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RESUMO: 

 

Este estudo concentra-se na análise das ações de marketing cultural como ferramenta de 
construção de marca. Como objeto de estudo, buscou-se analisar as ações de marketing 
cultural realizadas pela Chevrolet no projeto “Gaúcho, Conte Comigo” junto ao Grupo Tholl 
no período de outubro de 2006 a dezembro de 2007. Para isso, o estudo teve como base 
teórica, a cultura, vista sob um aspecto mercadológico, bem como conceitos pertinentes a área 
de produção cultural, como mecenato, filantropia, patrocínio e apoio cultural. Para a 
construção da teoria do ponto de vista da marca, foram destacados temas como brand equity, 
os ativos da marca, o processo de construção de imagem e fortalecimento da marca. Através 
de pesquisa qualitativa, com a utilização de técnicas como entrevistas, pesquisa documental e 
bibliográfica, foi possível realizar uma análise referente a participação do Grupo Tholl no 
projeto “Gaúcho, Conte Comigo”, bem como identificar as ações utilizadas pela empresa para 
a construção de sua imagem. 
 
Palavras – chave: cultura, marketing cultural, marca. 

 

 
ABSTRACT: 

 

This study focuses on the analysis of the cultural marketing actions as a tool for brand-
building. As a study, it was analyzed the cultural marketing actions developed by Chevrolet in 
the project “Gaúcho, Conte Comigo” with the group “Tholl”, in the period from October 2006 
and December 2007. Thus, the work had the culture as a theoretical base, in the light of the 
marketing aspect, as well as concepts related to the area of cultural production, as the 
patronage, philanthropy, sponsoring and cultural support. For the construction of the theory 
from the point of view of the brand, aspects like the brand equity, the brand assets, the process 
of image building and brand reinforcement were highlighted. Through qualitative research, 
with the use of techniques such as interviews, documental and bibliographic research, it was 
possible to carry out an analysis concerning the participation of the group “Tholl” in the 
project “Gaúcho, Conte Comigo”, as well as to identify the actions used by the company for 
its image building. 
 
Keywords: culture, cultural marketing, brand. 
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INTRODUÇÃO 

 

O marketing cultural está diretamente ligado à busca contínua das empresas por meios 

mais eficientes para a consolidação de suas marcas, uma vez que as ferramentas 

convencionais de comunicação não têm conseguido mais atender às necessidades das marcas 

de modo satisfatório. Para adequar-se ao novo feitio do mercado tornou-se importante para as 

organizações buscar formas diferenciadas de comunicação, e neste sentido, o marketing 

cultural é uma delas. 

Assim sendo, promover a associação da marca à atividade cultural tem sido um eficaz 

instrumento de comunicação. Muitas empresas optam por apoiar inúmeros eventos culturais 

que vão desde peças de teatro até concertos musicais.  

Este estudo teve como objetivo levantar a importância do marketing cultural como 

uma das formas de consolidação da marca institucional, pois um dos mais significativos 

benefícios desta ferramenta é a sua capacidade de aproximação com a comunidade, já que é 

sabido o quanto são exigentes os consumidores que valorizam o comprometimento das 

empresas com a sociedade. 

O interesse pelo tema surge com o crescente número de empresas que voltam seus 

olhos ao marketing cultural, cases de sucesso que agregaram valor a marcas e proporcionaram 

mídia gratuita para empresas, que se solidificaram na sociedade. 

Aqui no Rio Grande do Sul, a Chevrolet passou a fazer uso desta importante 

ferramenta de comunicação após criar o projeto “Gaúcho, Conte Comigo”. Desde a instalação 

da fábrica em Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre em 2000, a empresa vem 

buscando estreitar as relações com os gaúchos.  

Portanto, torna-se de fundamental importância essa linha de pesquisa, a análise das 

ações de marketing cultural utilizadas pela Chevrolet em seu projeto. Considerando que existe 

uma forte tendência no mercado que aponta para a importância da utilização de novas 

ferramentas, estas, voltadas a ações e projetos ligados ao marketing cultural, tornando-se 

grandes aliados na solução de problemas de comunicação entre as empresas e seus públicos-

alvo, tendo em vista que o marketing cultural simboliza a comunicação através da arte.  

Sob essa perspectiva, o presente estudo tem como objeto de pesquisa as ações de 

marketing utilizadas pela Chevrolet, no projeto “Gaúcho, Conte Comigo”, em especial 

aquelas desenvolvidas junto ao Grupo Tholl, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Assim, este 

estudo procurou analisar a questão do uso do marketing cultural como instrumento 
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promovedor da marca Chevrolet. Para atingir esses objetivos, foi desenvolvida uma pesquisa 

bibliográfica sobre os principais assuntos que cercam o tema, tais como, cultura, marketing 

cultural, marca, entre outros. 

O referencial teórico começa com a conceituação do termo cultura, que adquire neste 

estudo um conceito mercadológico. São apresentados ainda conceitos sobre marketing e 

marketing cultural, bem como um breve histórico do marketing cultural, passando pelas leis 

de incentivo à cultura. 

Tornou-se necessário à definição de alguns termos usados por produtores culturais e 

por quem realiza o marketing cultural, como filantropia, patrocínio, doações, mecenato, e 

apoio cultural. A relevância do marketing cultural como ferramenta de construção de marcas, 

bem como o desenvolvimento de ações apropriadas para o fortalecimento das mesmas são 

descritos nas páginas seguintes. 

Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa de 

campo qualitativa, através da aplicação de questionário, para que fosse possível a realização 

das análises acerca das ações culturais utilizadas pela Chevrolet junto ao Grupo Tholl. 

Por fim, referente às razões acadêmicas de realizar esta pesquisa, ressalta-se que o 

estudo de caso aqui proposto buscou realizar uma análise do processo de execução de um 

projeto cultural, considerando que o setor cultural é atualmente uma das áreas da economia 

que está em ascensão dentro do mix de comunicação das empresas. A pesquisa almejou 

contribuir com discussões acerca desta temática, bem como colaborar com a composição de 

estudos futuros de mesmo conteúdo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para discorrer sobre marketing cultural, ações culturais, e outras ações relacionadas ao 

setor cultural, bem como sua posição estratégica dentro das organizações como ferramenta de 

construção de marca, é preciso determinar um sentido à palavra que serve como base para 

todas essas definições, a cultura. 

 

2.1 CULTURA 

 

Existem muitos significados sobre o conceito de cultura. Sob o foco da antropologia, a 

cultura é vista como a evolução do homem graças a transmissão de conhecimentos às 

gerações posteriores. Ainda no campo antropológico a cultura é citada como sendo o 

comportamento social de um grupo.  

Cultura, para Marilena Chauí (1985) apud Nussbaumer (1993, p. 21), “é o conjunto de 

práticas e idéias produzido por grupos que se especializam em diferentes formas de 

manifestação cultural”.  

Para Costa, a cultura está ligada ao progresso da espécie humana, 

 
a cultura está intimamente ligada à historia e à evolução do homem. Em sua 
definição original, refere-se aos costumes humanos, às experiências acumuladas e 
transmitidas de geração a geração, construindo o modo de ser, de agir e de pensar de 
um povo (COSTA, 2004, p. 15). 
 

Essa definição antropológica do autor une cultura aos conhecimentos adquiridos pelo homem 

no decorrer da história construindo assim um legado, o patrimônio cultural.  

Machado Neto (2002, p.17) também relaciona o conceito de cultura com a evolução 

humana. Para ele, “cultura é o processo de desenvolvimento e enobrecimento das faculdades 

humanas. Um processo facilitado pela assimilação de trabalhos acadêmicos e artísticos e 

ligado ao caráter progressista da era moderna”. 

Para Costa (2004), além de uma visão antropológica de cultura, pode-se conceituar o 

termo no aspecto artístico, assim sendo, a cultura vista como arte dá-se quando essa 

transmissão contempla preocupações estéticas. 

 Dentro desse aspecto artístico, Muylaert (1995) define cultura como sendo as 

atividades no campo da arte, da literatura, da música, do teatro, da dança, ou qualquer outra 

que expresse uma forma de organização social.  
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Assim, a cultura vista como arte existe a partir do momento em que esta busca agradar 

os sentidos do espectador. Costa (2004) define que qualquer manifestação que promova o 

sentimento pode ser considerada artística.  

 Entretanto, a cultura tem se tornado ao longo do tempo um objeto de interesse, 

conseqüência de sua crescente mercantilização. Nesse contexto, a abordagem dada neste 

estudo ao termo cultura está relacionada entre a associação desta com o marketing e a 

utilização da mesma no desenvolvimento de estratégias de marketing que se utilizam da 

produção cultural, seja ela realizada por financiamento do Estado através de leis de incentivo, 

bem como, e principalmente através da iniciativa privada, ou seja, a cultura vista como 

mercadoria. Isso porque, são inúmeras as organizações que fazem o uso de projetos culturais 

como ferramenta de comunicação, assumindo assim um importante papel na configuração da 

cultura. 

 Para Nussbaumer, “a cultura, enquanto bens e produtos culturais, já está inserida em 

uma ótica de mercado e, por isso, deve ser analisada sob um prisma que abranja todos os 

elementos/atores sociais envolvidos no mercado da cultura: artistas, públicos, financiadores e 

mídia” (NUSSBAUMER, 2000, p. 19). A autora completa, e defende o interesse da iniciativa 

privada em investir em produtos culturais justamente porque apostando em cultura, através de 

patrocínio ou mecenato, é ela que leva o prestígio perante a sociedade.  

 Machado Neto, em seu livro Marketing Cultural: das práticas a teoria, destaca o 

levantamento da Fundação João Pinheiro1, no qual aponta que a parcela da cultura no PIB 

(produto interno bruto brasileiro) chegava em 1996 a 0,8%, e que cada milhão de reais 

investidos em cultura, gerava 160 empregos. Dados que revelam a importância e a 

potencialidade da cultura como geração de renda e emprego. 

A cultura possui conceituações diversas, entretanto neste estudo será entendida como 

mercadoria, uma vez que o marketing cultural como ferramenta mercadológica utiliza a 

mesma como estratégia de comunicação e consolidação de marca.    

  

 
                                                
1 A Fundação João Pinheiro é uma instituição pública estadual vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão de Minas Gerais voltada para a realização de projetos de pesquisa aplicada, consultorias, 
desenvolvimento de recursos humanos e ações de apoio técnico ao Sistema Estadual de Planejamento. Atua nas 
áreas da administração pública e privada, avaliação de políticas públicas, economia, demografia, estudos 
históricos, culturais, municipais e político-sociais. 
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2.2 MARKETING CULTURAL 

 

 Uma forma das empresas atuarem na sociedade com o objetivo de consolidar e 

diferenciar suas marcas é através do apoio à cultura no desenvolvimento de atividades 

culturais.  

A busca por um posicionamento favorável perante o consumidor faz com que cada vez 

mais a iniciativa privada dê atenção aos projetos culturais. A esse apoio dado à cultura pela 

iniciativa privada através da comunicação por ações culturais dá-se o nome de marketing 

cultural.  

Assim sendo, Muylaert define marketing cultural como “o conjunto de ações de 

marketing utilizadas no desenvolvimento de um projeto cultural” (MUYLAERT, 1995, p. 27). 

Essas ações constituem muitas vezes a principal estratégia de comunicação de uma empresa 

que vende seus produtos de uma forma mais próxima de seus consumidores, o autor completa, 

afirmando que o marketing cultural é um conjunto de recursos de marketing que permite 

projetar a imagem de uma empresa ou entidade através de ações culturais.  

Em função disso, Almeida (1994) apud Kretly (2005, p. 23) define marketing cultural 

como uma alternativa diferenciada de comunicação de um produto, para o autor, o marketing 

cultural se afasta das táticas de comunicação massificadas. 

Afastando-se da comunicação de massa, como o uso de anúncios em televisão, rádio, 

jornal e outdoor, o marketing cultural passa a ser o que Fischer (2002) define como “um 

recurso utilizado com a finalidade de fixar a marca da empresa por meio de diversas ações 

culturais, tais como a música, a arte, o esporte, a literatura, o cinema, o teatro” (FISCHER, 

2002, p. 19).  

Machado Neto por sua vez define marketing cultural como: 

 
Marketing cultural é a atividade deliberada de viabilização físico-financeira de 
produtos e serviços culturais, comercializados ou franqueados, que venham a 
atender às demandas de fruição e enriquecimento cultural da sociedade. 
(MACHADO NETO, 2002, p. 15.) 

  

 Segundo a abordagem de Machado Neto, se o Estado, o principal responsável pela 

promoção e difusão cultural, delega para a iniciativa privada parte dessa atividade através das 

leis de incentivo e renúncia fiscal, ou se essas empresas por conta própria viabilizam a 
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promoção cultural, pode se afirmar que está efetivamente sendo praticado o marketing 

cultural.   

Já Portella (1998) conceitua marketing cultural como sendo uma estratégia utilizada 

pelas empresas para que, através de patrocínios a projetos culturais, agreguem valor às suas 

marcas. Assim, o marketing cultural é considerado uma estratégia de troca, onde, segundo 

Portella, “troca-se recursos de patrocínio por retorno institucional (e também por abatimentos 

nos impostos da empresa, quando se utilizam as leis de incentivo fiscal à cultura)”. Portanto, a 

empresa além de fortalecer sua imagem também aumenta a venda de seus produtos ou 

serviços. 

Para Costa (2004), “o marketing cultural é entendido como o patrocínio de atividades 

culturais por empresas cujo produto ou serviço último não é um produto cultural”, o autor 

complementa ainda que o marketing cultural “apresenta-se como alternativa para atingir os 

objetivos de comunicação corporativa e construção de marca” (COSTA, 2004, p.11). Nesse 

enfoque, o marketing cultural pode ser definido como mais um instrumento de comunicação. 

