento da imagem da organização, na busca de sólida reputação e 

reconhecimento público para a empresa”.  O autor salienta a existência de uma 

estreita relação entre o marketing empresarial e o marketing das idéias. Para ele, ao 

atuar dando sustentação a entidades e programas, por via de ações de fundo 

econômico, o marketing institucional toca o limite do marketing empresarial puro, ao 

induzir ações de consumo.  

 Um bom exemplo do que se refere o autor acima referenciado está nos 

patrocínios de espetáculos musicais, circenses ou teatrais, quando as empresas 

patrocinam eventos que contam com arrecadação de bilheterias, gerando rendas e, 

eventualmente, lucros, e contribuindo para a dinamização do próprio consumo, 

através do pagamento de salários, cachês e honorários aos diversos tipos de 

profissionais envolvidos. 

 

2.3 Comunicação empresarial e Marketing Cultural 

 

Somente na década de 1970, de acordo com Leal (2006), começou a ser 

esboçado, no Brasil, o perfil de uma comunicação empresarial organizada, a partir 

da entrada de profissionais de comunicação social nas atividades internas das 

empresas, como relações públicas, jornalistas e publicitários, que passaram a 

gerenciar processos comunicativos entre as organizações e o mercado. Grandes 

empresas e instituições no país passaram a criar setores especializados em 

comunicação, e no final da última década do século passado a comunicação 

empresarial ganhou o status de área estratégica, e aliada às áreas de marketing. 
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Dessa forma, o modelo de comunicação empresarial ganhou contornos aprimorados, 

deixando de constituir um conjunto de atividades fragmentadas, para se configurar 

como processo integrado de orientação do relacionamento entre as empresas e 

seus públicos. 

 Conforme afirmam Castro e Knopp (2008), uma das ferramentas de maior 

utilização, atualmente, para colocar em prática o marketing empresarial é o 

marketing cultural, que se consolida em práticas de marketing que usam a cultura 

como veículo de comunicação para difundir o nome, produto ou fixar imagem de 

uma empresa patrocinadora. 

 Uma explanação acerca de marketing cultural requer a adequada definição de 

cultura, cuja conceituação apresenta matizes de um mesmo teor, conforme se vê na 

literatura. 

Ferreira (1993) define cultura como “o complexo dos padrões de 

comportamento, das crenças, das instituições, das manifestações artísticas, 

intelectuais, etc., transmitidos coletivamente, e típicos de uma sociedade”. 

Para Muylaert (1995, apud CUNHA e GRANERO, 2008), pode-se entender 

cultura como o conjunto das “manifestações espontâneas de um determinado grupo 

social que, uma vez incorporadas ao seu modus vivendi, o caracteriza e o distingue 

dos demais”. Além disso, acrescenta o referido autor que a 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, isto é, o conceito primitivo de 
cultura, regional e caracterizante, passa a ter um sentido universal e pleno, 
pressuposto que leva a considerar um povo culturalmente avançado aquele 
que tem acesso ao conhecimento e a informação. (MUYLAERT, 2008, p.1) 

 

Cunha e Granero (2008) salientam que o marketing cultural fez despontarem 

novos métodos de aproximação entre organizações e consumidores, ao apoiar 

manifestações culturais que divertem, encantam e informam, e que servem como um 

elo entre a comunicação entre a sociedade e a empresa, ao mesmo tempo que 

angariam a simpatia do público por ela, sua marca e seus produtos. As autoras 

afirmam que às organizações cabe determinarem com precisão qual a melhor 
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estratégia de marketing cultural adequada aos seus objetivos e ao público-alvo com 

o qual se relacionam. Dentre as ações culturais que podem ser desenvolvidas estão, 

por exemplo, a promoção eventos, amostras, shows, palestras, e outros eventos 

voltados para informação e entretenimento. 

Baracho e Felix (2002) definem o marketing cultural como parte da estratégia 

de comunicação corporativa, que tem por objetivos: 

 

A promoção, defesa, patrocínio e valorização de bens e padrões culturais, 
sejam de cunho literário, científico, artístico, educacional e a vinculação 
desses valores com a empresa para a valorização da marca ou da 
instituição perante os agentes econômicos. (BARACHO  E FELIX, 2002, p. 
18) 

 

Os autores salientam a eficácia desse tipo de instrumento de comunicação 

corporativa, e apontam a existência de uma gradativa saturação publicitária, o que 

teria levado as empresas a buscarem novas e criativas formas de comunicação 

empresarial, visando atrair um público consumidor exigente e diferenciado, de forma 

a conferir valor às empresas, fazendo-as serem socialmente reconhecidas. A 

associação entre a imagem da empresa e a arte agrega valores aos produtos e à 

marca da primeira, como beleza, sofisticação, exclusividade, ousadia e prestígio;  

alcançada uma associação e identificação pelo consumidor de uma manifestação 

cultural por ele valorizada, com uma marca, tende-se a criar um vínculo de fidelidade 

e preferência por aquele produto, cujo potencial mercadológico se amplia. 

Carvalho (2003) destaca que a expressão Marketing Cultural não está restrita 

meramente à ação do patrocinador da atividade artística e intelectual, mas também 

se associa às iniciativas desenvolvidas por produtores culturais e intermediários, 

também conhecidos como agentes culturais, que têm como objetivo obter recursos e 

patrocínios para seus projetos. Além disso, o Marketing Cultural refere-se, também, 

às atividades realizadas por empresas de agenciamento de patrocínios, que tornam 

viáveis o encontro de interesses de produtores culturais e patrocinadores, exercendo 

a função de catalisador de interesses entre ambas as partes. 

Santiago (2002) assinala que práticas como o patrocínio de eventos culturais, 

somadas à ferramentas de publicidade, propaganda, assessoria de imprensa, 

promoção de vendas, marketing direto, entre outras, fazem parte de um composto 
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conhecido como comunicação integrada de marketing, que constitui o 

desenvolvimento da comunicação estratégica organizacional junto ao mercado, 

promovendo, posicionando e divulgando produtos, serviços, marcas, benefícios e 

soluções.  Segundo o autor, a comunicação integrada de marketing busca atingir, 

com a utilização holística de todos os elementos deste composto, uma comunicação 

eficaz por parte do emissor junto ao seu consumidor-alvo. 

Castro e Knopp defendem que a realização do marketing cultural não requer 

uma fórmula pronta, podendo ser combinadas diferentes variáveis, desde que 

resultem em uma ação da projeção de uma boa imagem da empresa, junto à 

sociedade. Para os autores: 

 

Ao patrocinar uma exposição de artes, por exemplo, a empresa pode não 
só associar sua marca àquele tipo de arte, como pode também oferecer 
amostras de produto (promoção); distribuir convites para os seus 
funcionários (endomarketing); eleger um dia exclusivo para convidados 
especiais (marketing de relacionamento); enviar mala-direta aos clientes 
informando que a exposição está acontecendo e é patrocinado pela 
empresa (marketing direto); levantar informações gerais sobre o consumidor 
por meio de pesquisas feitas no local (database marketing); fazer uma 
publicação sobre o evento (marketing editorial); realizar uma campanha 
específica destacando a importância do patrocínio (publicidade) e muitas 
outras ações paralelas que tem o poder de ampliar o raio de alcance da 
ação de marketing cultural (CASTRO e KNOPP, 2008, p. 6).. 

