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O Brasil parece ter entrado definitivamente no roteiro de grandes nomes do show business. E 
as empresas estão atentas a esse movimento, unindo seus nomes cada vez mais a esse tipo 
de iniciativa. Com o crescimento do pensamento global da comunicação, ações de marketing 
cultural estão inseridas na agenda dos anunciantes. É o que mostra, por exemplo, a vinda 
novamente ao Brasil da turnê do ex-Beatle e ídolo das mais diversas gerações Paul McCartney. 
O cantor e compositor, considerado um mito quando o assunto é música, esteve no País em 
novembro, com apresentações de extremo sucesso em São Paulo, e volta em maio para fazer 
dois concertos no Rio de Janeiro. E quem traz o ídolo é o Bradesco, em estratégia avaliada 
como muito bem-sucedida por especialistas do segmento. 
 
A tacada é certeira: com a vinda de Paul McCartney, o Bradesco vai além da comunicação 
tradicional e coloca em campo outros caminhos para trabalhar o seu conceito de banco 
“completo”. Jorge Nasser, diretor de marketing da instituição, contou que no fim de 2010, logo 
após as apresentações do ex-Beatle, ficou mais do que claro o “incrível buzz” para a ativação 
da marca que os shows geraram. “Nesse guarda-chuva de grandes shows, cuja principal 
ativação de relacionamento é com camarotes, temos um momento de experimentação de 
marca com o cliente diferenciado. É um passo agradável de relacionamento de marca, 
integramos a presença lado a lado em momentos que são únicos”, explicou. 
 
Para Nasser, é uma oportunidade de participar de momentos especiais com os clientes, mais 
do que simplesmente fazer negócio. Por conta disso, é parte da estratégia do Bradesco estar 
presente em projetos culturais e festas regionais.  
 
O banco tem ações nesse sentido em todas as regiões do País, como no Festival Folclórico de 
Parintins, no Sírio de Nazaré, na Festa da Uva no Sul, no Natal de Gramado e Canela, na 
Oktoberfest em Santa Catarina, no Carnaval de Recife, Olinda, Salvador, Rio e São Paulo, 
entre outros. “Dentro disso, temos um trabalho de marca no qual devolvemos para a 
sociedade parte da confiança depositada por quem tem aplicação conosco, seguro, poupança 
etc. É uma maneira de agradecermos a preferência e estarmos realmente presentes em 
momentos de lazer e entretenimento dos clientes”, falou. Nasser acrescentou que é 
fundamental fazer parte da vida das pessoas sem a venda direta. “Em momentos como o show 
do Paul McCartney dividindo com o cliente a experiência de um banco que está presente lado a 
lado, o tempo todo com ele”. 
 
Além da turnê do Paul McCartney, outra ação bem-sucedida do Bradesco nesta área são as 
apresentações do Cirque Du Soleil. A trupe volta este ano ao Brasil, pela quarta vez com o 
patrocínio da instituição. 
 
U2  
 
A TAM também tem uma iniciativa recente de grande sucesso na seara do marketing cultural. 
A companhia aérea foi copatrocinadora da turnê do U2 no Brasil e patrocinou os shows que a 
banda irlandesa fez no Chile e na Argentina este ano. Danielle Nunes, supervisora de 
patrocínio, promoção e relações públicas da TAM, contou que, com o patrocínio cultural, a TAM 
tem como objetivo agregar valores à marca. “Com o U2, agregamos valores como 
modernidade e criatividade. Tivemos muita exposição de marca com os shows, principalmente 
no estádio, com um espaço para relacionamento. Mas gostamos de começar a ativar a marca 
antes mesmo desse processo acontecer. Usamos a plataforma a bordo, com ações em nossas 
aeronaves, como promoções. Tivemos até um canal a bordo focado no U2”.  
 
No camarote dos shows, a TAM quis explorar ao máximo a relação da sua marca com a banda 
irlandesa e seu país de origem. “O camarote foi temático, fugiu da tradicional exposição de 
marca. A ideia foi que os convidados fizessem uma viagem à Irlanda, com comidas e bebidas 
típicas, vivenciando o país, que não é um destino direto nosso, mas para o qual voamos 
através da Star Alliance”, disse.  
 



Para isso, a TAM trouxe referências irlandesas, reproduzindo no espaço o ambiente do pub, 
onde o U2 começou a se encontrar no início da banda, trazendo o barman mais famoso da 
Irlanda, e reproduzindo cenas do país em um telão que simulava uma janela. O conceito do 
espaço foi da TAM e a produção da To Share. Como a ação é recente, Danielle disse que ainda 
não é possível mensurar os resultados para a marca. A companhia aérea tem outras iniciativas 
de sucesso nesse sentido, como o show de Ivete Sangalo no Madison Square Garden em Nova 
York em 2010, que será agora levado a várias cidades do País. “Também patrocinamos a São 
Paulo Fashion Week e o filme Rio, entre outras iniciativas”. 
 
Estratégia crescente 
 
A associação de grandes marcas a espetáculos culturais é uma estratégia que está em franco 
crescimento, acredita João Luiz Figueiredo, chefe do departamento de gestão do 
entretenimento da ESPM-RJ. “As marcas buscam novas formas de comunicação além das 
tradicionais, que são muito caras e não se tem certeza se efetivamente comunicam os valores 
e a identidade da marca, ou apenas as expõe. Se pensarmos que tudo que a marca quer é 
comunicar valores positivos, o entretenimento e a cultura soam como produtos que retêm a 
atenção do público de forma diferente de um comercial de televisão. Proporcionam sensações 
relacionadas à qualidade”, afirmou. 
 
Para ele, com o patrocínio de shows como o de Paul McCartney e peças como as dirigidas por 
Claudio Botelho e Charles Muller, o Bradesco, por exemplo, passa de forma exemplar o 
conceito de um banco completo. “Assim como com o patrocínio do Cirque Du Soleil é um 
espetáculo completo. É uma forma muito interessante que eles encontraram para comunicar a 
identidade da marca indo além do produto”, avaliou. Segundo ele, as ações possibilitam que as 
empresas atinjam alvos diferenciados. “Quando pensamos em segmentação do mercado, 
pensamos em segmentação demográfica. Mas com o entretenimento, as empresas alcançam 
um alvo psicográfico, que não está segmentado por idade, mas por comportamento. 
Conseguem uma atuação diferenciada”, concluiu. 
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