Nas relações criadas pelo desenvolvimento do marketing cultural existem importantes 

atores, segundo Costa (2004, p. 89): 

• Artista: é o destinatário dos recursos e idealizador do evento cultural; 

• Produtor Cultural: atua como facilitador entre o artista e o patrocinador, elaborando e 

submetendo projetos culturais de acordo com critérios mercadológicos; 

• Patrocinador (empresa): é a fonte de recursos que viabilizam totalmente ou em parte 

o evento cultural, recebendo contrapartidas por esses recursos. 

 • Fruidor: é o consumidor do produto cultural, seu público-alvo. 

É importante destacar esses agentes, pois, durante este trabalho será dada ênfase para 

tais atores. O artista, representado pelo Grupo Tholl, o produtor cultural, neste caso, a agência 

criadora do projeto, e a Chevrolet empresa patrocinadora.   

Como pode-se observar, a afinidade entre arte e negócio está presente no conceito de 

marketing cultural defendido por Muylaert, com o intuito de beneficiar tanto patrocinados, 

que são os artistas que precisam destes recursos para produzir, e principalmente os 

patrocinadores, ou seja, a iniciativa privada interessada em obter retorno institucional e de 

mercado com os investimentos feitos em cultura. 
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2.2.1 Tipos de marketing cultural  
  

Machado Neto (2002) classifica o marketing cultural em quatro modalidades, que 

segundo o autor são assim determinadas de acordo com o fato gerador de cada iniciativa. A 

classificação tem como objetivo segundo o autor, melhorar o entendimento do que seja 

marketing cultural. Assim, segue abaixo a classificação de marketing cultural segundo 

Machado Neto: 

 Marketing cultural de fim: aquele realizado por instituições cujo objetivo é a 

promoção cultural. Ao lado de especialidades como o marketing farmacêutico 

ou o marketing automobilístico, o marketing cultural de fim abrange todo o 

composto de marketing, da concepção do produto até a comunicação acerca do 

mesmo, passando por atribuição de preço e distribuição.  

 Marketing cultural de agente: também abarcando todo o composto de 

marketing, esta modalidade talvez seja a mais legítima aplicação do termo 

marketing, pois dá-se o tratamento mercadológico à iniciativa artístico-cultural 

já na sua concepção. O produtor cultural atua com risco, exatamente como 

acontece com outras atividades empresariais.  

 Marketing cultural misto: a modalidade com, ainda, maior potencial de 

crescimento e uma das que mais vêm sendo realizadas. Dá-se, por exemplo, 

quando uma empresa patrocina um evento cultural em um espaço que pertença 

a uma outra organização, a qual o co-assina. O desafio reside em conseguir 

obter visibilidade de uma marca ou de outra, ou de ambas, sem descaracterizar 

os objetivos da ação para cada uma. Cada vez mais vem ocorrendo esse tipo de 

iniciativa pela imposição de parcerias que a escassez de recursos traz a cada 

ano que passa.  

 Marketing cultural de meio: o tipo de atividade que estamos acostumados a 

ver retratada como marketing cultural na grande mídia. É o apoio a iniciativas 

artístico-culturais dado por empresas que não têm como fim a promoção 

cultural mas sim a produção de bens industriais, prestação de serviços, 

comércio. Usa-se o patrocínio como um meio de promoção institucional. 

Grandes organizações realizam este tipo de marketing cultural.  
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O marketing cultural de meio é portanto uma forma de empresas patrocinarem eventos 

culturais, sem que essas tenham como objetivo a produção cultural, mas sim a produção de 

bens de consumo, como por exemplo, produzir automóveis. 

  

2.2.2 Breve histórico do marketing cultural 

 

 Foram diversos os momentos que deram origem ao termo que atualmente se denomina 

marketing cultural. Almeida (1993) identifica três períodos históricos que ficaram marcados 

no que diz respeito ao investimento em cultura.   

 O primeiro remete ao final da era de Cristo, em Roma, quando a expressão mecenato 

passou a fazer referência às atividades desenvolvidas por Caius Cilnius Mecenas, ministro do 

Imperador Caio Julio Augusto entre 30 a.C e 10 d.C. Mecenas foi um grande político que 

defendia o bom relacionamento entre pensadores, filósofos e artistas. Para ele, o poder 

precisava promover o conhecimento e as artes. O status dos governantes era mantido com o 

investimento na cultura. 

 O período da Renascença na Europa marca a segunda etapa de ação de terceiros no 

incentivo à cultura. Entre os séculos XV e XVII criou-se um movimento de valorização das 

artes.  

 O terceiro momento acontece no início do século XX, nos Estados Unidos. O país em 

grande fase de desenvolvimento econômico, advindo da indústria automobilística, de 

negócios bancários, e dos primeiros poços de petróleo, passa a fortalecer as artes, a partir das 

décadas de 20 e 30.  

 Famílias que com o desenvolvimento econômico passaram a possuir grandes fortunas 

desejavam agora o prestígio social, para garantir uma boa imagem perante a sociedade. Foi 

nesse contexto que o apoio à cultura adquiriu força. O Estado facilitava, por meio de 

benefícios fiscais, as famílias a investirem na criação cultural. Merece destaque sobrenomes 

como Ford (Fundação Ford), Rockefeller (Rockefeller Center), e Getty (Museu Getty).  

 Mas conforme Yanaze (2007), “somente a partir dos anos 1960, o mecenato de 

empresas, conhecido como sponsoring (patrocínio), adquire significação. John e David 

Rockefeller criam o Comitê de Negócios para as Artes” (YANAZE, 2007, p. 459). 

 No Brasil, o mecenato foi difundido desde sua origem por pessoas fisicas, nomes 

como D. Pedro II e Assis Chateaubriand colaboraram na vinda de obras de outros países para 

o acervo nacional.  
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Segundo Fischer (2002), a primeira empresa a investir em marketing cultural no Brasil 

foi a Shell Lubrificantes, há aproximadamente 50 anos. A empresa fundou a Videoteca Shell 

onde eram produzidas películas relacionadas ao seu ramo de atividade, - a exploração 

petrolífera -, bem como filmes que abordavam assuntos como educação e cultura. Assim, a 

Shell adquiria reconhecimento e importância na participação em causas sociais, culturais e 

comunitárias. 

  Mas foi através das leis de incentivos fiscais2 que o Brasil passou a ter um 

significativo avanço, fazendo com que diversas empresas públicas e privadas fizessem o uso 

destas, potencializando a captação e realização de importantes projetos. 

  

 

2.3 LEIS DE INCENTIVO À CULTURA 

 
 Por mais que o Estado atue como produtor cultural, esta ação não é suficiente para 

cobrir a oferta e demanda dos serviços culturais. Surge assim, a necessidade de estabelecer, 

por parte do Estado, uma política de parceria deste com produtores culturais e iniciativa 

privada.  

 Conforme Costa (2004),  

 
nesse modelo, muitas vezes a participação da iniciativa privada num projeto cultural 
é tão decisiva que este não se realiza sem aquela. No Brasil, a renúncia fiscal por 
parte do Estado – seja no âmbito municipal, estadual ou federal -, que delega à 
iniciativa empresarial parte da oferta cultural, significa uma complementação da 
politica cultural do Estado, ampliando o número de projetos patrocinados e, por 
conseqüência, sua capacidade de penetração” ( COSTA, 2004, p. 116). 

 
 

Pode ser citado como exemplo disso, a retomada do cinema nacional, resultado dos 

incentivos fiscais vindos através da Lei do Audiovisual3. 

Apesar de terem promovido um significativo desenvolvimento no setor cultural 

brasileiro as leis de incentivo fiscal para a cultura são recentes. O ano de 1986 passa a ser uma 

data importante no que se refere a leis de políticas culturais para o Brasil. No governo do 

então presidente José Sarney era criado o Ministério da Cultura e leis de incentivos fiscais, 

                                                
2 As leis de incentivo fiscal implicam destinar o dinheiro que seria recolhido em impostos, para o fomento da 
cultura. A responsabilidade deste assunto passa a ser compartilhada entre empresários e o governo. 
3 Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, regulamentada pelo Decreto nº 974, de 8 de novembro de 1993. 
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dentre elas, a mais importante, a Lei Sarney, que além dos incentivos fiscais permitia a 

dedução do imposto de renda a empresas que adotassem projetos culturais.  

Em 1991, durante o governo de Fernando Collor de Melo mediante nomeação de 

Sérgio Paulo Rouanet como secretário de cultura, era criada a Lei Rouanet, Lei 8.313, de 23 

de dezembro de 1991.  

A chamada Lei do Audiovisual, Lei nº 8.685 de 20 de julho de 1993 regulamentada 

pelo Presidente Itamar Franco, tem por objetivo incentivar projetos audiovisuais 

cinematográficos de produção independente e projetos da área audiovisual cinematográfica, 

através desta, o incentivador pode abater 100% do patrocínio até o limite de 3% do Imposto 

de Renda devido diminuindo o valor dos impostos a pagar. 

Mesmo com o pioneirismo da Shell o mercado cultural no Brasil começou a ganhar 

fôlego mais precisamente a partir de 1995. O panorama começa a se modificar com o uso de 

incentivos fiscais por parte das empresas como uma importante estratégia mercadológica 

promovida através de leis, como as citadas anteriormente, Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, 

Lei Sarney, bem como as inúmeras leis estaduais e municipais que somadas à iniciativa 

privada aumentaram os investimentos em produção cultural no Brasil. 

 De acordo com levantamento feito pela revista Marketing Cultural (2002), a renúncia 

fiscal entre 1996 e 2001 havia ultrapassado a marca de 1 bilhão de reais para que empresas 

sediadas no Brasil aplicassem em cultura através das leis Rouanet e Audiovisual. No mesmo 

levantamento, têm-se os números específicos dos investimentos. A produção audiovisual foi a 

mais beneficiada ao conseguir se utilizar no período de valores em torno de R$ 350 milhões, 

seguida de Artes Cênicas com R$ 173 milhões. A reportagem aponta as empresas que mais 

investiram em ações culturais com o auxílio das leis de incentivos fiscais no período de 1996 

à 2001. Conforme apresentado a seguir: 
Tabela 1- Os 10 maiores investidores de 1996 a 2001. 

TOP 10 (OS MAIORES INVESTIDORES DE 1996 A 2001) 
Incentivador                                                                                                          Valor do Apoio 
1 Petrobras                                                                                                            254.053.172,73 
2 Telebrás                                                                                                              126.109.977,45 
3 Eletrobrás – Centrais Elétricas Brasileiras S.A.                                               96.655.408,27 
4 Banco Itaú S/A.                                                                                                    87.608.760,15 
5 BNDES                                                                                                                  51.068.546,41 
6 Bradesco                                                                                                                50.776.833,76 
7 Banco do Brasil                                                                                                    42.608.894,44 
8 Cia Brasileira de Distribuição – CBD / Pão de Açúcar                                     41.802.890,70 
9 Volkswagen do Brasil Ltda.                                                                                33.811.006,40 
10 Souza Cruz S/A                                                                                                  31.199.036,08 

FONTE: Revista Marketing Cultural, outubro de 2002. 
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Essa parceria entre Estado, produtores culturais e iniciativa privada, torna-se cada vez 

mais importante para o implemento de políticas que financiem investimentos no setor cultural 

do país, sejam elas públicas ou privadas. 

Para Fischer (2002), 

 
muitas vezes a participação da iniciativa privada num projeto cultural é tão decisiva 
que este não se realiza sem aquela. No Brasil, a renúncia fiscal por parte do Estado – 
seja no âmbito municipal, estadual ou federal -, que delega à iniciativa empresarial 
parte da oferta cultural, significa uma complementação da política cultural do 
Estado, ampliando o número de projetos patrocinados e, por conseqüência, sua 
capacidade de penetração (FISCHER, 2002, p. 117). 

 

Cita-se como exemplo a retomada do cinema nacional mediante os incentivos 

oferecidos pela Lei do Audiovisual (Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, regulamentada pelo 

Decreto nº 974, de 8 de novembro de 1993).  

 Desta forma, as leis de incentivo criadas pelo Estado motivaram as empresas a 

usufruírem do  abatimento de impostos, transformando a cultura numa importante estratégia 

de comunicação, o chamado marketing cultural. 

 

 

2.4 FORMAS DE APOIO À CULTURA  

  

Torna-se necessária a definição de alguns conceitos dos termos mais usados por 

produtores culturais e por quem pratica o marketing cultural no país. O que ocorre muitas 

vezes é uma confusão dos termos no que diz respeito às ações voltadas para a área 

institucional, em particular para a cultural, é importante destacar a diferença de termos como 

mecenato, filantropia, patrocínio e apoio cultural, expressões muitas vezes utilizadas de forma 

inadequada por parte de financiadores culturais. 

 

2.4.1 Filantropia  

 

 O ato de ceder um objeto de arte ou dar apoio a qualquer tipo de atividade cultural sem 

nenhuma característica comercial ou econômica é chamado de filantropia ou doação. Costa 

define filantropia como “a doação de fundos, tempo ou equipamentos que uma empresa ou 
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pessoa física faz como cidadã, sem buscar qualquer beneficio com essa ação, além do êxito da 

causa ou da entidade apoiada” (COSTA, 2004, p.17). 

De acordo com a Lei Rouanet, filantropia ou doação, é “a transferência gratuita, em 

caráter definitivo, à pessoa jurídica de natureza cultural sem fins lucrativos, de numerário, 

bens ou serviços para a realização de projetos culturais, vedado o uso de publicidade paga 

para divulgação desse ato”. 

