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Não adianta mais procurar pela casa de show Tom Brasil em São Paulo. Agora ela passou a se 
chamar HSBC Brasil. Uma troca com a qual o público vai ter de se acostumar, assim como já 
aconteceu com o Palace, que virou DirectTV Music Hall, depois CIE Music Hall, e, atualmente, 
chama-se Citibank Hall. Mesmo assim, muitas pessoas ainda insistem em combinar encontros 
para o show no Palace.  
 
O risco de causar antipatia ou desconforto com a mudança de nome não preocupa o diretor de 
Marketing do HSBC, Glen Valente. "Estudos mostram que a assinatura na frente do nome dá o 
efeito de exposição de marca em guias de programação cultural que queremos atingir e onde 
um banco jamais estaria. Isso acontece não só aqui, mas também nos EUA, onde temos o 
HSBC Arena", diz. "A médio prazo, os usuários aprovam ao perceber que investimos em 
qualidade como a troca do sistema de som do antigo Tom Brasil."  
 
Mudar o nome de um espaço cultural para associá-lo a uma marca é uma tendência em 
ascensão entre as empresas quando investem em patrocínio cultural no Brasil. "Não é um 
fenômeno global, pelo menos não com a força que é feito aqui", diz o diretor geral da 
Interbrand, Alejandro Pinedo. "É um recurso que pode ajudar na percepção positiva de 
serviços financeiros, normalmente associados à frieza do lucro."  
 
Para Pinedo, o problema da utilização do recurso está no excesso . "Quando não há relação 
com os valores da marca soa estranho", diz ele. " Mas quando é pertinente funciona bem", 
opina o vice-presidente de criação da agência de publicidade Ogilvy, Anselmo Ramos . "Um 
bom exemplo", diz ele, "seria o Credicard Hall, que é um lugar onde se compra ingresso com 
cartão de crédito. Já o Teatro Cosipa (empresa siderúrgica do Grupo Usiminas) parece 
esquisito."  
 
O Teatro Cosipa foi inaugurado há pouco menos de um mês em São Paulo. Iniciativas recentes 
na categoria não faltam. O Rio ganha em breve o Teatro Oi Casa Grande, em substituição ao 
antigo Teatro Casa Grande, além do recém alterado HSBC Arena, no lugar do Rio Arena. Isso 
sem falar nas salas de cinema batizadas como Cine TAM, Ig Cine, Cine Bombril, Espaço 
Unibanco e HSBC Belas Artes. 
 
"Existe uma certa agressividade na ações de marketing cultural no momento, que faz com que 
as empresas sejam cada vez mais ousadas em suas solicitações para expor suas marcas", diz 
Marcelo Araújo, diretor da Pinacoteca de São Paulo. "Já tive demandas como o pedido para 
que a logomarca da patrocinadora de uma mostra fosse colocada nas etiquetas de identificação 
das obras em exposição. No caso da Pinacoteca, há limites bem claros de uso desses espaços e 
eles nunca podem incomodar o visitante." 
 
patrocínio 
Os investimentos em patrocínio não se alteraram nos últimos cinco anos conforme os dados 
levantados entre os cem maiores anunciantes do País, em uma pesquisa do instituto TNS 
Science. Deteriam cerca de 3,3% do total das verbas aplicadas em ações de marketing.  
 
Pedro Geraldo Bianco Jr, presidente da Dançar Marketing, empresa que há 26 anos dedica-se 
ao marketing cultural e tem entre seus clientes o próprio HSBC, discorda e argumenta que a 
possibilidade de renúncia fiscal para investimentos em patrocínio cultural não costuma ser 
quantificada nessas projeções. "O volume de recursos aplicados por meio da Lei Rouanet deu 
um salto nos últimos quatro anos - de R$ 200 milhões para R$ 500 milhões por ano", diz 
Bianco.  
 
Entre os vários formatos de patrocínios, há desde os mais caros, porém com visibilidade 
garantida (caso dos "eventos proprietários" que levam a assinatura da empresa), até os 
patrocínios pontuais, que são mais baratos, como trazer um artista ou uma exposição de arte. 
Essas opções se beneficiam da Lei Rouanet. O mesmo não vale para a aplicação do nome em 



uma propriedade."É um investimento de risco porque não adianta ter um belo espaço se o 
conteúdo for pouco atrativo e não gerar notícias para que a marca seja percebida", diz Bianco.  
 
O Brasil é carente de iniciativas, diz quem acompanha o tema, até para justificar a atual onda 
de mudanças de nome. No exterior há mais cuidado com a questão. Os ingleses não se 
interessam por isso, diz Ramos, da Ogilvy. Ele fez uma pesquisa sobre os espaços britânicos e 
os classificou segundo o nome do lugar, tipo Hampton Court Place, de acordo com as 
denominações clássicas, como Royal Academy, ou originais, caso do Barbican. "Para não dizer 
que não achei nada, vi o Bank of England Museum", diz Ramos. Sorte dos ingleses que não 
perdem suas referências culturais. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 abr. 2008. São Paulo, p. A-15. 