 

Ainda segundo os autores acima referenciados, a prática do marketing 

cultural ainda agrega a vantagem de apresentar soluções relativamente baratas para 

três novas exigências do mercado: a) necessidade de diferenciação das marcas; b) 

diversificação do mix de comunicação para melhor atingir seu público; e c) 

necessidade das empresas se posicionarem como socialmente responsáveis. 

Quando patrocina uma atividade cultural, a empresa se destacada entre as demais 

por chamar para si a responsabilidade de operar com valores como modernidade, 

comprometimento, criatividade, entre outros. Ao mesmo tempo, passa aos indivíduos 

a mensagem de que ela não está apenas focada na lucratividade de seus negócios, 

mas também está comprometida com a satisfação dos clientes em uma dimensão 

mais ampla de seus anseios humanos. 

No quadro a seguir são demonstradas diferentes formas de comunicação 

empresarial, que compõem as modalidades de utilização do marketing cultural, de 

acordo com Carvalho (2003). 



 18 

 

Comunicação de 
massa 

Ações de marketing cultural voltadas para um grande público, 
através de produtos culturais massificados. São especialmente 
adequados a empresas que produzem bens de consumo de massa, 
ou seja, de grande produção e consumo. Utilizam como meio de 
divulgação mídias de grande abrangência, principalmente a 
publicidade. 

Comunicação 
dirigida 

São ações de marketing cultural onde há maior segmentação, 
através de determinado produto cultural para público específico, e 
são utilizadas freqüentemente pelas empresas que desejam 
alcançar maior visibilidade em determinado segmento. 

Marketing de 
Relacionamento 

Direcionadas a públicos de interesse como fornecedores, clientes 
especiais, consumidores e intermediários. Essas ações podem 
objetivar estreitamento das relações, premiar clientes fiéis, entre 
outros. Os clientes ou fornecedores sentem-se especiais com o 
tratamento personalizado. Exemplos dessas ações são os 
espetáculos fechados, distribuição de convites para um público 
selecionado, descontos e brindes culturais específicos para o 
público consumidor. 

Tráfego de ponto-
de-venda 

Consiste na venda de ingressos em local selecionado e de 
interesse, gerando um deslocamento de determinado público até o 
ponto-de-venda. Essa ação incentiva, de forma indireta, o consumo 
no ponto-de-venda. 

Promoção de 
vendas 

Visa estímular às vendas em curto prazo, através de ações de 
marketing cultural, como o ganho de um brinde cultural. 

Relações públicas São as ações de marketing cultural voltadas para o público formador 
de opinião, governo, imprensa ou demais setores que têm relação 
ou influência com a empresa. Como exemplo estão os espetáculos 
fechados, pré-estréias, distribuição de cortesias para esses públicos, 
entre outros. 

Merchandising É a presença da marca da empresa patrocinadora em evento ou 
produto cultural. Como exemplo dessas ações pode-se citar a 
presença do produto ou da marca em filmes cinematográficos, 
displays nas entradas dos teatros ou em fouyers, propaganda em 
telão de teatros antes dos espetáculos, entre outros. 

Programa de 
incentivo 

Ações de marketing cultural destinadas ao público interno da 
empresa. Essas ações podem trazer melhorias no relacionamento 
entre funcionário e empresa, e também o aumento de seu 
comprometimento. 

Divulgação da 
marca 

É a presença da logomarca em peças gráficas (como tickets de 
entrada, cartazes, camisetas) e peças publicitárias (mídia impressa 
e eletrônica). A logomarca pode aparecer em função de permutas – 
apoio ou promoção – e de cotas de participação – patrocínio ou 
colaboração. 

Adoção de espaço 
cultural 

Tem o objetivo de estabelecer uma política cultural através 
de uma ação de marketing cultural mais constante e mais regular, 
muitas empresas adotam espaços culturais ou abrem os seus 
próprios espaços ou institutos. 

QUADRO 1 -  Modalidades de utilização do marketing cultural. Fonte: Carvalho (2003, p.37-40) 

 

Sob o aspecto das vantagens fiscais, Alves (2001) afirma que o marketing 

cultural é um dos mais proveitosos e revolucionários instrumentos de redução 
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tributária de que dispõe o empresariado. O incentivo do Estado é assegurado em 

Lei, a começar pela atual Constituição Federal, que determina em seu artigo 215 

que “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 

fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais" . Além disso, a Carta Magna determinou no parágrafo 3º do 

mesmo artigo que "a lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento 

de bens e valores culturais". Em resposta a essa exigência constitucional, o 

legislador brasileiro editou a Lei nº 8.313/91, que instituiu o PRONAC – Programa 

Nacional de Apoio à Cultura, com o objetivo de fomentar a produção artística e 

cultural do país e, posteriormente, a Lei nº 8.685/93 foi instituída visando incentivar e 

fomentar as áreas ligadas ao audiovisual. 

Comentando o sistema jurídico brasileiro que abrange os incentivos para 

atividades culturais, Alves destaca que este: 

 
Tem como dispositivo básico a possibilidade de aplicação em projetos 
culturais, de recursos que inicialmente seriam destinados ao recolhimento 
de Imposto de Renda. Por esse sistema, a empresa calcula o montante a 
ser recolhido aos cofres públicos a título de Imposto de Renda, e reverte 
parte deste crédito tributário para o incentivo de projetos. Os valores 
aplicados pela empresa entram na declaração e recolhimento do Imposto 
de Renda sob a forma de doações e patrocínio, e devem ser comunicados à 
Receita Federal (ALVES, 2001). 

 
Ainda segundo o autor acima referido, o sistema jurídico que prevê incentivos 

fiscais às empresas por apoio à cultura é chamado de mecenato, em alusão aos 

antigos mecenas, patronos das artes. 