 

2.4.2 Mecenato 

 

Conforme Costa (2004) o mecenato aparece como a primeira forma de associação 

entre capital e artes, como pode ser observado anteriormente, e, portanto, está no caminho 

oposto no que diz respeito a manifestações artístico – culturais usadas como instrumento de 

promoção institucional, uma vez que no mecenato não há a intenção comercial.   

O mecenato observa Reis, é visto como “o resultado da paixão de seres de alma 

sensível, tocados pelo nobre apelo da criação artística, que almejavam elevar a produção 

humana ao que ela possuía de mais belo” (REIS, 2003, p. 4).  

 Com o objetivo de apoiar a arte pela arte, o mecenato é definido de acordo com a Lei 

Rouanet, como a proteção e o estímulo das atividades culturais e artísticas por parte dos 

incentivadores sem retorno da imagem.  

 

2.4.3 Patrocínio 

 

 Patrocínio é o termo que vem do inglês to sponsor, e que segundo Nussbaumer (2000, 

p. 29) “significa ajuda dada ao esporte ou à cultura, com fins lucrativos, por uma empresa”. 

Pinho (1990) define que: 

 
As atividades culturais promovidas pela empresa sem proveito pecuniário ou 
patrimonial são consideradas pela lei como patrocínio. Abrangem festas folclóricas, 
exposições de arte, espetáculos teatrais, de dança, de musica, de ópera, de circo, 
edição de livros, produção de discos e filmes de caráter cultural. Abriu-se, assim, 
uma vasta opção de ações culturais que redundam em benefícios para a empresa no 
seu relacionamento com a comunidade ou com os públicos para os quais se dirigirão 
estes eventos (PINHO, 1990 apud NUSSBAUMER, 1993, p. 21). 

 

 O Decreto nº 1.494/1995 (art.3º), que regulamenta a Lei Rouanet, define patrocínio 

como, “transferência gratuita, em caráter definitivo, à pessoa física ou jurídica de natureza 
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cultural com ou sem fins lucrativos, de numerário para a realização de projetos culturais com 

a finalidade promocional e institucional de publicidade”. 

Tanto o patrocínio quanto o mecenato apresentam pontos específicos em seu uso e 

aplicações, o quadro abaixo apresenta de forma bem sucinta as diferenças dessas duas 

importantes formas de incentivo à cultura. 

 
Tabela 2 - distinções entre patrocínio e mecenato. 

Tipo de atividade Patrocínio Mecenato 
  Motivação Comercial Social ou pessoal 

  Contrapartida Notoriedade, imagem da marca, 
endomarketing, relacionamento 

com a sociedade, etc. 

Participação social da satisfação 
pessoal do mecenas 

  Exploração na comunicação Comercial (investimento da 
marca/empresa) 

Social (investimento da sociedade) 

  Continuidade Fundamental Desejável 
  Inter- relações  Com as demais ferramentas de 

comunicação da empresa 
Com o programa de 

responsabilidade social da empresa 
FONTE: REIS, Ana Carla Fonseca. Marketing cultural e financiamento da cultura. São Paulo. Pioneira, 
2003, p. 14.  
 
  

Dessa forma, percebe-se que são várias as distinções entre mecenato e patrocínio. O 

patrocínio liga-se à estratégia de comunicação da empresa, já o mecenato por ser realizado na 

maioria das vezes anonimamente não faz o uso da publicidade e assim, não se integra a essa 

estratégia.  

Enquanto que o mecenato não espera nenhuma contrapartida pelo incentivo, o 

patrocínio busca o retorno do investimento, e em compensação espera notoriedade, retorno 

para a imagem da marca e relacionamento com a sociedade.  

Por fazer parte do composto de marketing da empresa o patrocínio está relacionado 

com as demais ferramentas de comunicação da mesma, diferentemente do mecenato, que 

integra as ações de responsabilidade social. 

 

2.4.4 Apoio Cultural 

 

 O apoio a atividades culturais também faz parte da política de relacionamento de 

empresas com a comunidade. O mesmo é feito através de permuta de bens e serviços, como 

por exemplo, descontos em hotéis, passagens aéreas, alimentação, além de outras alternativas 

que objetivam facilitar e principalmente diminuir os gastos.  

 O apoio cultural é assim definido por Reis (2003): 
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É um patrocínio secundário frente ao oferecido pelo principal patrocinador. De 
forma geral, quando não há exigência de exclusividade do patrocínio, o projeto 
reserva cotas diferenciadas para patrocínio, apoio ou colaboração, conforme 
montante de recursos aportados. Optando-se por um apoio, o patrocínio é menor e os 
benefícios obtidos também o são (REIS, 2003, p. 17). 

 

Portanto, o apoio é um tipo de patrocínio, com a diferença que não há transferência de 

valores ou bens. 

 

 

2.5 MARKETING CULTURAL NO COMPOSTO DE MARKETING 

 
As ferramentas utilizadas pelos profissionais de marketing para obter respostas 

desejadas de seus mercados-alvos compõem o mix de marketing, ou composto de marketing. 

O marketing cultural é uma das ferramentas utilizadas, em especial no mix de comunicação – 

P de promoção.  Cesnik e Malagodi defendem a utilização da ferramenta de marketing 

cultural e ressaltam a importância que a mesma vem conquistando dentro do mix de 

marketing: 

 
Existe hoje uma percepção muito séria de que a comunicação mais preciosa por 
parte da empresa é uma compreensão fundamental do consumidor e do que o motiva 
a consumir. Eis porque o marketing cultural está se tornando rapidamente uma 
grande força do mix de marketing (CESNIK e MALAGODI, 2000, p. 23). 

 

2.5.1 O mix de marketing 

 

As ferramentas que compõem o mix de marketing podem ser classificadas em quatro 

grupos, que são os chamados 4P’s do marketing: produto, preço, praça e promoção. Para 

Philip Kotler, o patrocínio de eventos, sejam eles culturais, esportivos ou sociais está no 

âmbito das relações públicas, que está por sua vez no item Promoção do composto de 

marketing. Como veremos a seguir: 
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Figura 1 - o mix de marketing. 
 

MIX DE 
MARKETING 

 
 

Produto           Praça 
Variedade de produtos         Canais 
Qualidade       MERCADO – ALVO                 Cobertura 
Desing                        Variedade 
Características          Locais 
Nome da marca   Preço     Promoção  Estoque 
Embalagem   Preço de lista   Promoção de vendas Transporte 
Tamanhos   Descontos   Força de vendas 
Serviços    Concessões   Relações Públicas 
Garantias    Prazo de pagamento  Marketing direto 
Devoluções   Condições de financiamento 
 
FONTE: KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. 10. Ed. São Paulo: 
Pretince Hall, 2000, p. 37.  

 

Do ponto de vista do composto de marketing podemos distiguir cada um dos 

elementos desse sistema levando em considerção uma produção artístico – cultural : 

• Produto: o desenvolvimento do produto é a fase que inclui a análise de sua 

oportunidade, pesquisa de mercado, estudo da viabilidade econômica. Ao relacionar essa 

etapa com a produção cultural, Machado Neto (2002) situa o produtor cultural como principal 

elo entre o artista e o mercado, este, segundo o autor, “projeta (e, viabilizando-o, faz surgir) 

um bem econômico com o fim de fruição cultural, seja um futuro livro, um futuro disco, um 

futuro espaço cultural” ( MACHADO NETO, 2002, p. 77). 

• Praça: conforme Machado Neto, a praça é o lugar onde se dá a fruição cultural: um 

futuro teatro, uma galeria, uma biblioteca.  

• Preço: o preço que é atribuído a um bem cultural atende segundo Machado Neto a 

diferentes requisitos. Depende da política do governo, dos fundos orçamentários, vindos de 

incentivos, ou através de patrocínio.  

• Promoção: para Kotler (2000), a publicidade e a promoção de vendas são 

importantes elementos da promoção. Assim, é importante destacar o principal meio de 

divulgação de um produto, de uma marca e de um projeto cultural.  
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2.5.1.1 Promoção  

 

Para Machado Neto,  

 
a promoção, que é “a comunicação em torno de” uma produção cultural, é o 
principal aspecto de marketing cultural do tipo de meio (ensejado pelas organizações 
patrocinadoras – cujo fim não seja a produção/difusão cultural), pois alia um 
determinado evento a seu nome e a seus públicos –alvo, auferindo o prestígio da 
iniciativa privada como estratégia de relações públicas” (MACHADO NETO, 2002, 
p 78).  

 

O mesmo autor ainda destaca que no processo de comunicação de uma produção 

cultural há duas instâncias de promoção. A divulgação – através dos meios jornalísticos, e a 

propaganda – através dos meios jornalísticos e comerciais. Assim, as estratégias promocionais 

devem ser ajustadas em todos os estágios de vida de um produto ou projeto cultural, desde sua 

criação, elaboração, bem como sua execução. 

Philip Kotler define o P de promoção do mix de marketing como sendo “as atividades 

de comunicação, como propaganda, promoção, mala direta e publicidade, para informar o 

mercado – alvo, persuadi-lo ou lembra-lo da disponibilidade e dos benefícios do produto” 

(KOTLER, 2000, p. 49). Portanto, o quarto P cobre todas as ferramentas de comunicação que 

levam uma mensagem ao público – alvo. Tais ferramentas se enquadram em cinco categorias: 

1) propaganda, 2) promoção de vendas, 3) relações públicas, 4) força de vendas, e 5) 

marketing direto. 

Mediante tais ferramentas, é sabido que a propaganda é a mais utilizada para promover 

uma marca, um produto ou serviço perante seus públicos, através da utilização de anúncios 

impressos e eletrônicos, embalagem, encartes, distribuição de panfletos, divulgação com o uso 

de pôsteres e cartazes, outdoors, sinalização, displays em pontos de venda, símbolos e logos, 

entre outros. 

Outra forma de realizar a promoção de um produto, marca ou serviço ocorre com a 

promoção de vendas realizadas através de concursos, jogos, sorteios, prêmios, amostras, 

descontos, programa de vantagens, uma infinidade de promoções para atrair o consumidor ao 

ato da compra. 

A força de vendas também demonstra ser eficaz como ferramenta de promoção de 

vendas. Esta ocorre com a apresentação para vendas, programas de incentivo, amostras e 

feiras e convenções. Também merece destaque o marketing direto, que pode ser considerado 
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um meio de comunicação especializado fragmenta bem o público que irá ser atingido. 

Catálogos, mala direta, telemarketing, e-commerce (compras realizadas pela internet), são 

alguns exemplos de marketing direto. 

Por fim, está a atividade das relações públicas. É ele que pode promover, ou sugerir 

que uma empresa realize um patrocínio cultural, um evento. O relações públicas é o 

profissional responsável em criar ações que possam estabelecer relações positivas da empresa 

com a comunidade, propondo  a realização de eventos, doações filantrópicas, e como visto 

anteriormente patrocínios. Cabe também às relações públicas acionar uma agência de 

publicidade para comunicar ao mercado o que está acontecendo, existe aí, e torna-se 

necessário, uma interação do projeto com a campanha publicitária. 

Portanto, a promoção merece destaque dentro do mix de marketing porque é nessa 

etapa que se desenvolvem ações que envolvam publicidade e técnicas de promoção de vendas, 

a promoção serve para divulgar um produto ou evento cultural, e de uma maneira mais ampla, 

uma marca institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

28

2.6 MARKETING CULTURAL COMO FERRAMENTA DE CONSTRUÇÃO DE MARCA 

 
 Segundo Philip Kotler, podemos definir marketing como: 

 
A função empresarial que identifica necessidades e desejos insatisfeitos, define e 
mede sua magnitude e seu potencial de rentabilidade, especifica que mercados-alvo 
serão mais bem atendidos pela empresa, decide sobre produtos, serviços e 
programas adequados para servir a esses mercados selecionados e convoca a todos 
na organização para pensar no cliente e atendê-lo” (KOTLER, 2003, p. 11). 
 

 Portanto, cabe aos profissionais de marketing criar, manter, proteger e melhorar a 

marca. Kotler (2000) define marca como “nome, símbolo, desenho, ou combinação desses 

elementos” que deve identificar os bens ou serviços de uma empresa ou grupo de empresas e 

diferenciá-los da concorrência. 

 

2.6.1 Marca 

   

 A administração de marcas e o desenvolvimento de estratégias apropriadas são o 

grande desafio reservado aos profissionais de marketing e comunicação, conseqüência de um 

mercado em que os produtos e serviços cada vez mais se equivalem tanto pela qualidade, 

apresentação, bem como no preço. 

 Estes profissionais tem a missão de construir um mix de atributos que possa promover 

uma distinção entre os produtos/serviços de seus concorrentes através das qualidades 

relacionadas à marca.  

 Segundo Kotler, “uma marca é um nome, termo, símbolo, desenho – uma combinação 

desses elementos – que deve identificar os bens ou serviços de uma empresa ou grupo de 

empresas e diferenciá-los dos da concorrência” (KOTLER 2000, p. 426). 

 Yanaze por sua vez, assim define marca: 
 

Entende-se por marca tudo aquilo que tem a capacidade de se fixar na mente dos 
consumidores e induzir-lhes um sentimento de pertencimento e de aproximação, 
além de um comportamento receptivo ao produto oferecido. Todas as idéias, sonhos 
e modelos de excelência que encontram eco na mente, nos gostos e percepções das 
pessoas e as induzem a uma ação são marcas, pois marcam sua existência 
(YANAZE, 2007, p. 271). 

