
Ação cultural não é só para os grandes 
 
Empresas pequenas, médias e grandes só precisam de uma boa idéia para utilizar a cultura como 
meio de comunicação com clientes. Trazemos aqui três bons exemplos.  
 
Virou quase um consenso a idéia de que para utilizar cultura como meio de comunicação de 
imagem é necessário ser uma grande empresa. Parte desse pensamento decorre da associação 
direta entre patrocínio cultural e lei de incentivo – principalmente via lei Rouanet, federal, com 
abatimento do imposto de renda – o que distorce o raciocínio de gerentes e diretores de 
marketing.  
Não é preciso ser grande ou média para qualquer empresa realizar uma boa ação estratégica 
mesmo sem lei de incentivo. Mostramos aqui três exemplos de iniciativas em segmentos 
diferentes que aproveitaram nichos e espaços para se comunicarem com seu público sem custo 
alto e com grande poder de interação. 
 
A Perere é uma loja que trabalha com ampla linha de calçados nacionais e importados para quem 
busca conforto ou possui pés especiais. Desse grupo, segundo a empresária Patrícia Guedes, uma 
das sócias da empresa, fazem parte adultos e crianças diabéticos, hansenianos, portadores de 
joanetes, neuropatias, dedos em martelo, além de profissionais que atuam em hospitais e 
cozinhas e que necessitam de sapatos confortáveis e resistentes.  
Pois os sapatos da Perere podem ser vistos no filme “Se eu fosse você”, dirigido por Daniel Filho, 
uma comédia romântica que tem no elenco atores como Glória Pires e Tony Ramos, entre outros. 
Na trama, Tony usa os calçados Birkenstock e também a personagem Márcia, vivida por Maria 
Ceiça. 
 
“Para nós essa foi uma oportunidade, mesmo como pequena empresa, de contribuir com o cinema 
nacional, que vive um excelente momento”, afirma Patrícia. “Nossos calçados são bonitos e estão 
na moda e porisso nada melhor do que mostrá-los em uma mídia tão importante quanto o 
cinema. Sempre que surgir oportunidade a Perere vai participar de ações que valorizem a 
cultura”. Valorizam a cultura e certamente seus produtos e utilizar o cinema foi uma boa idéia.  
 
O carro-chefe da Perere é a linha alemã Birkenstock, composta, em sua maioria, de peças 
esportivas e confeccionadas em couro ecológico ou natural. A Perere vende para todo o Brasil, 
sendo que o cliente pode escolher um modelo no site da empresa e finalizar a compra por 
telefone.  
 
ESPAÇO ABERTO – Já a Takaoka Empreendimentos adaptou seu espaço de vendas para receber 
apresentação de obras artísticas, como pintura em painéis, escultura, cerâmica e musicais, sem 
custo para os visitantes. A empresa objetiva apoiar a cultura nacional e oferecer opções de 
entretenimento e lazer aos potenciais clientes. Foi inaugurado em fins de novembro passado com 
Mostra de 20 obras do artista Ernesto Piva e a instalação de um presépio que retrata o 
nascimento de Cristo, a Palestina da época, e uma casa italiana do século 12, época em que viveu 
São Francisco de Assis. 
 
A ele foi dado o nome de Espaço Takaoka, o que não deixa de ser uma idéia interessante para 
quem desenvolve e implanta projetos imobiliários de alto padrão. Fica mais agradável e atraente 
conversar com clientes potenciais em meio a uma atmosfera mais descontraída e bela. A Takaoka 
não é uma empresa pequena, mas também não é daquelas que só vêem a cultura como 
beneficiária de incentivo. Viu uma oportunidade de tornar seu local de trabalho mais propício para 
os negócios, que é seu objetivo principal.  
 
O Espaço Takaoka fica na Alameda Rio Negro, 111, no bairro de Alphaville, município de Barueri, 
São Paulo, e fica aberto diariamente, inclusive sábados, domingos e feriados, das 9h00 às 22h00.  



Os interessados podem enviar trabalhos para apreciação da empresa por e-mail 
(heliana@takaoka.eng.br) ou via Correio para o seguinte endereço: Al. Madeira, 222 – 14º andar. 
Alphaville, Barueri-SP. Cep 06454-101, aos cuidados de Heliana Nunes.  
 
CAFÉ ESTRATÉGICO – Já o Fran’s Café adotou outra estratégia para aproximar clientes. Procura 
abrir suas lojas próximo a Museus, Cinemas, Restaurantes, Monumentos. São 450 espalhadas 
pela cidade de São Paulo, sendo duas na Avenida Paulista, vizinhas ao Museu de Arte Moderna, a 
Casa das Rosas e dos centros culturais do Banco do Brasil, Banespa, Citibank, Real e Itaú.  
A loja da Av. Nazareth está próxima ao Museu do Ipiranga e na Av. Brigadeiro Faria Lima é 
possível experimentar o café, sanduíches, salgados, saladas e sopas quentes oferecidos pelo 
Fran’s Café ao lado do Museu da Casa Brasileira.  
 
 
SERVIÇO:  
Perere: Rua Mourato Coelho, 1407, Vila Madalena, São Paulo-SP. Tel: (11) 3814.4313. 
Site: www.lojaperere.com.br. 
 
Takaoka: Alameda Madeira, 222 – 14º andar. Alphaville, Barueri, São Paulo. Cep: 06454-101.  
Contato: Heliana Nunes (heliana@tyakaoka.eng.br).  
 
Fran’s Café: www.franscafe.com.br.  
Contato: Bruna Ribeiro.  
Tel: (11) 5056.0043. 
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