 

2.4 Benefícios do Marketing Cultural para a empresa 

 

Na literatura que aborda os benefícios característicos da realização de 

marketing cultural, alguns aspectos podem ser destacados, como se percebe, por 

exemplo, em Reis (2006), para quem as produções culturais de vanguarda podem 

modernizar a imagem da instituição, projetando também uma imagem de liderança, 

pioneirismo e inovação, dentro das fronteiras de um questionamento essencialmente 

estético, o que, por sua vez, permite a manutenção ou o incremento do interesse 

pelo conhecimento da marca ou empresa. 
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De acordo com o que salienta Brant (2001), o patrocínio da cultura no Brasil 

tem se tornado um atrativo negócio para as empresas, uma vez que é capaz de: 

 
- Gerar eventos que possam atrair os diversos públicos de interesse do 
patrocinador (clientes, acionistas, fornecedores, jornalistas, formadores de 
opinião, funcionários, público em geral); 
- Gerar produtos (livros, catálogos, fitas de vídeo, CDs, CD-ROMs) para 
distribuição como brinde e ação de relacionamento ou fidelização; 
- Proporcionar visibilidade, tanto na mídia espontânea (publicação de 
matérias jornalísticas em jornais, rádios, TV, revistas, internet) quanto na 
paga (anúncios publicitários). (BRANT, 2001, p. 83) 

 

Para Baracho e Felix (2002) a empresa que pratica marketing cultural tem a 

oportunidade de demonstrar um exercício de cidadania, melhorando e projetando a 

sua imagem, divulgando e popularizando marcas de produtos e serviços, 

aumentando vendas, promovendo o relacionamento com funcionários, clientes, 

acionistas, outras empresas, entidades formadoras de opinião e autoridades 

governamentais. Além disso, tende a atrair funcionários qualificados, encorajando a 

criatividade de seus colaboradores, aumentando a produtividade e ampliando a 

cobertura pelos meios de comunicação. 

Cunha e Granero (2008) salientam que uma outra vantagem em dar apoio e 

patrocínio à indústria cultural está em ajudar a promover o crescimento humano e, 

ainda, a geração de empregos, o que se reverte em benefícios à toda a sociedade. 

Segundo Kretly (2005, p.22), ao associar-se com a arte, entendida como 

cultura, as corporações obtêm significativos ganhos em imagem, uma vez que essa 

associação lhes agrega valores como “beleza, sofisticação, exclusividade, ousadia e 

prestígio”. Além disso, ainda que não seja seu objetivo direto, os patrocínios e apoio a 

eventos culturais podem render, ainda, excelentes oportunidades de vendas, uma vez 

que abrem espaços para que as empresas realizem negócios em locais onde o público 

se concentra. 

Souza (2007, p. 18-19) afirma que o marketing atual apresenta um novo 

paradigma, que é o de estabelecer um vínculo emocional entre clientes em 

empresas, interligando marcas, consumidores e comunidades, e diferenciando-se da 

propaganda, que possui uma abordagem mais agressiva, que claramente busca a 

mudança de hábitos e atitudes. O patrocínio, de acordo com a autora, apresenta a 

vantagem de possibilitar “um contato mais sutil e o estabelecimento de laços mais 
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fortes com o cliente, já que se utiliza de atividades que envolvem as emoções do 

público”. O marketing cultural ameniza a comunicação empresarial, ao comunicar 

através da arte, que de uma forma gradual, pelo adoção de valores e simbolismo, vai 

contribuindo para o posicionamento da marca. 

 

2.4.1 Leis de Incentivo à cultura 

 

Segundo Reis (2006), as leis federais de incentivo à cultura, por constituição 

de fundo ou por renúncia fiscal, têm como fator gerador o texto constitucional 

brasileiro, que determina que “a lei estabelecerá incentivos para a produção e o 

conhecimento dos bens e valores culturais”. Tem-se, dessa maneira, que o Estado 

adotou regular os instrumentos para apoio à criação e difusão da cultura no país, 

envolvendo as organizações privadas no financiamento dessas atividades, mas 

dando a essas organizações uma contrapartida. 

Reis (2006) afirma ainda que a instituição de leis dessa natureza acarretou 

num notável aumento do volume de projetos culturais no país, propiciando à 

população brasileira um enorme acesso a eventos e produtos culturais, incluindo 

festivais nacionais e estrangeiros, e manifestações heterogêneas e inéditas. Além 

disso, promoveu a melhoria da qualidade desses eventos. Promoveu também 

profícuas discussões entre as esferas governamentais e privadas sobre a cultura no 

país. 

Para Baracho e Felix (2002), é possível afirmar que: 
 

As leis de incentivo à cultura se tornaram, ao longo dos últimos anos, o 
grande veículo para que produtores culturais de todo o país conseguissem 
viabilizar seus projetos. A utilização de uma lei de incentivo em determinada 
esfera de governo não impede que se valha de leis existentes em outras 
esferas, ou seja, um mesmo projeto pode pleitear aprovação entre cada um 
dos mecanismos de incentivo disponíveis, o que aumenta as possibilidades 
de patrocínio para os projetos artístico-culturais. (BARACHO E FELIX, 2002, 
p. 28) 

 

A Lei nº. 8.313/91, Lei de Incentivo à Cultura, também conhecida como Lei 

Rouanet, instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), 

estabelecendo três mecanismos de apoio a projetos culturais: Fundo Nacional de 
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Cultura (FNC), Fundos de Investimento Cultural e Artístico (FICART) e Incentivos a 

Projetos Culturais (Mecenato).  

Castro e Knopp (2008) afirmam que a Lei Rouanet é a mais conhecida e 

utilizada lei de incentivo a cultura no país, e tem sua origem no ano de 1991, no 

governo Collor, sendo o principal mecanismo de financiamento de diversas 

atividades culturais no Brasil.  

Em seu artigo 3º, a Lei Rouanet especifica os objetivos para os quais os 

recursos do Pronac devem ser captados e canalizados, categorizando-os em: I) 

incentivo à formação artística e cultural; II) fomento à produção cultural e artística; III) 

preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico; IV) estímulo ao 

conhecimento dos bens e valores culturais.  

 De acordo com Caldeira (2009), a Cultura ocupa a décima colocação entre as 

pastas governamentais que mais recebem vantagens fiscais, tendo recebido mais de 

R$ 1,1 bilhão em dinheiro incentivado em 2008. A maior porção, correspondente a 

R$ 857 milhões de reais, advém da Lei Rouanet, enquanto R$ 141 milhões foram 

investidos por meio da Lei do Audiovisual, e R$ 100 milhões aplicados em benefício 

de entidades sem fins lucrativos. Mesmo recebendo menos verbas que atividades 

como ciência e tecnologia, por exemplo, as leis de incentivo à cultura têm sido 

eficientes em atender à demanda da produção cultural nacional e atrair a atenção da 

iniciativa privada. Pelas determinações da Lei Rouanet, uma empresa pode destinar 

até 4% de seu imposto de renda devido a projetos culturais, e o cidadão (pessoa 

física) pode alocar até 6%. Empresários e produtores culturais, além das leis de 

incentivo federais, podem, ainda, contar incentivos a partir de legislações municipais 

e estaduais, uma vez que no Brasil pelo menos 16 estados e 15 municípios 

concedem subsídios fiscais à cultura, cada um com suas especificidades. Municípios 

podem destinar parte do imposto sobre serviços (ISS) à cultura, enquanto que nos 

Estados a dedução ocorre por meio do imposto sobre circulação de mercadorias e 

prestação de serviços (ICMS). 