 
O Comitê de Definições da American Marketing Association estabeleceu, em 1960, os 

conceitos de marca, nome de marca e marca registrada da seguinte maneira: 
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Marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos 
mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de 
vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes. Nome de marca é aquela 
parte da marca que pode ser pronunciada, ou pronunciável. Marca registrada é uma 
marca ou parte de uma marca à qual é dada proteção legal, porque é capaz de 
apropriação exclusiva (PINHO, 1996, p. 14). 
 

Portanto, marca é um nome, sinal, desenho que identifica bens ou serviços de uma 

empresa e os diferencia dos produtos dos concorrentes.  

Para Aaker (1998), a guerra de marketing será uma guerra de marcas, uma competição 

de domínio de marcas, onde os investidores reconhecerão as marcas como os mais valiosos 

ativos da empresa, o autor completa afirmando que a melhor forma de dominar o mercado 

será através de marcas dominantes.  

 Pinho (1996) sustenta que a marca é a síntese de elementos físicos, racionais, 

emocionais e estéticos, e nessa busca pela diferenciação dos concorrentes a marca passa a 

incorporar um conjunto de valores: 

 
Uma marca passa a significar não apenas um produto ou serviço, mas incorpora um 
conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis relevantes para o consumidor 
e que contribuem para diferenciá –la daquelas que lhe são similares. Assim, ao 
adquirir um produto, o consumidor não compra apenas um bem, mas todo o 
conjunto de valores e atributos da marca. O consumidor de produtos Nestlé, por 
exemplo, evoca nos produtos da marca valores como saúde, qualidade, sabor e, 
acima de tudo, a confiança que deposita na empresa (PINHO, 1996, p. 43). 

 

Assim, a marca ganha e empresta valor ao produto. O valor ganho vem do consumidor 

que ao comprar o produto está de certa forma depositando segurança, o empréstimo de valor 

dado ao produto dá-se porque existe um histórico da relação deste com o consumidor.  

Tais afirmações vêm ao encontro do objetivo do presente estudo, uma vez que 

afirmam a importância do marketing cultural como uma ferramenta de comunicação que 

estabelece uma relação entre as ações culturais com a marca patrocinadora, criando assim um 

meio de relacionamento entre empresa e público-alvo, e ao mesmo tempo agregando valor a 

marca, o chamado Brand Equity. 
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2.7.2 Brand Equity 

 

Como se pode ver, a marca não pode mais ficar voltada apenas a um nome, ou a 

identificação do produto ou serviço, por um logotipo, um símbolo. A marca passou a ter 

também uma imagem que se constrói na mente das pessoas, criando assim uma relação com 

os consumidores. 

As marcas passam assim a ter um valor e são, acima de tudo, o ponto de conexão 

estabelecido entre a empresa e seus consumidores. É dessa ligação que se estabelece a 

fidelidade no consumo e se define, em conseqüência, os valores de uma boa marca, 

denominados de brand equity. 

O brand equity pode ser tão importante no mercado de bens industriais como nos de 

consumo, é definido por Aaker como: 

 
Um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, que 
se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para 
uma empresa e/ou para os consumidores dela. Para que certos ativos e, passivos 
determinem o brand equity, eles devem estar ligados ao nome e/ou símbolo da 
marca. (AAKER, 1998, p. 16). 
 

Para a marca manter-se competitiva, tornam-se indispensáveis os elementos que 

determinam a força da mesma nos quais o brand equity se baseia para a formação e 

manutenção de uma marca forte, estes podem ser divididos em cinco categorias conforme 

AAKER (1998 p. 16): 1) lealdade à marca, 2) conhecimento do nome, 3) qualidade percebida, 

4) associações à marca em acréscimo à qualidade percebida, e 5) ativos do proprietário da 

marca. 

A construção do brand equity, portanto, realiza-se pela criação de um conjunto 

organizado por Aaker em atributos, valores e sentimentos relacionados à marca. Assim sendo, 

o brand equity cria valor não só para o consumidor como também para a empresa, faz da 

imagem da marca uma identidade. Em seguida estão descritas, segundo Aaker (1998) as 

características de cada uma das cinco categoriais que agregam valor à marca.  

 

2.7.2.1 Lealdade à marca 

  

 A lealdade à marca é segundo Aaker (1998) uma medida da ligação do consumidor 

com a marca. Segundo o autor, essa fidelidade do consumidor faz com que o mesmo não 



 

 
 
 

31

troque de marca mesmo que passe a existir outra que tenha menores preços, e até mesmo, 

qualidade superior. Quanto maior a compra levando em consideração o nome da marca, maior 

é o brand equity da marca. 

 À medida que a lealdade aumenta, a vulnerabilidade dos consumidores por outras 

marcas diminui, o que liga o brand equity diretamente aos lucros futuros pois a lealdade da 

marca se traduz em vendas futuras.  

   A lealdade à marca pode ter diversos níveis, como se pode ver na figura abaixo: 
 

Figura 2 - Os níveis de lealdade à marca. 
 

 
 

 
Comprador 

comprometido 
 

Gosta da marca, 
considera-a amiga 

 
Satisfeito, mas com medo dos 

custos de mudança 
 

Satisfeito/compra sempre 
sem razão para mudar 

 
Não – leal á marca/sensível a preço indiferente à marcas 

 
 
Figura 3 – Os níveis de lealdade à marca. FONTE: AAKER, David A. Marcas: Brand Equity: gerenciando o 

valor da marca. São Paulo, SP: Negócio, 1998. P. 41. 
  

 Como sugere a figura, existem vários níveis de lealdade à marca.  O nível inferior é o 

consumidor não-leal, ou seja, aquele que está indiferente à marca. Este consumidor não leva 

em consideração o nome da marca, e esta não têm importância na decisão de compra. É o 

consumidor que compra pelo preço. 

O segundo nível de lealdade é composto por compradores satisfeitos com o produto, 

que compram sempre e estão sem razão para mudar de marca. São os compradores habituais 

que não estão em busca de novas marcas, mas podem estar vulneráveis à concorrência. 

 Outro nível também é composto por consumidores satisfeitos, mas que tem medo dos 

custos de mudança, de tempo e dinheiro. Pode ser considerado o grupo dos consumidores 

leais, mas suscetíveis a mudanças. No quarto nível encontram-se os que verdadeiramente 
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gostam da marca, e segundo Aaker (1998) “a sua experiência pode ser baseada em uma 

associação seja com o símbolo, um conjunto de experiências de uso, ou com uma alta 

qualidade percebida” (AAKER, 1998, p. 42). São os consumidores considerados amigos da 

marca. 

 Os compradores comprometidos encontram-se no nível mais elevado, eles têm orgulho 

de serem usuários da marca. Para estes consumidores, diz Aaker “ a marca é muito importante 

funcionalmente, ou como uma expressão do que eles são. A sua confiança é tal que 

recomendarão a marca para outras pessoas” (AAKER, 1998, p. 42).  

 Estes níveis podem sofrer variações, outros níveis podem ser conceituados, bem como 

um mesmo consumidor poderá estar em uma combinação destes. Entretanto, a importância 

desta divisão proporciona uma base de análise nos estudos referentes à lealdade que um 

consumidor pode assumir em relação a uma marca. 

 

2.7.2.2 Conhecimento do nome 

  

 Para Aaker “o conhecimento da marca é a capacidade que um comprador potencial 

tem de reconhecer ou de se recordar de uma marca como integrante de uma certa categoria de 

produtos” (AAKER, 1998, p. 64), esse reconhecimento existe como conseqüência da 

confiança depositada na marca, e que irá refletir no ato da compra.     

 O conhecimento do nome da marca cria de acordo com Aaker (1998) quatro diferentes 

maneiras de valor, divididos em: 

1) Âncora a que outras associações possam estar ligadas: o reconhecimento é o primeiro passo 

na comunicação de uma marca. Para ser possível comunicar os atributos de um produto, é 

preciso que exista uma associação entre estes e a marca. 

2) Familiaridade/simpatia: o reconhecimento proporciona um senso de familiaridade com a 

marca, e esse sentimento pode decidir na hora compra. O valor do reconhecimento da marca 

contribui para essa familiaridade.  

3) Substância/comprometimento: o comprometimento justifica a razão do nome ser 

reconhecido. O uso da propaganda extensiva por parte da empresa, estar atuando no negócio 

por longo tempo, ter uma ampla distribuição e ser uma marca bem sucedida  são alguns 

exemplos que contribuem para o reconhecimento.   

4) Marcas a considerar: Objetiva-se que no processo de compra o consumidor selecione um 

grupo de marcas, ou seja, as marcas preferidas. Geralmente podem ser considerados um grupo 
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de três ou quatro marcas que serão analisadas, assim, as primeiras empresas que vem na 

memória do consumidor terão vantagem, assim a lembrança da marca pode ser decisiva.   

Assim como na lealdade à marca, no conhecimento do nome também há divisão de 

níveis, neste caso, o papel do brand equity irá depender do contexto e logicamente do nível de 

conhecimento atingido pela marca, como mostra figura a seguir: 

 
Figura 3 – Pirâmide do conhecimento 

 
 

Top of  
mind 

 
Lembrança da  

Marca 
 

Reconhecimento da 
Marca 

 
 

Desconhecimento da 
Marca 

 
FONTE: AAKER, David A. Marcas: Brand Equity: gerenciando o valor da marca. 

         São Paulo, SP: Negócio, 1998. P. 65. 
 

 O nível mais baixo, o reconhecimento da marca, baseia-se num teste, o recall4. Neste, 

são apresentados os nomes das marcas de uma determinada classe de produtos aos 

entrevistados, como resposta, é preciso que o entrevistado diga quais os nomes que já ouviu 

falar antes.  

No próximo nível está a lembrança da marca, neste caso, espontânea. O que significa 

uma posição mais forte do nome. A marca que atingir a primeira posição de lembrança 

espontânea recebe a classificação de top of mind. Ser uma marca dominante na lembrança do 

consumidor significa uma vantagem significativa frente às outras na hora da compra.  

Segundo Aaker, para uma marca atingir o conhecimento é preciso que ela faça o uso 

de alternativas, ou seja, é preciso que ela seja diferente, memorável, desenvolva um slogan ou 

jingle, crie um símbolo, utilize-se de assessoria de imprensa e que ela possa fazer o uso de 

patrocínio de eventos. Conforme Aaker (1998), o papel primário dos patrocínios de eventos é 

criar e manter o conhecimento, uma vez que estes geram exposição aos expectadores.  

                                                
4Recall: recordar, lembrar. Daí o teste ter esse nome, para testar a lembrança das pessoas.  
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2.7.2.3 Qualidade percebida 

 

 Aaker (1998) define a qualidade percebida como sendo o conhecimento que o 

consumidor tem da qualidade geral de um produto ou serviço. Entretanto, ela difere da 

satisfação, uma vez que um consumidor que tenha baixa expectativa pode vir a ficar satisfeito 

com um desempenho regular, é, portanto um sentimento geral sobre a marca. 

 A qualidade percebida proporciona valor quando, conforme Aaker (1998), oferece 

uma fundamental razão de compra; posiciona e diferencia uma marca; quando propicia a 

opção de cobrar um preço premium; quando pode ser explorada pela introdução das extensões 

da marca, usando seu nome para entrar em novas categorias de produtos.  

 Desta forma, a qualidade percebida afeta a participação no mercado, ou seja, produtos 

com maior qualidade serão favorecidos e conseqüentemente receberão uma participação de 

mercado mais significativa.  

 

2.7.2.4 Associações da marca 

 

 Uma associação de marca está ligada a uma imagem na memória. Para Aaker (1998), 

uma imagem de marca é um conjunto de associações organizadas de forma significativa, 

estabelecidas em grupos que têm significado, podendo ter também uma ou mais imagens 

visuais e figuras mentais que vem a cabeça quando o nome da marca é mencionado.   

Pinho (1996), define o uso das associações de marca da seguinte forma, 
  

o valor de um nome de uma marca pode estar relacionado nas associações 
estabelecidas para a marca por meio de figuras de propaganda, do testemunho de 
personalidades ou mesmo de características tangíveis, como a superioridade 
tecnológica do fabricante, e intangíveis, a exemplo de segurança e prestígio 
(PINHO, 1996,  p. 48).    
 

  

 São essas associações que formam a imagem de uma marca. Desta forma, o 

posicionamento está relacionado ao conceito de imagem e associação. Uma marca bem 

posicionada possui uma posição mais competitiva, e conseqüentemente tem como suporte 

fortes associações.  
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 Para Aaker (1998), a posição de uma marca realmente reflete como as pessoas 

percebem a marca, o posicionamento, ou a estratégia de posicionamento, pode ser usado para 

refletir como uma empresa está procurando ser percebida.  

 Se o valor do nome de uma marca é o resultado do conjunto de associações e o seu 

significado para as pessoas, as associações também assumem importante papel nas decisões 

de compra e lealdade à marca.  

Aaker (2000) mostra que associações podem criar valor para as empresas por meio de 

cinco maneiras: ajudando a processar ou a achar a informação; diferenciando através do 

posicionamento; criando uma razão para a compra; promovendo atitudes positivas, e 

proporcionando a base para extensões. 

A primeira maneira de criar valor para as empresas pode ser feita no processo de 

informações de uma marca. Essas informações baseiam-se em conceitos, sensações, 

benefícios, tudo de forma compacta numa única associação.  

 Outra associação que pode ser uma vantagem competitiva é a diferenciação através do 

posicionamento, principalmente em linhas de produtos muito parecidos. Aaker (2000) afirma 

que uma marca bem posicionada sobre um atributo chave, leva aos concorrentes uma 

dificuldade de atacar. Forma-se uma proteção frente à concorrência.  

