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Fidelizar público específico é principal objetivo do patrocínio 
 
Conseguir maior atenção de um público específico. Ao patrocinar eventos de pequeno porte como 
estratégia de marketing, as companhias objetivam principalmente garantir penetração da marca 
junto a nicho selecionado cuja capacidade de absorção da informação é maior. Isso, segundo 
executivos e consultores de Marketing, gera visibilidade para a empresa, fideliza e aproxima a 
companhia do target. Além disso, especialistas ressaltam que eventos pequenos exigem 
orçamentos menores, o que permite que companhias de diferentes portes possam patrociná-los. 
 
De acordo com José Paulo David, diretor territorial da TIM no Rio de Janeiro e Espírito Santo, o 
mais importante ao patrocinar um evento menor é garantir que ele seja tão bem realizado quanto 
um grande evento. Segundo o executivo, grandes eventos garantem de fato maior visibilidade 
para a massa. Contudo, o patrocínio a um evento menor garante capilaridade, permitindo, por 
exemplo, focar a estratégia de forma regional. 
 
É o caso do "Luau do Verão TIM" na praia de Camboinhas, em Niterói, Rio de Janeiro, que teve o 
show do cantor e compositor Toni Garrido. Diferentemente de patrocinar um mega show na praia, 
a operadora definiu como estratégia de marketing para se aproximar mais fortemente de seu 
público realizar uma pequena exposição que contava a história e características de cada praia por 
onde o evento passava. De Niterói, o Luau seguiu para o litoral capixaba, com paradas em Vila 
Velha, Conceição da Barra e Guarapari. Depois da temporada nas areias do Espírito Santo, o Luau 
do Verão TIM voltou ao Rio de Janeiro, nas praias de Rio das Ostras, Araruama e Cabo Frio. 
 
"Patrocinar pequenos eventos em cidades diferentes aproxima a empresa do público que se 
pretende atingir e isso gera retorno comercial maior nestas cidades. A imagem da empresa fica 
boa e isso gera visibilidade, além de ter efeito multiplicador", analisa David. 
 
Outro exemplo é o "TIM Grandes Escritores". Realizado, há quatro anos, no Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Minas Gerais, o projeto levou público de 2,2 mil pessoas para as 10 palestras 
realizadas nas cidades de Nova Friburgo, Cabo Frio, Macaé, Itaperuna, Volta Redonda, Vassouras 
e Duque de Caxias, no estado do Rio; Betim e Juiz de Fora, em Minas Gerais; e em Vitória, 
Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Além das palestras, outra ação importante 
do projeto é a doação de livros.  
 
Segundo Cláudia Weiner, gerente de Marketing da Aon, líder mundial em consultoria e corretagem 
de seguros, administração e gerenciamento de risco, o público do grande evento é massificado e a 
estratégia da empresa é focada especificamente no target. Assim, a política de patrocínio da Aon 
no Brasil definiu eventos menores como linha de patrocínio. "Patrocinamos os pequenos eventos 
para fidelizar clientes e criar maior reconhecimento da marca junto ao prospect. Estreitar o 
relacionamento com clientes esatravés do patrocínio é uma das estratégias de marketing da 
empresa" frisa Cláudia. 
 
Atingir público selecionado é vantagem 
 
Na avaliação de Eduardo França, professor de Planejamento de Comunicação com o Mercado da 
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), patrocinar pequenos eventos faz com que a 
companhia atinja público selecionado. A especificidade, segundo França, é a principal vantagem 
da estratégia.  
 
"Ao patrocinar eventos, as empresas querem gerar carga positiva com os clientes e mídia. 
Eventos menores garantem atenção maior ao target porque o público é bem definido. Estas 
pequenas ações são mais fáceis de serem percebidas pelo público", avalia o professor da ESPM. 



 
De acordo com Cláudia Weiner, gerente de Marketing da Aon, a realidade orçamentária e o core 
business da empresa também explica o porquê do patrocínio a eventos menores. A executiva 
reforça que a Aon, que atua em consultoria e corretagem de seguros, administração e 
gerenciamento de risco, patrocina pequenos eventos voltados para executivos, como degustação 
de vinhos, já que seu foco é o mundo corporativo, como a área de Recursos Humanos e Finanças 
das empresas. "É uma boa estratégia, pois atuamos com B2B (business to business)", explica. 
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