No Rio Grande do Sul, em 1996 o então governador Antonio Britto sancionou 

a Lei nº 10.846, de 19 de agosto, instituindo o Sistema Estadual de Financiamento e 

Incentivo aos contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS que realizarem, na forma da Lei, 
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aplicações em projetos culturais. Assim sendo, as empresas que financiam projetos 

culturais poderão compensar até setenta e cinco por cento do valor aplicado com o 

ICMS a recolher, limitado a três por cento do saldo devedor de cada período de 

apuração. Foram beneficiados por esta Lei os projetos culturais desenvolvidos nas 

áreas de: artes plásticas e grafismo, artes cênicas e carnaval de rua; cinema e 

vídeo; literatura; música, artesanato e folclore; e acervo e patrimônio histórico e 

cultural (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 1996). 

Castro e Knopp (2008) destacaram a importância do incentivo cultural através 

da legislação, com base isenção de impostos, como o Imposto de Renda, ou o 

ICMS, na promoção da democratização da cultura, na busca por um maior acesso 

de todos aos bens culturais, à formação cultural e artística, ao debate, à crítica e à 

informação.   

No entanto, não faltam críticas à legislação de incentivo fiscal para a cultura, 

como a de Brant (2004, p.67), que argumenta que: 

 

Os benefícios do sistema a produtos e eventos artísticos acabaram 
estreitando o entendimento da cultura à sua parte mais efêmera e menos 
importante no cumprimento do processo de desenvolvimento cultural da 
nação. Permite-se, por meios desses dispositivos, que toda sorte de 
projetos sem qualquer vinculação com o interesse público receba o aval do 
Ministério da Cultura, prontos para seguir seu caminho natural de 
acasalamento com o setor privado.  

  

 A crítica do referido autor diz respeito às oportunidades que projetos de 

expressão cultural, mas de menor interesse mercadológico, têm acesso, uma vez 

que “as regras de funcionamento do mercado não são e nem podem ser as mesmas 

que gerenciam o patrimônio cultural, as condições de fomento e difusão de arte em 

uma sociedade”1. Isto é, nem todas as expressões culturais são de interesse do 

mercado, e acabam recebendo o benefício do incentivo fiscal somente o que 

interessa às empresas, e não, efetivamente, à cultura.  

Valiati (2006, p.15) também critica a lei que promove o desconto do ICMS no 

Rio Grande do Sul. De acordo com o autor, a isenção de parte do imposto é um 

importante instrumento de desenvolvimento de políticas culturais. Sob a forma como 

essa isenção é dada, no entanto, o autor demonstra discordância: 

                                            
1
 BRANT, Leonardo. idem, p.67. 
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A lei gaúcha permite às empresas participantes do sistema de 
financiamento cultural que recebam os produtores com seus projetos pré-
aprovados e, unilateralmente, exerçam a opção de alocar os recursos na 
obra que lhe for mais conveniente, à revelia de qualquer política cultural ou 
ganho social. Tal medida, de acordo com o paradigma empresarial de 
maximização de lucros, configura-se em um ajuste ótimo para uma solução 
de mercado, totalmente condizente com a maximização de ganhos 
inerentes ao sistema de equilíbrio neste nicho. Entretanto, o que é passível 
de questionamento é que essa opção pela maximização dos ganhos se dá 
a partir de um investimento que, em parte é financiado por recurso público. 
Assim, se percebe o descompasso quando agentes individuais passam a 
operar com recursos públicos para a maximização de seus retornos. E, o 
que tem grande importância no orientação dos recursos é a destinação a 
obras que garantam maior retorno publicitário, que figura como benefício 
extra, além dos descontos fiscais. ( VALIATI, 2006, p. 15) 

 

 Cabe destacar que os investimentos realizados pelas empresas são, na 

verdade, dedutíveis dos impostos devidos por elas, sejam em nível federal, estadual 

e até municipal, e constituem parte das renúncias fiscais realizadas pelos governos, 

isto é, dinheiro público.  
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3 METODOLOGIA  

 

Com a finalidade de analisar, compreender e buscar respostas aos objetivos 

propostos, os temas utilizados como base teórica nesta pesquisa incluíram tópicos 

como marketing, marketing institucional, marketing cultural, comunicação 

empresarial entre outros, que fizeram parte deste estudo com a intenção de agregar 

conhecimentos sobre o tema. Ainda, buscou-se, determinar um conjunto de 

procedimentos, métodos e técnicas, que contribuíssem para a realização da 

presente pesquisa. 

 A pesquisa, de acordo com Fachin (2001) é um procedimento intelectual 

realizado com a intenção de adquirir conhecimentos através da investigação dos 

fenômenos. Através dela, busca-se novas verdades acerca de um fato, que constitui 

um objeto ou problema a ser estudado. O pesquisa busca conhecimento, respostas 

ou soluções para problemas específicos através do uso de métodos adequados e 

técnica apropriadas às suas finalidades. “Com base em métodos adequados e 

técnicas apropriadas, o pesquisador busca conhecimentos específicos, respostas ou 

soluções ao problema estudado”. 

A autora complementa que a pesquisa surge quando se tem consciência de 

um problema, e o comprometimento do autor em buscar sua solução através do 

emprego de procedimentos científicos, que são processos escolhidos para aumentar 

a probabilidade de que a informação obtida seja significativa para a pergunta 

proposta (FACHIN, 2001). 

Assim sendo, a motivação que deu origem à realização desta pesquisa, foi o 

questionamento em relação ao uso do marketing cultural por parte das instituições e, 

principalmente, os benefícios gerados para as empresa patrocinadoras, que neste 

estudo é a empresa AES Sul. Assim sendo, a realização do presente trabalho 

empregou procedimentos metodológicos que, segundo Fachin (2001), conduzem a 

operações denominadas como conhecer, agir e fazer. 

A análise das características e objetivos do marketing cultural, enquanto 

ferramenta de comunicação utilizada por empresas, foi realizada através de uma 

abordagem qualitativa.  

A avaliação qualitativa caracteriza-se pela descrição, compreensão e 

interpretação de fatos e fenômenos, uma vez que seu objetivo é um estudo de uma 
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unidade social que se analisa intensamente. Justifica-se assim, o uso desta 

abordagem, uma vez que esta é a forma mais adequada de compreender um 

fenômeno social, neste caso, o marketing cultural. A abordagem qualitativa 

proporciona um exame aprofundado do objeto de estudo, conforme afirma Michel: 

 

Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou 
estatisticamente, mas convence na forma da experimentação empírica, a 
partir de análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e 
coerente, assim como na argumentação lógica das idéias, pois os fatos em 
Ciências Sociais são significados sociais, e sua interpretação não pode ficar 
reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da realidade. 

(MICHEL, 2005, p.33) 
 

Para alcançar os objetivos propostos, a presente pesquisa utilizou a técnica 

do estudo de caso, que para Yin (2003, p.32) constitui uma investigação empírica, 

isto é, “que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos”.  