 As associações também podem ser o motivo principal que leve a razão-de-compra de 

um produto e a lealdade à marca, através de atributos e benefícios característicos.  Outra 

forma que as associações tem de agregar valor, ocorre quando essas estimulam sentimentos 

positivos que se transferem para a marca.  

 Outra forma de agregar valor aos produtos ocorre quando as associações servem de 

base para as extensões de uma marca, ou seja, quando a empresa utiliza-se do nome de marca 

já estabelecido numa classe para entrar em outra.    

Diante disso, uma marca bem posicionada pode ocupar uma posição competitiva 

sustentada por associações importantes. As mais utilizadas são, de acordo com Pinho (1996), 

agrupadas em onze tipos: características do produto, atributos intangíveis, benefícios ao 

consumidor, preço, usos e aplicações, usuário ou comprador, celebridades e pessoas, estilo de 

vida e personalidade, classe do produto, concorrentes e área geográfica, ou cidade.  

Assim, a empresa passa a se preocupar em gerenciar e desenvolver as associações que 

afetam direta ou indiretamente na decisão de compra, ou contribuem para formar uma 

imagem de marca sólida e de avaliação positiva. 

 



 

 
 
 

36

2.7.2.5 Outros ativos do proprietário da marca 

 

Uma outra forma de representar os ativos da marca, é através de patentes, marcas 

registradas, e o relacionamento com os canais de distribuição. Aaker (1998) defende a 

importância dos mesmos, para ele, esses ativos passam a ser valiosos por inibirem e 

impedirem ações de concorrentes, e de firmarem uma base de lealdade com os consumidores: 
 
 

Um marca registrada protegerá o brad equity contra os concorrentes que tentarem 
confundir os consumidores mediante o uso de um nome semelhante, símbolo ou 
embalagem. A patente, se for forte e relevante na escolha do consumidor, pode 
impedir a concorrência direta. Um canal de distribuição pode ser controlado por uma 
marca em função do histórico de sua performance (AAKER, 1998, p. 22) 

 

Dessa perspectiva, podemos dizer que grande parte do valor de uma marca está 

naquilo que ela tem de diferente em relação às marcas concorrentes. Mediante os itens que 

compõem o brand equity, pode-se concluir que este é resultado de um conjunto de ações que 

agregam valor às marcas, e que conseqüentemente afetam a imagem que esta passa para seu 

consumidor. 

 

2.7.3 Imagem de marca 

 

Como podemos ver, grande parte do valor de uma marca está naquilo que ela tem de 

diferente, de único, em relação às marcas concorrentes. Portanto, imagem de marca é definida 

por Pinho como sendo “o conjunto de atributos e associações que os consumidores 

reconhecem e conectam com o nome da marca” (PINHO, 1996, p. 50).  

Pinho salienta que a imagem de marca é construída por meio das mais diversas fontes: 
 

Informações veiculadas pelos meios de comunicação, experiência no uso do 
produto, embalagem, identidade da empresa, promoção de vendas, propaganda, 
publicidade, relações públicas. Entre elas, a publicidade é um importante 
componente da marca e, por sua natureza, constitui ferramenta essencial no processo 
de construção da imagem da marca (PINHO, 1996, p. 51). 
 

Conforme Kotler (2000) uma empresa pode diferenciar seu produto ou serviço a partir 

de cinco dimensões: produto, serviços, pessoal, canal e imagem. Cabe aqui destacar o que diz 
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respeito à imagem, uma vez que é a maneira como o público vê a empresa ou seus produtos. 

A imagem, segundo Kotler5, precisa exercer três funções: 

1. Estabelecer personalidade do produto e a proposta de valor; 

2. Transmitir essa personalidade de maneira distinta, para que não seja 

confundida com a dos concorrentes; 

3. Comunicar um poder emocional que vai além de uma simples imagem mental.  

Para que a imagem funcione, ela deve apoiar-se aos símbolos (que servem como 

elementos identificadores), mídia (através de anúncios que transmitam algo distinto), 

atmosfera (o espaço físico da empresa é uma fonte geradora de imagem), e finalmente, e o 

mais importante no contexto deste estudo, a imagem sendo construída através da promoção de 

eventos e atividades que a empresa patrocina. 

Diante disso, Cesnik e Malgodi (2000) completam, 

 
num mercado de paridades, a única característica diferenciadora que uma empresa 
pode oferecer aos seus consumidores é o que esses acreditam a respeito da empresa, 
do produto ou do serviço e o seu relacionamento com a marca. O valor do marketing 
reside de fato na cabeça do consumidor (CESNIK e MALAGODI, 2000, p. 23). 

 

A partir dessa reflexão, podemos dizer que uma empresa pode construir uma 

identidade por meio de eventos e atividades que esta patrocina, assim sendo, o patrocínio de 

eventos culturais pode contribuir para o relacionamento com os públicos-alvo, bem como 

fortalecer a construção de imagem da marca. 

 Nesse sentido, Aaker (2000) completa dizendo que, 

 
o patrocínio pode ser muito eficaz para estender as marcas além dos atributos 
tangíveis porque desenvolvem associações que acrescentam profundidade, riqueza e 
um sentimento contemporâneo em relação à marca e ao seu relacionamento com os 
clientes (AAKER,2000,p. 215). 
 

 Portanto, investir em cultura tornou-se um grande negócio para as empresas, Fischer 

(2002) defende que “o marketing cultural oferece um retorno maior que o obtido por meio da 

publicidade convencional e os valores monetários aplicados devem ser encarados como 

investimento e não como gastos”. (FISCHER, 2002, p. 43). 

 Se investir em cultura é buscar retorno para a marca, é preciso buscar um projeto 

cultural comprometido com o desenvolvimento humano e social, e que proponha ações 
                                                
5 KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. 10 ed. São Paulo: Pretince Hall, 
2000, p 318.  
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concretas que promovam a comunidade em que está inserido, e que seja percebido como um 

investimento a favor desta, suprindo assim as necessidades da empresa e da sociedade. Assim, 

as ações culturais agregam valores institucionais para a marca patrocinadora.  

 

2.7.4 Construção da marca através da promoção cultural 

  

 É cada vez mais importante para as empresas estabelecerem laços fortes com seus 

consumidores, a fim de estabelecer o que COSTA (2004) denomina de “conexão emocional” 

entre cliente e empresa.  Uma forma das empresas criarem essa conexão e constituírem marca 

é por meio da promoção cultural6. 

Conforme Cesnik e Malagodi, através do marketing cultural as empresas identificam-

se com seus consumidores falando a linguagem que eles querem ouvir e mostrando a imagem 

que eles querem ver, fazendo assim com que percebam os valores que querem para suas 

marcas e ou produtos. (CESNIK E MALAGODI,2000, p.23). 

 Dessa perspectiva, o patrocínio de atividades culturais oferece vantagens singulares 

para a construção de marca. Aaker completa dizendo que “enquanto a propaganda é invasiva e 

claramente uma mensagem paga tentando persuadir ou modificar as atitudes, um patrocínio 

pode tornar-se parte da vida das pessoas” (AAKER, 2000, p. 9).  

 Em seu livro “Como construir marcas líderes”, Aaker afirma que o patrocínio 

contribui para a construção de marcas de diversas maneiras, como podemos ver na figura a 

seguir: 
 

Figura 4: O patrocínio na construção de marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: AAKER, David, A. Como construir marcas líderes. São Paulo: Futura, 2000, p.217. 

                                                
6 Nesse enfoque, a promoção cultural refere-se à prática das empresas de patrocinar atividades culturais. 
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Os aspectos apresentados acima reforçam a importância do patrocínio de eventos 

culturais como importante ferramenta na consolidação da marca.  

No que diz respeito à mobilização da organização os patrocínios proporcionam 

benefícios não só para a empresa e clientes, mas também para funcionários e parceiros da 

marca, uma vez que estes se sentem orgulhosos em saber que estão ligados a uma empresa 

que pratica atitudes que não estão apenas preocupadas, ao menos na teoria, no lucro que esta 

pode proporcionar. Surge uma motivação e um comprometimento extra destes com a 

instituição. 

O patrocínio de eventos fornece experiência, pois, é através deste que a empresa pode 

realizar contato direto com públicos bem específicos, servindo com o objetivo de aproximar a 

instituição de principais clientes, fornecedores, formadores de opinião, num ambiente 

informal. 

Em relação à demonstração de novos produtos ou tecnologias, o patrocínio de eventos 

pode ser utilizado. Dessa perspectiva, Aaker (2000) citado por Costa (2004), destaca que: 
 

Um patrocínio pode ser a alavanca necessária para elevar o valor de notícia de um 
produto ou tecnologia de forma que o resultado seja a cobertura por parte da 
imprensa. Mesmo se a cobertura da imprensa não estiver prestes a ocorrer, o 
patrocínio pode proporcionar um contexto para realizar uma demonstração mais 
interessante e visível. Como bonificação, a visibilidade de um produto ou tecnologia 
pode também intensificar o vínculo entre a marca e o evento (COSTA, 2004, p. 44). 

 

Da mesma forma, cria-se exposição de marca, conseqüência da cobertura da mídia, o 

que representa um significativo retorno para a empresa, através da mídia gratuita. Costa 

(2004) acrescenta que para algumas empresas essa cobertura é tida como um bônus, enquanto 

que para outras é condição fundamental para envolver-se com o patrocínio.  

Uma forma de conseguir espaço na mídia é a mobilização da estrutura de relações 

públicas, que objetiva uma divulgação ainda maior do evento patrocinado. Para medir o efeito 

dessa exposição às empresas utilizam-se da comparação do índice de reconhecimento da 

marca, antes e depois do evento.  

A emoção pode ser um importante elemento para promover uma ligação entre uma 

pessoa e o evento patrocinado, o chamado efeito da afiliação. Costa (2004) lista três fatores 

que permitem prever quando um efeito de filiação pode ocorrer: 

1) a marca provavelmente precisaria estar associada a determinado evento por um longo 

período. Ainda, a marca deveria estar também ligada a um produto que desempenha 
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um papel importante na atividade patrocinada. Um fabricante de papel e celulose 

contribui logicamente com uma Feira do Livro, por exemplo, enquanto que uma marca 

de fraldas dificilmente conseguiria a mesma ligação com esse evento; 

2) a atividade teria de ser uma parte envolvente da vida do público-alvo, mobilizando-o, 

ao contrário de uma atividade à qual esse mesmo público assiste caso seja 

conveniente. Como indicadores desse envolvimento, podemos considerar os níveis de 

presença, a tendência de seguir as notícias sobre o evento e a predisposição em deixar 

esse envolvimento visível para outras pessoas, como forma de distinção. Exposições 

de arquitetura, por exemplo, atraem profissionais da área de todo o país, sendo 

programa quase obrigatório para esse público; 

3) ainda, o sentimento de que a marca está assumindo algum tipo de risco ao 

comprometer-se com uma atividade também deveria contribuir para o efeito de 

afiliação. 

Dessa forma, esse sentimento passa a ser transferido para a marca patrocinadora.  

Um dos aspectos mais importantes do patrocínio como ferramenta de construção de 

marca é o desenvolvimento de associações de marca através do mesmo. Uma pesquisa 

realizada pela Fundação João Pinheiro com empresas que patrocinam projetos culturais 

detectou os vários motivos que determinam as empresas a realizarem investimentos em 

cultura. Segundo a pesquisa7, as maiores vantagens advindas desse tipo de ação são: 1 – 

Ganho de imagem institucional, 2 – Agregação de valor à marca da empresa, 3 – reforço do 

papel social da empresa, 4 – Benefícios fiscais, 5 – Retorno de mídia, 6 – Aproximação do 

público – alvo. Participaram da pesquisa 123 empresas que realizam ou já realizaram algum 

tipo de incentivo ou projeto cultural. 

 Essas associações que as empresas buscam para a sua marca são esquematizadas por 

Aaker conforme três importantes elementos. 

 

 

 

 

 

 
                                                
7 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Diagnósticos dos investimentos em cultura no Brasil. Belo Horizonte, nov. 
1998. p. 71. 
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Figura 5: Associação de marca por meio de patrocínio. 

 

         

 

 

 
Fonte: AAKER, David A. Como construir marcas líderes. São Paulo: Futura, 2000. p. 222. 

 

 É necessário que exista uma sintonia entre o evento patrocinado e a imagem 

institucional, e, acima de tudo, que estes estejam de acordo com a imagem que a marca quer 

transmitir ao patrocinar determinado evento. 

 As associações desejadas por muitas marcas ao patrocinarem um evento são destacas 

por Aaker (2000, p. 222) em cinco categorias: 

 associações dirigidas pelas características funcionais do próprio evento. Um 

concurso de novos grupos musicais terá fortes associações com músicos, produtores 

musicais, empresários, podendo assim beneficiar um fabricante de equipamento 

musicais;  

 atingir a liderança. Marcas de material esportivo patrocinam somente os melhores 

atletas.  

 ser global. Marcas globais patrocinam turnês mundiais ou exposições itinerantes. 

 ser local.  Ao patrocinar um evento local, a marca aproxima-se da comunidade onde 

está inserida, desenvolvendo ações locais mais fortes.  

 ser visível e que contribua para o bem público. Eventos de apoio à preservação do 

ambiente ou com renda revertida para causas sociais.    

