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Já se passou o tempo em que colocar em prática um projeto de patrocínio era uma ação 
eminentemente de marketing. A promoção de uma marca, hoje, não depende apenas da saúde 
financeira de uma corporação. Descortinar um mundo novo para além das cifras é imperativo. 
Sustentabilidade. Ações social e ambientalmente responsáveis também estão em jogo. E na 
esteira desse novo cenário, ser patrocinador requer muito mais cuidado. “É preciso integrar 
equipes e departamentos como forma de verificar se as ações de patrocínio estão em linha 
com os objetivos gerais da empresa”, afirma Jim Andrews, vice-presidente do IEG, principal 
organização de pesquisa, consultoria, análise e treinamento em patrocínio do mundo.   
 
A exposição extrema a que estão submetidas as companhias, seja por causa da facilidade ao 
acesso à informação que a internet promoveu para as pessoas, seja pela vigilância ostensiva 
do mercado, coloca a discussão num nível elevado. “Se não for bem estudado e analisado, um 
projeto de patrocínio pode ser um tiro no pé.” Nessa vitrine global, qualquer passo errado será 
percebido. E pode se transformar num golaço. Contra. Para minimizar riscos, ampliar os 
olhares é imperativo. Todos os stakeholders devem ser contemplados. Entre eles, os 
colaboradores. Para Andrews, as ações de patrocínio podem ser uma ferramenta eficaz para 
motivar os funcionários e fazê-los se sentir parte da engrenagem que roda não apenas a 
empresa, mas o mundo em que vive.   
 
Se houver cautela, no entanto, os resultados podem ser bem recompensadores. E as empresas 
estão se dando conta disso. Estudo realizado pela Significa, agência que planeja e executa 
projetos de atitude de marca, atesta que 21% da verba de comunicação das maiores empresas 
e anunciantes do País já é dedicada a ações de atitude, ou seja, investimentos em projetos nas 
áreas cultural, social, ambiental, esportiva, de comportamento e de entretenimento.   
 
Nos EUA, os patrocínios são as vedetes. Sua taxa de crescimento foi de 10% em 2006. As 
ações de promoção de venda, por exemplo, cresceram apenas 3% nos últimos três anos. “A 
tendência é que esse núme-ro aumente ainda mais, porque as empresas estão percebendo 
que as ações de patrocínio representam um ganho adicional no que tange às ferramentas de 
comunicação convencionais”, afirma Andrews.   
 
Em entrevista à CanalRh em Revista, Andrews discorre sobre as tendências desse mercado 
que, segundo o IEG, já movimenta cerca de US$ 28 bilhões. Confira.  
 
 
 
 



Canal Rh: Quais as etapas pelas quais as empresas precisam passar para realizar uma ação de 
patrocínio bem-sucedida?  
 
Jim Andrews: Identificar o público e seus interesses, definir quais os valores da empresa, fazer 
uma ampla análise do mercado, determinar os benefícios que se pretende alcançar, envolver o 
público interno, estabelecer um plano de ações e, finalmente, determinar métricas para avaliar 
o resultado.  
 
CanalRh: Ações de patrocínio estão muito ligadas ao marke-ting. Esses passos, todavia, 
exigem o envolvimento de diver-sas áreas de uma companhia?  
 
Andrews: Sim. E nem poderia ser diferente. Não tenho co-nhecimento para falar sobre a 
realidade brasileira, mas isso já vem acontecendo bastante pelo menos nos EUA. A integração 
das áreas é praticamente obrigatória nos dias atuais, e com ações de patrocínio não deveria 
ser diferente.  
 
CanalRh: Por quê?  
 
Andrews: Porque essas ações, antes de tudo, precisam estar alinhadas com os objetivos da 
corporação. E isso exige uma visão mais holística mesmo.  
 
CanalRh: Essa visão também está atrelada ao mundo externo, no conceito de 
sustentabilidade?  
 
Andrews: Sem dúvida. Os patrocínios, hoje, têm o mesmo objetivo que tinha no passado: 
fortalecer a marca. O que muda é a forma pela qual se dá esse fortalecimento. Atual-mente, a 
solidez financeira é importante, mas não suficiente. As esferas social e ambiental também 
estão no jogo.  
 
CanalRh: Se a idéia é contemplar todos os stakeholders,  
 
os colaboradores não podem ficar de fora. O patrocínio pode ser utilizado como ferramenta de 
RH?  
 
Andrews: Acredito que sim. Além de explicitar seu comprometimento com a comunidade, ou 
com qualquer outro público a que o patrocínio se destina, a companhia, se ao longo dos 
processos de um projeto de patrocínio envolver seus funcionários fará com que eles se sintam 
integrados e parte ativa da ação. Isso traz motivação e orgulho. Assim, o RH tem papel 
relevante.  
 
CanalRh: Como uma companhia detecta que seus patrocínios estão deixando de lado a 
sustentabilidade e se tornando filantropia?  
 
Andrews: Essa é uma questão delicada, já que, embora haja uma distinção entre os conceitos, 
ela é muito sutil. O erro em que as empresas incorrem é acreditar que doar verba para uma 
instituição, por exemplo, encerra a questão da sustentabilidade quando, na realidade, é 
apenas uma dentre várias ferramentas possíveis para alcançá-la. Não quero dizer com isso que 
as doações não são bem-vindas. Muito pelo contrário.  
 
CanalRh: Estaríamos diante da falta de uma visão holística?  
 
Andrews: Pode ser que sim, mas não necessariamente. Confirmaremos essa hipótese se, por 
exemplo, uma empresa ajuda uma instituição qualquer e, ao mesmo tempo, despeja produtos 
químicos no seu entorno e pre-judica o meio ambiente. Aí seria um caso de miopia, sim.  
 
 
 
 



CanalRh: Até que ponto vão as funções de um patrocinador? Patrocinar é injetar dinheiro e 
ponto final?  
 
Andrews: Não. O patrocinador pode desempenhar diversas funções. Hoje, as ações não se 
restringem à doação de dinheiro. As empresas estão utilizando seu expertise para ajudar 
instituições ou eventos beneficiados. Por isso, cada vez mais, encontramos casos de 
organizações, dependendo de seu know how, atuando nas áreas de marketing, publicidade ou 
vendas de um patrocinado.  
 
CanalRh: O que muda, então, com essa situação em que as empresas estão ininterruptamente 
“vigiadas”?  
 
Andrews: A forma como o projeto vai ser desenvolvido. É preciso muito mais planejamento e 
foco. Porque, se mal executada, uma ação pode ser um tiro no pé. E essa exposição negativa é 
potencializada por essa grande vi-trine em que as companhia se encontram. 
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