O método de estudo de caso caracteriza-se por ser um estudo intensivo, onde 

todos os aspectos são levados em consideração para obter, dessa forma, uma 

melhor compreensão. A principal função de um estudo de caso é a explicação 

sistemática dos fatos que ocorrem no contexto social, que geralmente estão 

relacionados a uma multiplicidade de variáveis, como por exemplo, os benefícios do 

marketing cultural obtidos pela AES Sul ao patrocinar o projeto cultural Lâmpada 

Mágica.  

 
 
3.1 Métodos de coleta de dados 
 
 

O presente estudo de caso foi auxiliado pelo uso de técnicas de pesquisa 

como entrevistas, pesquisa documental e bibliográfica. Para começar, foi preciso a 

construção de um referencial teórico. A pesquisa bibliográfica diz respeito ao 

conjunto de conhecimentos reunidos nas obras. Fachin (2001, p.125) ressalta que a 

pesquisa bibliográfica  “tem como base fundamental conduzir o leitor a determinado 

assunto e a produção, coleção, armazenamento, reprodução, utilização e 

comunicação das informações coletadas para o desempenho da pesquisa” (2001, p. 

125). 
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Os conceitos relacionados ao tema desta pesquisa, bem como de literatura 

especializada em marketing cultural, foram obtidos em variadas fontes bibliográficas, 

como livros, artigos científicos e dissertações acadêmicas. 

Também foram analisados, no decorrer da pesquisa, sites, blogs e textos em 

meio eletrônico, entre outros importantes documentos que compõem a pesquisa 

documental. Conforme Gil (2002), 

 

a pesquisa documental apresenta uma série de vantagens. Primeiramente, há 
que se considerar que os documentos constituem uma fonte rica e estável de 
dados. Como os documentos substituem ao longo do tempo, tornam-se a mais 
importante fonte de dados em qualquer pesquisa de natureza histórica (GIL, 
2002, p. 46). 
 
 

Portanto, a coleta, classificação e utilização de informações adquiridas 

através da pesquisa documental possibilitou a descrição da análise e dos 

questionamentos propostos. 

Outro procedimento utilizado foi a entrevista, que para Martins (2006, p.27), 

“tem por objetivo básico entender e compreender o significado que os entrevistados 

atribuem a questões e situações, em contextos que não foram estruturados 

anteriormente, com base nas suposições e conjecturas do pesquisador”. 

Martins também afirma que uma entrevista pode oferecer elementos para 

colaborar com evidências coletadas por outras fontes, possibilitando analisar e 

aumentar o grau de confiabilidade do estudo. Assim sendo, foi realizada entrevista 

com Maria Aparecida Herok, representante da Cida Planejamento Cultural, empresa 

promotora do projeto Lâmpada Mágica.  

Para tanto, foi elaborado um roteiro de entrevista, e no primeiro contato 

pessoal foi aplicada uma entrevista prévia (anexo1). No decorrer do trabalho, as 

dúvidas foram sendo sanadas por contatos via correio eletrônico. Complementando 

as informações, a entrevistada ministrou palestra sobre o projeto Lâmpada Mágica, 

no VII Fórum de Comunicação Social do Centro Universitário Franciscano. Porém, a 

principal fonte de consulta foi o livro “Lâmpada Mágica: uma referência Cultural”, que 

descreve amplamente as características do projeto..  

 

Do mesmo modo, também foi elaborado um roteiro de entrevista para ser 

aplicada ao representante da AES SUL, mas após várias tentativas de contatos para 
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agendar a entrevista pessoalmente ou até mesmo por e-mail e telefone, não houve 

colaboração da empresa.  
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4 LÂMPADA MÁGICA 

 

Foi em 1997 que a produtora Maria Aparecida Herok, a Cida, participou de um 

encontro de promotores culturais na Bahia, que colocava em discussão a produção 

cultural no Brasil, a produção cultural independente e a produção dos gestores 

públicos e privados. Foram discutidos, no encontro, a questão dos projetos culturais 

e coletivos de cada região. Foi então que a produtora teve a idéia do projeto Circuito 

Espetáculos do Sul (HEROK e KANITZ, 2008). 

Em 1998, o Circuito Espetáculos do Sul passou por oito cidades do Rio 

Grande do Sul. O projeto tinha apoio na infra-estrutura, mas não havia cachês para 

pagar os artistas e o trabalho da produção. Os espetáculos eram custeados pela 

arrecadação das bilheterias. Mas, mesmo com tantas dificuldades, os organizadores 

perceberam que nas cidades onde havia passado movimentou a mídia, as pessoas 

se organizaram em redes que giravam em torno dos espetáculos e, com isso, 

geraram renda. Além do retorno financeiro, o projeto obteve retorno para as 

comunidades, pois a qualidade dos espetáculos chamou a atenção das pessoas 

para os espetáculos teatrais (HEROK e KANITZ, 2008). 

Para superar as dificuldades, a produtora resolveu procurar apoio através da 

Lei de Incentivo a Cultura (LIC), que permite que as empresas patrocinem atividades 

culturais mediante dedução fiscal. Faltava encontrar uma empresa patrocinadora 

que acreditasse no teatro do Rio Grande do Sul, na produção cultural, e que 

desejasse investir no projeto de forma a beneficiar as comunidades, os profissionais 

envolvidos e a si mesma. Baseada em uma experiência anterior de produção de um 

projeto internacional patrocinado pela empresa AES-SUL, Cida propôs patrocínio 

para empresa de energia, que aceitou o projeto e tornou-se a principal 

patrocinadora. Para associar a AES SUL ao projeto foi escolhido um novo nome a 

esta nova fase do projeto, que passou a denominar-se Lâmpada Mágica. O 

patrocínio da empresa AES Sul, através da lei estadual de incentivo à cultura 

reanimou os artistas e o sonho de profissionalismo. Além dos custos de viagem, 

hospedagem, alimentação e infra-estrutura técnica, o projeto pagaria também os 

cachês dos atores. Com isso, foi possível vender ingressos mais baratos, entre R$ 

3,00 e R$ 6,00 por espetáculo (HEROK e KANITZ, 2008). 

. 
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O projeto passou de oito para trinta e cinco cidades contempladas com os 

espetáculos, e foram contratados profissionais qualificados. Os grupos, que antes se 

apresentavam por bilheteria, sem ganhar quase nada, voltaram ao Lâmpada Mágica, 

desta vez com cachês e uma boa estrutura. 

As peças escolhidas para estarem no projeto passavam sempre pelo crivo da 

produtora, atenta sempre às premiações e as repercussões de cada espetáculo. 

Após definidas as peças que fariam parte do projeto, eram definidos os roteiros de 

apresentações, e com um ano de antecedência, o projeto detalhado era apresentado 

a AES Sul, com as peças, datas, valores e os materiais necessários para a turnê. A 

produtora e a empresa patrocinadora tiveram o cuidado de apresentar peças que 

fossem bem recebidas pelas comunidades interioranas. 