Assim, todas estas categorias acima exercem a função de estabelecer uma 

aproximação dos diversos públicos com os quais as empresas se relacionam. Desta forma, seja 

na construção da imagem, ou na administração de marcas, o marketing cultural é visado pelas 

empresas, acima de tudo, como ferramenta de comunicação que busca atingir os objetivos de 

cada instituição, proporcionando prestígio, com retorno garantido. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

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

os temas utilizados como base teórica nesta pesquisa não ficaram limitados a um único campo 

do conhecimento. Tópicos como promoção, patrocínio, marcas, cultura, entre outros, fizeram 

parte desse estudo com a intenção de agregar valor científico ao mesmo. Buscou-se ainda, 

determinar um conjunto de procedimentos, métodos e técnicas, que contribuíssem para a 

realização desta pesquisa.  
 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para Fachin (2001): 
 

Pesquisa é um procedimento intelectual para adquirir conhecimentos pela 
investigação de uma realidade e busca de novas verdades sobre um fato (objeto, 
problema). Com base em métodos adequados e técnicas apropriadas, o pesquisador 
busca conhecimentos específicos, respostas ou soluções ao problema estudado 
(FACHIN, 2001, p. 123). 
 

  A autora completa que a pesquisa surge quando se tem consciência de um problema e 

o comprometimento do autor em buscar sua solução com respostas significativas, a pesquisa 

visa descobrir respostas para perguntas pelo emprego de procedimentos científicos, que são 

processos citados para aumentar a probabilidade de que a informação obtida seja significativa 

para a pergunta proposta, além disso, seja precisa e não-viesada (FACHIN, 2001, p. 123). 

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, após o 

autor assistir uma apresentação do Grupo Tholl em que chamou a atenção a presença da 

marca Chevrolet logo na entrada do Teatro em que a apresentação do grupo aconteceria.   

 Diante disso, o presente trabalho foi contemplado em procedimentos metodológicos, 

que segundo Fachin (2001), conduzem a um modo no qual se realiza uma operação 

denominada conhecer, outra de agir e outra de fazer. 

Buscou-se realizar uma análise das características e objetivos desta ferramenta de 

comunicação utilizada por empresas, o marketing cultural. Para tanto, foi necessário a 

realização de uma pesquisa de natureza qualitativa, uma vez que não foi empregado nenhum 

instrumento estatístico para a realização da análise do problema proposto.Não ouve aqui a 
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pretensão de numerar as ações de marketing cultural utilizadas, mas sim, a identificação das 

mesmas como ferramenta de comunicação e construção de marca.  

A avaliação qualitativa caracteriza-se pela descrição, compreensão e interpretação de 

fatos e fenômenos, uma vez que seu objetivo é um estudo de uma 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 utilizado pelas 

empresas como meio de promoção institucional.   

Para realizar este estudo foi necessário delimitar uma amostra, que é uma escolha de 

uma parte dos elementos que compõem o universo da pesquisa.Uma amostra é nada mais que 

uma parcela do grupo de pessoas de interesse do pesquisador, denominado população 

(COZBY, 2003). O grupo de interesse foi composto pela empresa patrocinadora, a agência de 

publicidade responsável pela criação do projeto e o Grupo Tholl. Assim, a amostra classifica-

se como aleatória por conveniência, neste caso, a realização de entrevista somente os 

responsáveis diretos pela criação e execução do projeto. 

Para alcançar os objetivos propostos a presente pesquisa utilizou o método de Estudo 

de Caso, que para Yin (2003) “é uma investigação empírica 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” (YIN, 2003, p. 32).  

Desta forma, o objeto de estudo deste caso deu-se em torno da identificação das ações 

realizadas pelo projeto “Gaúcho, conte comigo” da Chevrolet/General Motors junto ao Grupo 

Tholl durante o período de outubro de 2006 a dezembro de 2007.  

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

aspectos são levados em consideração para obter assim uma melhor compreensão. A principal 

função de um estudo de caso é a explicação sistemática dos fatos, que ocorrem no contexto 

social e geralmente estão relacionados a uma multiplicidade de variáveis, como por exemplo, 

as ações de marketing cultural realizadas pela Chevrolet/General Motors junto ao Grupo 

Tholl.  

Para Sharmm (1971), citado por YIN (2003, p. 31), “a essência de um estudo de caso, 

a principal tendência em todos os tipos de estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma 

decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram 

implementadas e com quais resultados”. Desta forma, diante deste conceito, justifica-se a 
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utilização da estratégia de estudo de caso como procedimento metodológico para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

  

3.2 MÉTODO 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 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” 

(FACHIN, 2001, p. 125). 

 A busca de conceitos relacionados ao campo desta pesquisa, bem como de literatura 

especializada em marketing cultural, foi retirada das mais variadas fontes bibliográficas, como 

por exemplo, livros, publicações periódicas, e impressos diversos. 

 Também foram analisados, no decorrer da pesquisa, releases, matérias em jornais e 

revistas, sites, anúncios publicitários, 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 facilitou a descrição da análise e dos questionamentos propostos.  

Outra técnica utilizada foi a entrevista, que para Martins (2006), “é uma técnica de 

pesquisa para coleta de dados que tem como 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, 2006, p.27).   

Martins afirma que uma entrevista pode oferecer elementos para corroborar evidências 

coletadas por outras fontes, possibilitando triangulações e conseqüente aumento do grau de 

confiabilidade do estudo. Assim sendo, as entrevistas realizadas junto ao coordenador do 

Grupo Tholl, João Bachilli, bem como a entrevista com a representante da GlobalComm, 
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agência de publicidade responsável pela conta da Chevrolet/General Motors, que desenvolveu 

a campanha de divulgação do projeto.  

Deste modo, foi elaborado um roteiro de entrevista enviado por e-mail, bem como 

contatos telefônicos com os entrevistados. Através destas, foi possível levantar informações 

relacionadas ao referencial teórico, bem como dados que foram de suma importância para a 

busca de informações relativas ao estudo proposto, permitindo a realização da análise e 

interpretação dos dados. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS  
 

A pesquisa de campo foi qualitativa, tendo como base para a sustentação e formulação 

das análises deste estudo uma entrevista realizada por e-mail com a representante da agência 

GlobalComm de Porto Alegre - RS, responsável pela conta da Chevrolet no estado do Rio 

Grande do Sul, e pela criação do projeto, “Gaúcho, Conte Comigo”. 

Diante das informações coletadas, foi possível a realização da análise de acordo com 

os objetivos propostos, sempre buscando relacionar a importância do marketing cultural como 

ferramenta de construção de marca. 

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 de patrocínio cultural precisa ser percebido pela empresa como uma boa 

solução para sua comunicação. 

Nesse sentido, o marketing cultural é uma ferramenta do 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 e principalmente fixar a imagem 

de uma empresa através do marketing cultural. 

Este estudo de caso tem por objetivo, analisar as ações de marketing cultural utilizadas 

pela Chevrolet no estado do Rio Grande do Sul, através do projeto “Gaúcho, Conte Comigo”, 

especificamente, as ações realizadas junto ao Grupo Tholl, no período de outubro de 2006 a 

dezembro de 2007. Para tanto, torna-se necessário um breve relato do histórico da empresa a 

nível mundial, e mais particularmente, a história da Chevrolet no Rio Grande do Sul. 
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4.1 A CHEVROLET  

 

A General Motors Corporation está entre as maiores fabricantes de veículos, a 

empresa completou no dia 16 de setembro de 2008 os 100 anos de existência. Presente em 35 

países, detém 13 marcas e emprega 266 mil funcionários em todo o mundo. 

A história de sucesso da General Motors começou com um empreendimento que 

nasceu em Detroit, Estados Unidos, pelas mãos de Willian Durant. Em seus três primeiros 

anos de atividades, a GM incorporava as marcas Pontiac e Cadillac e, em parceria com Louis 

Chevrolet, criava a linha mais conhecida no Brasil, a Chevrolet.  

Em 1918 a empresa se estabeleceu no Canadá, sendo esse o ponto de partida para que 

a GM conquistasse diversos territórios em todos os continentes. Hoje a empresa registra 

vendas globais acima de 9 milhões de veículos, divididos por suas 13 marcas, e há oito 

décadas detém a liderança mundial do setor automotivo8.  

A General Motors chegou ao Brasil em 26 de janeiro de 1925, no bairro do Ipiranga, 

em São Paulo onde passou a ocupar galpões alugados. Atualmente a empresa possui no Brasil 

seis complexos industriais e comerciais, mais dois projetos anunciados em andamento, um 

centro tecnológico e uma capacidade de produção anual de 750 mil veículos. Entre estes seis 

complexos automotivos existentes, está o Complexo Industrial de Gravataí, no Rio Grande do 

Sul, inaugurado em julho de 2000. 

Como esta pesquisa está direcionada especificamente as ações desenvolvidas pelo 

projeto “Gaúcho, Conte Comigo”, o campo de estudo limitou-se em analisar o mix de 

marketing do complexo automobilístico da Chevrolet do Rio Grande do Sul, como pode-se 

ver a seguir. 

  

 

4.2 O MIX DE MARKETING DA CHEVROLET NO RIO GRANDE DO SUL 

  

O mix de marketing é composto, segundo Kotler ( 2000) pelos 4p’s, como veremos a 

seguir. 

Praça – Conforme Machado Neto (2002), a praça é o local onde se dá a fruição 

cultural, o local onde o projeto será desenvolvido. Em julho de 2000 a Chevrolet inaugurava o 

                                                
8 Fonte: http: //www.maxpressnet.com.br/e/gm/gm_16-09-08.html  
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Complexo Industrial Automobilístico de Gravataí, uma das fábricas mais modernas do 

mundo, onde a empresa passou a produzir a linha Celta. Com investimento superior a R$ 1 

bilhão e capacidade inicial de produção de 120 mil carros por ano, a fábrica de Gravataí foi 

inaugurada em 20 de julho de 2000, abrindo 3500 vagas de emprego direto, além de 10 mil 

indiretas. Além de produzir a linha Celta para o Brasil, são exportados milhares de unidades 

do carro para inúmeros países.   

Produto – A fase em que o produto é desenvolvido inclui uma análise de pesquisa de 

mercado, viabilidade econômica, e oportunidades. Criar um carro pequeno, popular, moderno 

e com preço competitivo. Foi com dessa idéia que nasceu o Complexo Industrial Automotivo 

de Gravataí, em 2000, onde é produzida a linha Celta. A empresa sentia a necessidade de 

lançar um carro competitivo na categoria subeconomy9, produzido com alta tecnologia, muita 

inovação, baixo consumo, conforto e segurança. 

Preço – Ao definir o preço de um produto a empresa leva em consideração estratégias 

para entrar no mercado. São levados em consideração, flexibilidade do preço, termos de 

vendas e possíveis descontos. O Celta chegou em setembro de 2000 ao mercado nacional com 

a missão de ser o modelo mais barato do Brasil. A General Motors não conseguiu isso, porém, 

é inegável seu sucesso junto ao público. Para a venda do modelo Celta, a Chevrolet/GM 

adotou a prática do preço único em todo o país, já incluso impostos e frete, faturamento direto 

e o principal diferencial, a compra pela internet. Nesse sentido, o Celta foi o pioneiro no 

mercado brasileiro na área de comércio eletrônico, tornando-se o primeiro modelo vendido 

pela internet.    

Promoção – Segundo Kotler (2000) são necessárias estratégias para promover um 

produto ou evento, neste caso, publicidade, promoção de vendas e o uso de Relações Públicas 

são exemplos claros.  

Mesmo com números tão positivos, a Chevrolet vivia no ano de 2006 uma situação de 

distanciamento do Rio Grande do Sul, apesar do grande uso de comunicação e ações 

promocionais de varejo. Nesse sentido, foi desenvolvido um planejamento de uma grande 

campanha de relacionamento10 com o objetivo de buscar a simpatia e preferência dos 

gaúchos. Era criado o projeto “Gaúcho, Conte Comigo”.  

                                                
9 Os veículos da categoria subeconomy caracterizam-se por serem produtos mais acessíveis, carros 1.0. 
10Uma campanha de relacionamento engloba as atividades de marketing de incentivo, endomarketing, 
fidelização, entre outras ações. 
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  Um projeto abrangente que objetiva além de uma campanha publicitária institucional, 

uma série de ações e parcerias para fortalecer a relação da montadora com a população 

gaúcha. O projeto passou a fazer parte de uma estratégia adotada em todos os países onde a 

empresa atua, cujo conceito é unir força global ao foco local, associações que conforme Aaker 

(2000), são desejadas por muitas marcas ao patrocinarem um evento. 

O projeto tem um planejamento anual desde sua concepção. No ano de 2006, baseado 

em estudos, pesquisas e análises foi desenhada a estrutura inicial. E, desde então, anualmente 

são analisados os resultados obtidos no ano anterior e traçados os objetivos e ações para o ano 

seguinte.  

Torna-se necessário ressaltar que a criação bem como a estruturação da campanha 

relacionada ao projeto foram desenvolvidos pela agência de publicidade GlobalComm de 

Porto Alegre, envolvendo as diferentes áreas internas – planejamento, atendimento, criação, 

produção. Conforme Machado (2008), “a equipe se mobilizou para entender a realidade do 

cliente e desenvolver a melhor estratégia para atender sua necessidade. Neste processo, ouve 

muita troca de informações entre agência e Chevrolet permitindo o desenvolvimento de um 

planejamento focado e eficaz”. 

O projeto é amparado em três pilares: relacionamento interno que envolve a 

comunicação com funcionários da Fábrica e Rede de Concessionárias; relacionamento com a 

comunidade, traduzida por projetos e parcerias identificados com o Rio Grande do Sul; e 

comunicação institucional que reforça a imagem da marca. 

 No que tange a questão da campanha de comunicação institucional foram, e ainda são 

desenvolvidos anúncios, VT 60” de lançamento, VT 30” de sustentação, painéis de frontlight 

e materiais de PDV (ponto de venda) para as concessionárias.  

