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Projetos de longa duração, muitas vezes perenes, que tra

tam de cultura, responsabilidade social e também sustenta

bilidade, configuram uma nova e cada vez mais procurada 

estratégia de marketing, conhecida como sociocultural. 

A forma tem crescido consideravelmente no País, por sua 

característica de ser excelente indutor de desenvolvimento 

social na gestão de negócios. 

Esta modalidade de marketing se traduz em um conjunto 

de ferramentas de promoção de uma ideia, produto ou ins

tituição cultural, para sua valorização e reconhecimento na 

sociedade. Assim, uma estratégia de marketing sociocultu

ral necessita de planejamento, investimento e busca de re

sultados objetivos, além de integrar ações de organizações 

sintonizadas com a responsabilidade social e o desenvolvi

mento sustentável. 

Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos produtores 

culturais na captação de recursos incentivados é encontrar 

um parceiro cultural que se identifique com a proposta e 

venha a patrociná-la, por isso poucos conseguem o apoio 

financeiro para os projetos. O porquê de patrocinar ou não 

um projeto não é, na maioria das vezes, explicável pela 

quantidade de exposição da marca parceira, mas sim pelo 

valor que será agregado a ela. 

Por essa razão, é necessário pensar um projeto cultural de 

forma estratégica, a fim de definir sua abordagem e obje

tivos. É durante essa etapa, focada em metas e resultados, 

que se atinge excelência no desenvolvimento de um projeto 

cultural com o patrocinador. As análises de indicadores, de 

dados primários, diagnósticos e de modelos de negócios 

constroem uma relação consistente entre os objetivos do 

produto cultural e os do patrocinador. 

Muito além do próprio benefício decorrente da cultura, é 

necessário pensar o marketing sociocultural como ferra

menta transformadora da realidade. Estabelecer qual será 

a sua importância na vocação regional, para que o produto 

cultural resulte em geração de renda e também permita a in

clusão social, é o principal fator de decisão pelo patrocínio. 

Assim, mais do que simples patrocínio a produtos culturais, 

o marketing sociocultural é um indutor do desenvolvimento 

social, por meio da promoção da cultura.desenvolver es

tratégias de marketing que se transformem em resultados 

positivos vai além do valor cultural do produto patrocinado 

e qualifica o patrocínio, para que o valor da cultura seja 

absorvido pela organização como parte de seu modelo de 

negócio. 
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