No dia 22 de março de 2000 aconteceu a primeira apresentação do Lâmpada 

Mágica, no teatro do Centro Cultural de Alegrete, com a peça Se Meu Ponto G 

Falasse, com direção de Julio Conte.   

Em 2005, dez por cento dos ingressos passaram a ser destinados ao público 

carente, e entidades sociais escolhidas pela própria comunidade. No ano de 2006, o 

percentual de ingressos doados chegou a cinqüenta por cento. A partir de 2007, a 

entrada passou a ser franca, sendo aceitas doações espontâneas de material 

escolar, que era, então, repassado para as escolas municipais e estaduais. Em 

2008, o Lâmpada Mágica estava presente em vinte e oito municípios de diferentes 

regiões do Estado. Além de espetáculos de teatro adulto e infantil, também havia na 

programação das cidades as oficinas de teatro. O Lâmpada Mágica começou a 

promover uma histórica transformação no teatro gaúcho (HEROK e KANITZ, 2008). 

Com infra-estrutura e receita garantidas, era possível levar ao interior do 

estado espetáculos com a mesma qualidade mostrada na capital. Assim, o projeto 

conquistou platéias já desabituadas de freqüentar o teatro. 

Além da AES Sul, o projeto também conquistou a Universidade de Santa Cruz 

do Sul (Unisc), que tornou-se uma das parceiras mais duradouras do Lâmpada 

Mágica. A universidade colocou à disposição do projeto sua infra-estrutura para a 

apresentação dos espetáculos. O Lâmpada Mágica estabeleceu parcerias com 

hotéis de qualidade e também com restaurantes, incrementando ganhos à economia 

das cidades.  
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A AES Sul, através de seus escritórios regionais, tem apoiado a divulgação 

dos espetáculos com banners e camisetas do projeto, que passou a contar, ainda, 

com o apoio de prefeituras e secretarias de cultura locais. 

De acordo com o selo do projeto abaixo podemos exemplificar dizendo que as 

lâmpadas remetem a distribuidora de energia, as carinhas desenhadas nas 

lâmpadas remetem ao teatro. E as cores ao estado do Rio grande do Sul. Pois assim 

gera uma identidade maior com o projeto. 

 

 

Figura 1 – Selo do Projeto 
Lâmpada Mágica. 

 

Em sua trajetória, o Lâmpada Mágica conquistou um expressivo público: 

261.710 pessoas em 770 apresentações de 63 espetáculos, em 54 cidades do 

Estado. Em dinheiro, arrecadou até 2006 a quantia de R$ 547.366,00, que foram 

doados para 533 entidades locais. O projeto envolveu um total de R$ 5.246,449,25 

financiados pela Lei de Incentivo a Cultura do Estado, dos quais R$ 1.311.612,00 

em investimento direto da AES Sul, e movimentou cerca de 1.000 profissionais, 

movimentando uma ampla cadeia produtiva no interior do Estado. 

Por este trabalho o projeto Lâmpada Mágica recebeu o Troféu IEACEN 2001, 

pelo mérito na valorização do teatro gaúcho conferido pelo Instituto Estadual de 

Artes Cênicas, e o Troféu Cultura Gaúcha 2004, da Secretaria de Estado da Cultura 

do RS. Também foi destacado como uma das melhores experiências de 

popularização da leitura na 50ª Feira do Livro de Porto Alegre.  
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A partir de 1º de setembro de 2009 teve início a décima edição do projeto 

Lâmpada Mágica, levando arte e cultura gratuitamente a 35 municípios gaúchos. O 

espetáculo infantil Pedro Malasartes e a Arara Gigante, sob direção de Bob Bahlis 

abriu a turnê nas cidades de Lajeado, Venâncio Aires e Rio Pardo. Até março de 

2010, o Lâmpada Mágica ocupará os palcos de centros culturais com nove peças de 

teatro adulto e infantil, com entrada franca. 

Mas o marco das comemorações dos 10 anos do projeto foi o lançamento do 

livro Lâmpada Mágica: uma referência cultural. As organizadoras da obra, a 

produtora Cida Herok, diretora da Cida Planejamento Cultural, e a jornalista Mônica 

Kanitz, estiveram autografando a obra na 54ª Feira do Livro de Porto Alegre, em 1 

de novembro, no Centro Cultural Érico Veríssimo. 

O livro mostra como o projeto Lâmpada Mágica consolidou-se como um 

modelo de operação de parcerias locais com os diversos agentes culturais, servindo 

também como incentivador e multiplicador de talentos regionais, e contribuiu para a 

qualificação técnica do setor. Além disso, mostra como o projeto ampliou 

significativamente o público de teatro, criando novos hábitos culturais nas 

comunidades, provocando a abertura de novos espaços e a restauração de vários 

teatros que estavam desativados ou subutilizados. 

 

4.1 Cida Planejamento Cultural 

 

  Sediada em Porto Alegre, a empresa Cida Planejamento Cultural, que teve 

início com o nome de Cida Assessoria de Eventos, acumula mais de 20 anos de 

experiência em cultura no sul do país, com cerca de 300 projetos já realizados. 

 A empresa divulga que opera criando, implementando e gerenciando ações e 

programas culturais, de acordo com o perfil de cada cliente, buscando maximizar 

resultados para todos os envolvidos no processo. Seus objetivos são: estabelecer 

relações de troca e parceria produtivas, realizando bons negócios culturais; 

fortalecer as marcas das.empresas clientes; agregar valores humanos à imagem das 

organizações e mostrá-los a seus clientes; unir capital social e cultural para o 

desenvolvimento empresarial (CIDA PLANEJAMENTO CULTURAL, 2009).. 
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Figura 2 – Logomarca da empresa  
Cida Planejamento Cultural 

 

Os produtos oferecidos pela empresa são:  

- Desenvolvimento de projetos e produtos culturais;  
- Consultoria em Planejamento Cultural;  
- Consultoria em Seleção de Projetos;  
- Organização de Editais e prêmios culturais;  
- Palestras, cursos, treinamentos e workshops, tendo investimentos em 
cultura como o tema principal;  
- Organização de Eventos Comemorativos;  
- Projetos Sociais (CIDA PLANEJAMENTO CULTURAL, 2009). 

 

 Seu foco de atuação abrange quatro vetores do processo cultural, artistas, 

empresas, instituições e governo, que a empresa busca integrar para que a soma de 

suas funções resulte em benefícios concretos e continuados para as comunidades 

onde se inserem. Para tanto, conta com o apoio de profissionais de quarenta 

cidades do Rio Grande do Sul, e coordena a maior rede de co-promotores culturais 

do estado. Além disso, desenvolve projetos culturais personalizados, cujo indicativos 

de resultados são apresentados às partes envolvidas no patrocínio e apoio dos 

projetos (CIDA PLANEJAMENTO CULTURAL, 2009). 