A seleção de projetos participantes é baseada na relação que estes têm com o povo 

gaúcho, ou seja, se existe identificação com o Rio Grande do Sul, e se estes trarão algum 

benefício para a comunidade, e se agregarão valores ao projeto “Gaúcho, Conte Comigo”. 

Segundo Machado (2008), atendimento da GlobalComm,  existe um cuidado na definição dos 

participantes, pois são eles que dão “a cara” do “Gaúcho, Conte Comigo” e traduzem a 

Chevrolet   no estado. 

Não existe um foco específico, destaca Machado (2008), são exploradas diferentes 

áreas culturais: música, teatro, entretenimento, entre outras. Desde a sua criação, em 2006, 

foram realizadas ações nos mais variados segmentos do Estado do Rio Grande do Sul, sendo 

beneficiados desde sua implantação, os seguintes projetos sociais e culturais: 
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- Campanha do Agasalho: Há 8 anos a GM trabalha em parceria com o Gabinete da 

Primeira Dama do Estado do Rio Grande do Sul,  esta que é considerada uma das maiores 

ações solidárias desenvolvida pelo Governo estadual. A empresa também doou, através do 

Gabinete da Primeira Dama 6 Celtas a entidades beneficentes de todo o Rio Grande do Sul11.  

- Projeto Foco: Uma iniciativa do Instituto General Motors (IGM) em parceria com o 

Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (SINGRA) para a capacitação e formação de seus 

colaboradores e familiares no Rio Grande do Sul, apoiando o desenvolvimento pessoal e 

profissional de todos que integram a montadora. 

- Projeto Robótica: A GM patrocinou a produção de um robô pelos alunos da Escola 

Estadual Heitor Villa Lobos, de Gravataí. O projeto participou de um concurso internacional 

de robótica, em Nova Iorque, conquistando o terceiro lugar na classificação geral. 

- Museu de tecnologia da Ulbra: O museu do automóvel da ULBRA tem em seu 

acervo grande parte da história da Chevrolet.  

- Nenhum de Nós: A Chevrolet através do Projeto “Gaúcho, Conte Comigo”, 

desenvolveu esta ação com o intuito de valorizar a cultura gaúcha. Foi desenvolvido em 

conjunto com a banda "Nenhum De Nós" um jingle que tocou nas principais rádios do Estado 

no ano de 2006 que objetivou reforçar os laços da marca com o Estado. O Nenhum de Nós foi 

escolhido para reforçar a campanha institucional. A banda é uma referência no pop rock 

gaúcho e nacional e uma das bandas mais “queridas” do povo gaúcho. Além do jingle a 

Chevrolet patrocinou a turnê em comemoração aos 20 anos da banda.  

- Doação: Doação de R$ 1 milhão para a construção de 2 creches em Gravataí.  

- Tour de Inverno Chevrolet: Nos finais de semana de junho a agosto de 2007, a 

Chevrolet, através do projeto “Gaúcho, Conte Comigo”, promovia na Serra gaúcha o "Tour de 

Inverno", numa parceria com a rádio Pop Rock FM e o SBT. O "Tour de Inverno Chevrolet" 

foi realizado junto com o Magic Bus da rádio Pop Rock, que levou o público de Porto Alegre 

a Gramado, e a equipe do SBT. A programação contou com test-drive, distribuição de 

brindes, lounge com água para chimarrão e outras atrações. As agências GlobalComm, de 

publicidade, e Duetto, de promoção, responderam pela ação. 

- Vida Urgente: o projeto “Gaúcho, Conte Comigo” também apóia a educação e a 

segurança no trânsito do Rio Grande do Sul. Uma iniciativa em parceria com a Fundação 

                                                
11 A cada 100 mil carros produzidos, a Chevrolet/ General Motors doa 1 carro para uma entidade.   
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Thiago de Moraes Gonzaga, entidade sem fins lucrativos que, através do Projeto Vida 

Urgente, conscientiza os jovens para um trânsito seguro há mais de dez anos. Com esse 

enfoque, a Chevrolet busca através deste apoio ajudar na conscientização de motoristas e 

pedestres para a diminuição de acidentes.  

A Chevrolet é a patrocinadora do livro Gente Vida, com a participação de 27 autores 

gaúchos, lançado pelo Vida Urgente na 52a Feira do Livro de Porto Alegre, em parceria com 

a Câmara do Livro.  

Outra ação realizada em conjunto com o Vida Urgente foi a mobilização centenas de 

voluntários em ações de conscientização em mais de 40 praias do litoral gaúcho durante o 

verão de 2006. Em 2007, a Chevrolet apoiou outras iniciativas da Vida Urgente, como ações 

noturnas em bares e danceterias gaúchas além do Festival Vida Urgente, que é um festival 

musical que reúne diversas bandas gaúchas, gerando um cd com vários sucessos.  

A Chevrolet através dessa parceria desenvolveu uma ação inédita que é o Manual da 

Vida. Todo o carro 0Km da marca Chevrolet sai da concessionária com um manual educativo, 

voltado às ações de segurança no trânsito. 

- Grupo Tholl: uma das apostas da Chevrolet foi agregar ao projeto “Gaúcho, Conte 

Comigo” o grupo pelotense Tholl. O grupo gaúcho mistura teatro, dança, ginástica olímpica e 

técnicas circenses, e atua desde 1987. 

Segundo números fornecidos via e-mail, por João Bachilli, diretor do Grupo Tholl , 

em 2007 (ano em que o grupo participou do projeto da Chevrolet) o espetáculo Tholl – 

Imagem e sonho foi assistido por mais de 300 mil pessoas em oito estados brasileiros – Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de 

Janeiro, Pernambuco – e na capital federal. Somando-se aos 206.760 espectadores em quatro 

anos, desde a estréia, até o final de 2007, o número supera os 500 mil espectadores12. 

 

4.2.1 O Grupo Tholl 
 

A OPTC – Oficina Permanente de Técnicas Circenses – conhecida artisticamente 

como Grupo Tholl, foi fundada em 1987 quando um grupo de amigos resolveu aliar seu 

aprendizado acrobático ao teatro e à dança, a idéia de realizar uma “oficina” objetivando 

selecionar mais integrantes e criar um grupo circense, um circo sem lona e picadeiro, atuando 

em teatros e na rua criou o que hoje se transformou no Grupo Tholl, grupo considerado 
                                                
12 Fonte: BACHILLI, João. Diretor do Grupo Tholl. 
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precursor da nova arte circense no Estado. Em 2002 começava a montagem do espetáculo 

“Tholl, Imagem e Sonho”, com um elenco de 17 artistas entre adultos, adolescentes e crianças 

nas mais variadas atividades. 

 O grupo não faz uso de picadeiro, animais ou arquibancadas, é o chamado de “novo 

circo”. O sucesso do espetáculo foi tamanho, que a OPTC passou a ser denominada de Grupo 

Tholl, e em 11 julho de 2007 a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul declarou o 

grupo Patrimônio Cultural do estado do Rio Grande do Sul13. 

A partir deste ponto do trabalho será descrita a participação do Grupo Tholl no 

projeto, bem como, todo o processo pelo qual foram desenvolvidas as ações realizadas pela 

Chevrolet junto ao Grupo Tholl através do projeto “Gaúcho, Conte Comigo”, informações 

obtidas com entrevista, enviada por e-mail, para Patrícia de Oliveira Machado, atendimento 

da GlobalComm, responsável pela conta da Chevrolet. 
 

 

4.3 IMAGEM DE MARCA E MARKETING CULTURAL 

 

 O objetivo geral deste trabalho consistiu na análise da utilização do marketing cultural 

como ferramenta de construção de marca, para tanto, tornou-se necessário uma análise dos 

pontos mais importantes que motivaram a busca por parte da Chevrolet em realizar o projeto 

“Gaúcho, Conte Comigo” bem como as ações realizadas neste projeto, especificamente no 

que se refere às ações relacionadas ao marketing cultural desenvolvidas no Grupo Tholl.  

 

4.3.1 Os objetivos da Chevrolet  

 

Diante do que foi descrito em relação ao uso do marketing cultural por empresas, e de 

acordo com as informações levantadas com a agência de publicidade criadora do projeto, 

destacou-se alguns pontos importantes no uso do marketing cultural e os objetivos da empresa 

em agregar essa ferramenta em seu mix de comunicação. Pontos estes destacados a seguir: 

- estabelecer relações duradouras com a comunidade: 

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.  
                                                
13 Fonte: Lei Nº 12.747 de 11 de Julho de 2007.  
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Com o projeto “Gaúcho, Conte Comigo”, a Chevrolet buscou a aproximação com os 

hábitos e costumes da região apoiando a cultura, lazer, educação e segurança no trânsito do 

Rio Grande do Sul, objetivando assim, estreitar a sua relação com o povo gaúcho e o 

fortalecimento da marca.   

O projeto é focado no público gaúcho em geral criando uma ligação afetiva, de 

proximidade e de identificação da marca. Mas ao mesmo tempo, é focado em públicos 

específicos e multiplicadores dos projetos viabilizados: funcionários da fábrica em Gravataí e 

concessionários do estado. 

Além do patrocínio tradicional algumas empresas inovam na forma de contribuir com 

eventos culturais e transformam o apoio à cultura em uma oportunidade se relacionar com 

funcionários, clientes e outros públicos de interesse. Nesse tipo de investimento, não se 

trabalha apenas a exposição da marca, mas também o relacionamento com um grupo de 

interesse. 

O principal objetivo da montadora em criar o projeto foi e ainda é aproximar a 

Chevrolet do povo gaúcho através de projetos e parceria com identificação com o Estado. No 

início, o principal desafio era criar este vínculo da Chevrolet com o Rio Grande do Sul, e hoje 

afirma Machado (2008), “trabalhamos no reforço deste vínculo buscando sempre projetos 

regionais que agreguem valor e tenham identificação com o povo gaúcho. Ações sociais 

ligadas a meio ambiente, e comunidade. Ações culturais valorizando o que é produzido e tem 

importância aqui no Rio Grande do Sul”. 

Portanto, a busca por uma relação mais próxima com a comunidade proporciona um 

senso de familiaridade com a marca, e esse sentimento pode, segundo Aaker (1998), decidir 

na hora da compra.  

- reforçar a imagem da marca: 

O projeto “Gaúcho, Conte Comigo” foi criado pela necessidade da Chevrolet de 

marcar presença no Estado por meio de relacionamento com todos os públicos-alvos, pela 

intenção de conquistar a simpatia e preferência dos gaúchos e pelo anseio de aumento da 

participação de mercado. Foi a concretização de uma nova parceria para aproximar ainda mais 

a marca Chevrolet do Rio Grande do Sul. 

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

comprador potencial tem de reconhecer ou de se recordar da mesma, ao realizar patrocínio 

através do projeto “Gaúcho, Conte Comigo”, a Chevrolet busca agregar valor à marca ao 

associá-la à cultura, neste caso, na participação do Grupo Tholl. 
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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. Quando a empresa patrocina um projeto cultural, os valores relativos a ele, como 

tradição, modernidade, criatividade e popularidade, passam a fazer parte dos valores da 

instituição, é o que Pinho (1996) denomina de conjunto de atributos e associações que os 

consumidores reconhecem e conectam com o nome e imagem da marca. 

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 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. 

- manter o conhecimento da marca ou empresa:    

 Em 1988, a International Advertising Association citada por Pinho (1996) defendia 

que os objetivos do patrocínio concentravam-se em duas partes: de notoriedade de mercado 

(conhecimento de marca), e de cobertura (exposição na mídia).  

 Divulgar o nome da empresa ou da marca é um dos objetivos mais comuns 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 da participação do Grupo Tholl no projeto “Gaúcho, Conte Comigo”, a 

Chevrolet usufrui desta mídia espontânea, uma vez que, durante a participação do Grupo 

Tholl no projeto, a empresa participava de citação em releases e entrevistas – Grupo Tholl e 

Chevrolet, como pode ser visto no anexo B. A Chevrolet era citada no início dos releases, 

sempre apresentando o espetáculo “Tholl, imagem e sonho”. 

- potencializar o composto de comunicação da marca: 

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

propaganda, ajuda a elevar o potencial de comunicação da empresa, dentro das características 

de cada um, é fundamental que se complementem.  

 Entretanto, o patrocínio envolve um comprometimento por longo prazo diferentemente 

de um anúncio em jornal, e ainda um relacionamento em que o patrocinador e o patrocinado 

precisam colaborar. 

Quando esses instrumentos de comunicação se complementam, a campanha de 

propaganda reforça a divulgação e o alcance do projeto cultural realizado pela instituição. A 
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Chevrolet, para divulgar ainda mais a participação do Grupo Tholl em seu projeto, agregou a 

propaganda na divulgação através de outdoors, flyers, banners, cards. 

Abaixo, algumas peças criadas pela agência GlobalComm para divulgação da 

participação do grupo pelotense no projeto “Gaúcho, Conte Comigo”. Em anexo, outras peças 

são mostradas. 

 
Figura 6: outdoor 

 
Fonte: Agência GlobalComm 

 
Figura 7: flyer 

 
Fonte: Agência GlobalComm 
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4.3.2 As ações desenvolvidas junto ao Grupo Tholl 

 

Conforme Machado (2008), a escolha por integrar o Grupo Tholl no projeto deu-se 

pela busca por projetos originais em cultura, apoiando e acompanhando seu desenvolvimento 

com o envolvimento da marca Chevrolet por todo o Estado. Desta forma, se definiu a parceria 

com o Grupo Tholl.  

