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A Petrobras é a marca mais conheci-
da quando o assunto é o patrocínio 

a eventos culturais no Rio de Janeiro. O 
dado é parte de uma pesquisa da Secre-
taria de Cultura do Rio de Janeiro, desen-
volvida pela JLeiva Cultura & Esporte, 
com trabalho de campo do Instituto Da-
tafolha. O Banco do Brasil foi a segunda 
marca mais citada, seguida pela Globo. 
Além do recall de patrocínio, a pesqui-
sa avaliou outros itens com o intuito de 
traçar um perfil cultural do carioca, com 
suas preferências e interesses. O resul-
tado completo será apresentado em um 
seminário no Imperator, no Méier, na se-
gunda-feira 25.

“Nosso objetivo é conhecer de modo 
profundo e abrangente o que os cariocas 
fazem, pensam e querem — e o que não 
fazem e não querem — no que diz respei-
to à cultura”, explica Sérgio Sá Leitão, se-
cretário municipal de cultura do Rio de 
Janeiro. Para ele, quanto aos resultados 
relativos a patrocínio, é importante frisar 
que entre as instituições mais lembradas 
estão duas empresas estatais que inves-
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tos do projeto, reforçando a identificação 
dos brasileiros com a empresa e se aproxi-
mando da sociedade”, informou a empre-
sa, por meio da assessoria de imprensa.

Delano Valentim, gerente executivo de 
marca e promoção institucional do Ban-
co do Brasil, destaca a relevância do Cen-
tro Cultural Banco do Brasil (CCBB) na 
cidade. Em 2013, o espaço receberá um 
investimento de R$ 31,5 milhões do ban-
co. “Quando nosso primeiro CCBB come-
çou a funcionar no Rio, em 1989, várias 
empresas e bancos privados já investiam 
em cultura. No entanto, eram patrocínios 
isolados ou apenas salas de exposições. 
O Banco do Brasil inovou quando criou 
um espaço multidisciplinar, com atrações 
em cinema, teatro, música, dança, expo-
sições, arte e educação, concentrando os 
investimentos em torno de um único pro-
jeto: o CCBB”, avalia.

A Globo, por sua vez, colocou sua mar-
ca em mais de 200 atrações nesse ano, 
por meio de uma diretoria voltada para 
apoio e promoção de eventos no Estado. 

Metodologia
Foram realizadas aproximadamente 

1500 entrevistas com a população de 12 
anos ou mais. O estudo levantou ainda em 
quais mídias os cariocas costumam se in-
formar sobre a programação cultural da 
cidade. A televisão tem larga dominân-
cia, sendo o meio preferido por 60,38% 
do total de entrevistados. Na sequência, 
aparece a internet, citada por 27,5% das 
pessoas. A ideia da Secretaria é promo-
ver uma edição do estudo a cada ano pa-
ra produzir uma série histórica.

A Cia. de Dança Deborah Colker é um dos projetos culturais patrocinados pela Petrobras, no Rio

tem de modo contínuo e consistente na 
área, além da maior empresa privada de 
comunicação do País, com vínculos evi-
dentes com o setor. Na quarta colocação, 
apareceu justamente a prefeitura do Rio, 
seguida por Itaú, Bradesco, Coca-Cola, 

Caixa Econômica, Vivo e Oi.
No Rio, a Petrobras patrocina iniciati-

vas em diversas áreas artísticas, como o 
Festival de Cinema do Rio, a Cia. de Dan-
ça Deborah Colker e o Anima Mundi. “A 
Petrobras associa sua marca aos atribu-
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1587, p. 37, 25 nov. 2013.