 

4.2 AES Sul 

 

A AES Sul, patrocinadora exclusiva do projeto Lâmpada Mágica, distribui 

energia elétrica para 118 cidades da região Centro-Oeste do Estado do Rio Grande 

do Sul, atendendo a uma população de aproximadamente 3,2 milhões de habitantes. 
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A área de concessão da AES Sul abrange quase 100 mil quilômetros quadrados,  

desde parte da Região Metropolitana de Porto Alegre até as fronteiras com o 

Uruguai e Argentina. A operação de distribuição é estruturada a partir de cinco 

Superintendências Regionais: Metropolitana (31 municípios), Vales (35 municípios), 

Central (28 municípios), Fronteira Norte (18 municípios) e Fronteira Sul (6 

municípios) (AES SUL). 

A empresa faz parte da AES Corporation, uma das maiores companhias 

globais do setor de geração e distribuição de energia elétrica. Com a missão de 

suprir as necessidades mundiais de energia elétrica limpa, segura e confiável, de 

forma socialmente responsável, possui negócios em 25 países dos 5 continentes, 

através de 129 plantas de geração e 14 distribuidoras. No Brasil, o grupo AES está 

presente com sete empresas: duas distribuidoras de energia elétrica - AES Sul e 

AES Eletropaulo; duas geradoras de energia elétrica - AES Tietê e AES Uruguaiana; 

uma comercializadora de serviços elétricos - AES InfoEnergy; e duas empresas de 

telecomunicações - AES Eletropaulo Telecom. e AES Com Rio de Janeiro (AES 

SUL). 

A AES Sul inaugurou suas operações no Rio Grande do Sul em 1997. A 

empresa difunde que como prestadora de um serviço público essencial, acredita que 

uma forma de estabelecer proximidade com a comunidade é incentivar o 

desenvolvimento e o bem-estar das pessoas, através de seu trabalho, de uma 

cultura de relacionamento e acessibilidade, de investimentos no sistema, qualidade 

e presteza no serviço, além de incisiva presença em projetos de inclusão social e 

ações de interesse da comunidade. A empresa patrocina projetos de cunho cultural, 

como o projeto Lâmpada Mágica, que alia cultura a ação social. Os melhores 

espetáculos do teatro adulto e infantil produzidos no Rio Grande do Sul percorrem 

municípios da área da concessão da empresa (AES SUL). 

 

 

Figura 3 – Logomarca da AES Sul  
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O sucesso da parceria entre a produtora Cida Planejamento Cultural e a AES 

Sul está gerando frutos em outras áreas culturais e de incentivo à cidadania. Foram 

implantados outros projetos, que levam músicos gaúchos a diversas cidades do 

interior do RS, nos moldes do Lâmpada Mágica. Entre estes estão os Concertos no 

Interior e o Sonoras Energias. As Oficinas da Paz, em parceria com Unesco, treinam 

voluntários para trabalhar nas escolas, em programas de prevenção à violência. Em 

2008, foi lançado o Programa Patrimônio Cultural AES Sul, que prevê a preservação 

de prédios históricos nas cidades onde atua a AES Sul (AES SUL). 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Diante das informações coletadas, foi possível a realização da análise dos 

dados obtidos, de acordo com os objetivos propostos para o trabalho, relacionando a 

importância do marketing cultural e seus benefícios. 

Ainda que o marketing cultural seja um assunto recente no Brasil, está 

amplamente difundido e sendo implantado pelas empresas, principalmente aquelas 

que percebem o comportamento do mercado consumidor, e querem estar à frente de 

seus concorrentes. Trata-se de uma ferramenta de comunicação que vem ganhando 

força no meio empresarial, porque apresenta soluções a novas exigências do 

mercado, entre estas, a necessidade de diferenciação das marcas e a diversificação 

do mix de comunicação das empresas. 

A partir do momento em que uma empresa explora uma ação de marketing 

usando como ferramenta a cultura, ela está fazendo marketing cultural. Também é 

preciso evidenciar que marketing cultural pode vir associado a outras ações de 

marketing, e ainda, para ter sucesso, um projeto cultural precisa ser percebido pela 

empresa como uma boa solução para sua comunicação.  

Nesse sentido, o marketing cultural é uma ferramenta de marketing que pode 

oferecer vantagens para patrocinadores, artistas, produtores e o consumidor, 

utilizando-se da cultura como veículo de comunicação para difundir o nome, produto/ 

serviço e principalmente fixar a imagem de uma empresa através do marketing 

cultural. É o exemplo do projeto Lâmpada Mágica. 

Este estudo de caso teve por objetivo, identificar os benefícios do marketing 

cultural para as empresas patrocinadoras, com foco principal no projeto Lâmpada 

Mágica patrocinado pela empresa AES-Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, entre o 

período de março de 2000 até março de 2010.  
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5.1 Benefícios do Marketing Cultural para a AES SUL  

 

Diante do que foi descrito em relação ao uso do marketing cultural por 

empresas, e de acordo com as informações levantadas com a promotora do projeto 

e com a AES SUL, destacaram-se alguns pontos importantes acerca dos benefícios 

agregados pela empresa patrocinadora. Entre esses benefícios estão 

a) a empresa melhorou sua relação com a comunidade: 

Foi possível verificar que a cultura tem se revelado como uma forma eficaz de 

estabelecer uma comunicação direta com os diversos públicos-alvos de uma 

instituição, promovendo empatia entre a empresa e seu público. 

Com o projeto Lâmpada Mágica, a AES SUL buscou a aproximação com os 

hábitos e costumes da região apoiando a cultura no interior do Rio Grande do Sul, 

beneficiando-se assim, com uma relação melhor com o povo gaúcho e o 

fortalecimento da marca. Percorrendo todas as cidades em que a AES SUL se faz 

presente. Levando ao interior do Rio Grande do Sul teatro de qualidade. Percorreu 

54 cidades, mobilizou um público de 261,710 pessoas, movimentou cerca de 1000 

profissionais; 

b) a AES Sul reforçou a imagem de sua marca: 

O projeto Lâmpada Mágica foi criado pela necessidade da AES SUL de 

marcar presença no Estado por meio de relacionamento com todos os gaúchos e 

também pela intenção de conquistar a simpatia dos gaúchos. Foi a concretização 

desta parceria para aproximar ainda mais a marca AES SUL do Rio Grande do Sul. 

Quando se fala em conhecimento da marca, está se falando da capacidade 

que um consumidor tem de reconhecer ou de se recordar da mesma, ao realizar 

patrocínio através do projeto Lâmpada Mágica, a AES SUL busca agregar valor à 

marca ao associá-la à cultura. 

Por agregar valores diferenciados gerando forte identificação junto aos 

públicos, a cultura traz um retorno à organização que se destaca aos investimentos 

realizados na mídia tradicional.  