Na época do início da parceria (2006) o Grupo Tholl era ainda uma grande revelação 

que aos poucos estava conquistando uma grande repercussão na mídia e de diversas 

personalidades culturais do Estado, naquele mesmo ano, o grupo apresentou seu espetáculo 

por diversos estados brasileiros, e ainda fez participação em vários programas de televisão a 

nível nacional. Destaca-se a exibição de cenas do espetáculo “Tholl, Imagem e Sonho” em 4 

sábados de março consecutivos no programa Caldeirão do Huck da Rede Globo, participação 

no programa "Tudo é Possível" na Rede Record, com a apresentadora Eliana, e apresentação 

no programa Hebe Camargo, do SBT. 

Firmada a parceria, o Grupo Tholl foi parceiro patrocinado do projeto “Gaúcho, Conte 

Comigo” no período de outubro / 2006 a dezembro / 2007. Durante esse tempo, todos os 

espetáculos do grupo eram apresentados pela Chevrolet. Os materiais de divulgação das 

apresentações tinham aplicação da marca Chevrolet e em todos os eventos da empresa havia a 

participação do grupo. 

A Chevrolet além de apresentar o espetáculo, auxiliou na viabilização de obtenção de 

uma sede própria e de um ônibus para transporte da equipe Tholl. A idéia era explorar a 

imagem positiva e simpática do Grupo na comunicação da marca. A parceria consistia nos 

materiais de divulgação das apresentações, que tinham aplicação da marca Chevrolet, e ainda 

na participação do grupo em todos os eventos da empresa.  

No contrato foram definidos alguns pontos, segundo Machado (2008): “1) 

Apresentação de, no mínimo, uma temporada por ano nas cidades de Porto Alegre, Pelotas e 

Rio Grande com três apresentações; 2) Quatro animadores interativos/receptivos em eventos e 

inaugurações Chevrolet, conforme disponibilidade de agenda do grupo, com custos 

de hospedagem,  alimentação e transporte por conta do patrocinador, estabelecendo-se um 

máximo de três vezes mensais; 3) Ponto de venda de ingressos para espetáculos nas 

concessionárias; 4) Citação em releases e entrevistas – Grupo Tholl e Chevrolet; 5) 

Disponibilização de ingressos-cortesia para espetáculos de estréia; 6) Distribuição de peças 

promocionais confeccionados pelo patrocinador nos eventos; 7) Projeção logomarca 
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Chevrolet na cortina junto com apoiadores (só em teatro); 8) Na aquisição do ônibus, 

 plotagem / envelopamento por conta do patrocinador; 9) Interação de link do patrocinador no 

site www.optc.com.br; 10) Confecção de cartazes e flyers de divulgação do espetáculo por 

parte da GlobalComm; 11) Liberação de uso de imagem de elenco, espetáculo e logotipo para 

uso em toda campanha publicitária do patrocinador Chevrolet”.  

Destaca-se ainda outras ações desenvolvidas pela agência para a divulgação do Grupo 

Tholl. Foram produzidas uma série de materiais para  acompanhar o Grupo em sua turnê. Tais 

como: pórtico, brindes, cards, camisetas, banners, e folder. Em anexo fotos do evento de 

lançamento da parceria entre Chevrolet e Grupo Tholl realizado no Theatro São Pedro, em 

Porto Alegre, no dia 11 de outubro de 2006. 

 Além disso, para ativar a parceria, foi divulgada na mídia local a parceria na cidade 

onde aconteciam as apresentações, integrando a concessionária local como ponto de venda de 

ingressos, exposição de carros nos locais dos espetáculos e carreatas e ações promocionais 

junto aos clientes Chevrolet. Foi desenvolvido também um VT 30” institucional em que a 

parceria com o grupo era destacada. 

 No caso da apresentação do grupo em Porto Alegre foram desenvolvidos: anúncios, 

outdoor, pórtico (em frente ao Theatro São Pedro, local da apresentação, foi colocado um 

pórtico dando boas vindas as pessoas bem como os informando do apoio), banners, camiseta 

do espetáculo, bola do espetáculo, cards e adesivos. 

Em todas as apresentações do Grupo Tholl eram distribuídos materiais promocionais. 

Nem sempre os mesmos materiais. Em alguns foram distribuídos cartões postais, em outros 

adesivos, humorômetro, folders e camisetas personalizadas Tholl e Chevrolet para os 

participantes da platéia que interagiram com o espetáculo. 

 

4.3.3 Os resultados para a marca 

 

 Para Machado, os resultados superaram as expectativas. A marca Chevrolet hoje é 

líder do Rio Grande do Sul e tem uma relação muito próxima com o povo gaúcho, sendo 

reconhecida como uma das marcas mais lembradas e preferidas na cabeça do consumidor do 

Rio Grande do Sul. O objetivo da parceria entre Chevrolet e Grupo Tholl, foi reforçar a 

identidade regional e aproximar a marca do povo gaúcho.  

 Além de todos os resultados para a marca, Machado ressalta a consciência e 

envolvimento da Chevrolet em todos os projetos a que se propôs, trazendo resultados não 



 

 
 
 

58

mensuráveis em números, mas em motivação, alegria e envolvimento de funcionários, 

parceiros e comunidade. 

 Os conceitos relacionados anteriormente, como mecenato, patrocínio, filantropia e 

apoio cultural, permitem, diante das análises realizadas, caracterizar a participação do Grupo 

Tholl no projeto “Gaúcho, Conte Comigo” como apoio cultural. Investindo de forma objetiva 

e bem estruturada, a Chevrolet, através da GlobalComm, utilizou-se de atividades culturais 

para firmar sua marca no mercado gaúcho, e fez do apoio cultural uma importante ferramenta 

de marketing. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Num mercado de igualdades as empresas precisam cada vez mais construir marcas 

sólidas, bem como estreitar os laços com seus públicos, neste caso, o marketing cultural 

apresenta-se como alternativa para instituições que buscam se diferenciar através do uso da 

cultura. 

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 visto na participação do Grupo Tholl no projeto “Gaúcho, Conte 

Comigo”. 

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 um conjunto de critérios que precisam estar em sintonia com os objetivos de 

marketing da instituição. A Chevrolet identificou no Grupo Tholl os objetivos que buscou 

com o projeto. Um grupo do Rio Grande do Sul, que crescia em repercussão na mídia, com 

forte apelo emocional era capaz de estabelecer uma relação com a comunidade gaúcha, 

reforçando a imagem da organização. 

Houve através das ações realizadas uma motivação da empresa por parte de seus 

funcionários e concessionárias. Foi também, uma oportunidade única para o lançamento e 

demonstração do novo produto, o Celta. O apoio cultural dado ao Grupo Tholl proporcionou à 

Chevrolet estabelecer um vínculo com o Rio Grande do Sul. Fica evidente que com esse 

projeto a Chevrolet buscou, além de aproximar-se com seu público, um ganho de imagem 

institucional, agregando valor à marca, e de quebra obteve retorno de mídia e reforçou o papel 

social da organização. 

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. Nesse aspecto, o marketing cultural trabalha a 

imagem da empresa, por meio da marca. 

Através do marketing cultural as empresas identificam-se com seus consumidores, pois 

falam a língua que eles querem ouvir e mostram a imagem que eles querem ver, fazendo 
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assim, com que percebam os valores que querem passar suas marcas ou produtos, formando 

uma forte imagem da empresa junto ao seu público, o que se denomina de Brand Equity. 

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

principalmente patrocinadores. Tomamos como exemplo a Chevrolet, que com pequenas 

ações junto ao Grupo Tholl, o que se caracterizou como apoio cultural, agregou a marca a um 

grupo que crescia em participações na mídia nacional e tornava-se conhecido não só no Rio 

Grande do Sul, mas em todo o país. Com assinatura em peças gráficas que divulgavam as 

apresentações da trupe a Chevrolet apresentava o grupo, e mais, estava apresentando a sua 

marca para todo o povo do Rio Grande do Sul. Desta forma, a empresa buscou no apoio 

cultural a ferramenta diferenciada para consolidar sua marca. 

Conforme vimos através das ações apresentadas, o marketing cultural pode tornar-se 

uma importante ferramenta de comunicação e de construção de imagem, pois, permite que 

este crie para a marca associações positivas diferenciando as organizações de seus 

concorrentes. 

Portanto, investir em cultura pode ser um ótimo negócio, 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. 
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ANEXO A - Entrevista com Patrícia de Oliveira Machado 

Cargo: Atendimento agência GlobalComm  

 

Sobre a Chevrolet e o projeto “Gaúcho, Conte Comigo”: 

- porque a empresa optou por esse tipo de investimento? 

- quais são os objetivos da Chevrolet com este projeto? 

- quem é o público-alvo que o projeto pretende atingir? 

- a Chevrolet realiza este projeto, ou projetos semelhantes em outros estados? 

- qual o papel da agência no processo de criação e desenvolvimento do projeto? 

- quais foram os resultados dessa opção estratégica? 

Sobre a GlobalComm e o projeto “Gaúcho, Conte Comigo”: 

- quais são os objetivos da agência e da Chevrolet ao criar um projeto que patrocina e dá 

apoio a projetos/entidades sociais e culturais? 

- quais os fatores que levaram a agência a criar o projeto? 

- como a agência percebeu essa oportunidade? 

- existe algum planejamento? 

- ouve envolvimento dos profissionais e setores da agência no projeto/campanha? 

- quais as peças desenvolvidas pela agência para a divulgação do projeto? 

- como se dá a seleção e avaliação dos projetos participantes? 

- quais são as áreas culturais beneficiadas? 

Sobre o Grupo Tholl e o projeto “Gaúcho, Conte Comigo”: 

- o porque da escolha de patrocinar/apoiar o Grupo Tholl? 

- como se apresentou à gestão do marketing cultural no que diz respeito ao projeto e a 

participação do Grupo Tholl no mesmo? 

- qual o período de participação do Grupo Tholl no projeto, bem como o período de 

divulgação e veículos utilizados? 

- como foi usado o Grupo Tholl nas peças? 

- quais as ações desenvolvidas pela agência para a divulgação do Grupo Tholl? 

- durante as apresentações do Grupo Tholl a Chevrolet  fez a distribuição de folders, 

camisetas, brindes? 

- o que é marketing cultural para a GlobalComm ? 
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ANEXO B - Release 

Circo Tholl em Canela – RS 
 
CHEVROLET, através do Projeto Gaúcho, Conte Comigo apresenta “THOLL, IMAGEM E 
SONHO ” 
Duração 75 min 
Espetáculo de circo-teatro 
Recomendável para todas as idades 
Dia 20 de julho – 20h 
Dia 21 de julho – 15h e 20h 
Teatro Municipal de Canela 
Dia 21 de julho – 15h e 20h 
Teatro Municipal de Canela 
Informações Fone (54) 3282 4066 
 
"Tholl, Imagem e Sonho" é apresentando pelo grupo pelotense que, despretensiosamente, 
montou o trabalho de técnicas circenses, com uma roupagem moderna e arrojada, numa 
metalinguagem teatralizada. Não faz uso de picadeiro, animais ou arquibancadas. É chamado 
de NOVO CIRCO.  

O espetáculo, que está em cartaz desde novembro de 2002, tem contabilizadas 250 
apresentações e 300 mil espectadores. O espetáculo é composto de 13 cenas que "transmitem" 
ou "falam" sem uso de texto, o trabalho de equipe, cooperação, humor, ousadia, equilíbrio, 
desafio, sonho, alegria e muita magia. 

"Tholl, Imagem e Sonho" encanta e emociona platéia de todas as idades. O diferencial 
do Grupo Tholl, além do uso de perucas estilizadas e figurino veneziano de luxo com toques 
de modernidade, da iluminação sofisticada, da dança coreografada e música vibrante e 
marcada, está na espontaneidade e naturalidade de cada artista, no amor à arte e na capacidade 
de superação de seus próprios limites físicos e emocionais. 

A consagração nacional do Grupo Tholl culminou após a exibição de cenas do 
espetáculo “Tholl, Imagem e Sonho” em 4 sábados de março consecutivos no programa 
Caldeirão do Huck da Rede Globo, gravadas no Rio de Janeiro no estúdio F do PROJAC. No 
mês de abril foi a vez da Rede Record: nos dias 4 e 5 nos estúdios da emissora em São Paulo 
foram gravadas cenas do espetáculo "Tholl, Imagem e Sonho" para o programa "TUDO É 
POSSÍVEL" , com a apresentadora Eliana . 

No dia 25 de junho a apresentadora Hebe Camargo, do SBT, rendeu-se aos encantos 
da serelepe trupe pelotense e grava em seus estúdios cena do espetáculo que foi ao ar no 
mesmo dia. “Tholl, Imagem e Sonho” percorre a mídia nacional em programas que são 
exibidos em rede internacional de comunicação.  

O resultado é uma agenda lotada até o final de 2007, com expectativas ainda maiores 
para o próximo ano. Venha viver esse momento mágico no teatro Municipal de Canela nos 
dias 20 e 21 de julho (Assessoria de Imprensa Grupo Tholl) 
Ingressos à venda na bilheteria do Theatro  
Ingressos antecipados – R$ 15,00 
Dia da apresentação – R$ 20,00 
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ANEXO C – Peças desenvolvidas pela Globalcomm 

 

 
Cards – frente 

 

 

 
Cards - verso 
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Banner 
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ANEXO D – Fotos do lançamento da parceria Chevrolet e Grupo Tholl no “Theatro São 

Pedro”14 

 
GrupoTholl na frente do Theatro São Pedro – Celta e Prisma em exposição ao fundo. 

 

 
Foto da apresentação do grupo.  

 

 
Foto do encerramento do evento. 

                                                
14 Fonte fotos: http://www.duettoweb.com.br/novo/portfolio_integra.asp?idPortfolio=54 