Utilizar projetos culturais para se comunicar, é além de uma forma criativa de 

comunicação, uma maneira de mostrar à sociedade que a empresa não está 
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preocupada apenas com a lucratividade, mas que é responsável socialmente e se 

envolve com o desenvolvimento da comunidade em que atua. Desse modo, 

percebe-se que a cultura é uma oportunidade e uma ferramenta para as empresas 

participarem mais próximas da sociedade. 

c) Reconhecimento da marca, e veiculação gratuita na mídia: 

Divulgar a marca é um dos objetivos principais que levam as empresas a 

realizarem o marketing cultural, é relevante não só na mídia investida pela 

instituição, mas principalmente pelo retorno de mídia espontânea gerada em 

conseqüência de um patrocínio. 

No caso do projeto Lâmpada Mágica, a AES SUL usufrui dessa mídia 

espontânea, uma vez que durante a passagem dos espetáculos pelas cidades, a 

empresa participa da citação em releases, e tem sua marca estampada em 

comerciais de TV e banners de divulgação das apresentações, além de contar com a 

colaboração das prefeituras, escolas e instituições, gerando envolvimento por parte 

das cidades. 

O marketing cultural, se integrado às outras ferramentas de comunicação, 

como a propaganda, ajuda a elevar o potencial de comunicação da empresa. 

Quando esses instrumentos de comunicação se complementam, a campanha de 

propaganda reforça a divulgação e o alcance do projeto cultural realizado pela 

instituição.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em um mercado competitivo, as empresas precisam cada vez mais construir 

marcas sólidas, bem como estreitar os laços com seus públicos. Nesse caso, o 

marketing cultural apresenta-se como alternativa para instituições que buscam 

diferenciar-se através de estratégias culturais. 

A realização de projetos culturais e ações de apoio cultural vêm tornando-se 

um meio diferenciado de comunicação e de construção de marca, num mercado que 

está saturado do uso de publicidade convencional. Empresas que promovem o 

marketing cultural realizam, além de publicidade, promoção de vendas, estabelecem 

relações, e aproximam a marca de seus públicos, como pode ser percebido no 

projeto Lâmpada Mágica. 

Assim sendo, o marketing cultural é uma ferramenta utilizada pelas 

instituições para que, através de apoio a projetos culturais, agreguem valor às suas 

marcas. Para tanto, é preciso estabelecer critérios que precisam estar de acordo 

com os objetivos da instituição. A AES SUL identificou, no projeto Lâmpada Mágica, 

uma forma de inserir-se na comunidade, cumprindo papel de empresa com 

responsabilidade social. Além disso, conseguiu agregar valor à imagem da empresa, 

como formadora de consciência cultural e social, e participante do desenvolvimento 

econômico do povo gaúcho. 

O projeto Lâmpada Mágica valoriza os artistas e diretores gaúchos, e 

movimenta a cultura em cidades que, normalmente, não são contempladas com 

espetáculos e apresentações de boa qualidade. É um projeto sócio-cultural que 

estimula a cidadania, que incentiva a formação de pensamento crítico, propõe novas 

formas de compreender e ver a realidade através da arte, valoriza a ação solidária 

através das entidades beneficiadas, e estimula a produção cultural e artística das 

pequenas comunidades do Rio Grande do Sul. Tudo isso foi possível com a 

possibilidade de utilizar os benefícios da Lei de Incentivo à Cultura. 

Mesmo utilizando-se da LIC, a empresa patrocinadora, no caso AES Sul 

desembolsa uma parte dos recursos, que a LIC triplica; a empresa investe 25% do 

valor que o projeto realmente arrecada, tornando possível a realização de um projeto 

cultural de qualidade, o que não seria viável sem esse aporte de recursos. 
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Fica evidente que com esse projeto a AES SUL buscou, além de aproximar-

se com seu público, um ganho de imagem institucional, agregando valor à marca, e 

obtendo retorno de mídia através da divulgação de marca em jornais, na divulgação 

dos espetáculos na TV, e com o uso de banners, demonstrando o papel social da 

organização. 

A experiência bem sucedida da AES Sul mostrou à empresa os benefícios 

que ela pode colher, e abriu as portas para novos projetos e mais investimento na 

área cultural. Desse modo, o investimento em cultura pode ser visto como uma 

oportunidade para as empresas participarem do processo de manutenção dos 

valores culturais da sociedade e, principalmente construir uma imagem forte e bem 

posicionada para o consumidor, garantindo a curto, médio e longo prazo sua 

continuação.  

O marketing cultural traz benefícios à todos os envolvidos: artistas, 

produtores, e principalmente patrocinadores, e pode tornar-se uma importante 

ferramenta de comunicação e de construção de imagem, pois, permite que este crie 

para a marca associações positivas diferenciando das organizações de seus 

concorrentes. 

Portanto, investir em cultura pode ser uma ótima estratégia, basta que os 

patrocinadores saibam explorar todos os benefícios que esse investimento pode 

trazer para a organização. 

Para que todo o processo de realização e execução de um projeto cultural de 

certo é preciso que os recursos utilizados sejam distribuídos de forma correta, para 

que assim a empresa possa estar alcançando todos os seus objetivos, e claro, 

fortalecendo sua marca, e levando cultura as comunidades. 
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APÊNDICE A 
Estrutura da entrevista com a responsável pela promoção do Projeto Lâmpada 
Mágica, Maria Aparecida Herok. 
Realizada em: 18 setembro de 2009. 
 
Empresa: CIDA Planejamento Cultural 
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1 - Quais os principais argumentos que levam as empresas a patrocinarem projetos 
como este? 
 
 
2 - A empresa avalia os benefícios gerados para os patrocinadores? Como? 
 
 
3 - No específico caso da AES-Sul, que vantagens a empresa obteve com o 
patrocínio? 
 
 
4 - Existe alguma orientação/exigência da empresa patrocinadora quanto à escolha 
das peças apresentadas? 
 
5- sem a LIC haveria o projeto? 
 
6- o projeto vai continuar? 
 
7- A AES Sul com a privatização não está se utilizando das ferramentas da 
comunicação para melhorar sua imagem perante os gaúchos? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AES SUL 

Estrutura da entrevista com a responsável pelo patrocínio do Projeto Lâmpada 
Mágica, Sérgio Stock. 
 

 
 
1- O que a AES-Sul espera, em resultados, ao patrocinar o projeto Lâmpada 
Mágica? 
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2- Quais os benefícios que o patrocínio do projeto tem trazido, para a Empresa? 
 
 
3 - Como a empresa mensura essas benefícios? 
 
 
4- Como a empresa avalia os resultados gerados em benefício das comunidades? 
 
 
5- É realizada alguma prática para avaliar se o público associa o projeto Lâmpada 
Mágica à AES-Sul? 
 
 
6- Existe participação da AES-Sul na escolha dos espetáculos apresentados?Quais 
os critérios utilizados pela AES-Sul? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


