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Ajzenberg: "Defendo a lei de patrocínio como complemento de bons projetos" 
 
 
A "mundialização" da cultura na última década instituiu uma nova máxima no mundo da 
publicidade. Hoje não basta apenas anunciar, a empresa tem de participar. É nesse cenário que o 
setor de patrocínio tem ganhado cada vez mais espaço nos corações e mentes dos profissionais de 
marketing das empresas. "O mercado de patrocínio tem crescido a taxas muito maiores do que a 
publicidade no mundo inteiro. No Brasil, há muita disposição das empresas participarem dessa 
indústria, mas as ferramentas para isso são pouco conhecidas", diz Sérgio Ajzenberg, organizador 
do Congresso Brasileiro de Sponsorship, que começa amanhã, em São Paulo.  
 
A proposta do seminário é discutir com especialistas do mundo corporativo um mercado que 
movimenta mundialmente US$ 25 bilhões/ano, com uma perspectiva de crescimento de 8% a 
10% para este ano. No Brasil, onde o campo é incipiente, estima-se investimentos da ordem de 
R$ 2,5 bilhões em ajuda a três segmentos principais: cultura, esporte e social.  
 
"A propaganda acabou esgotando o mecanismo de atenção dos consumidores. Com a 
fragmentação dos meios de comunicação de massa fica difícil deter a a atenção dos 
consumidores", acredita Ajzenberg, diretor-presidente da empresa Divina Comédia Marketing 
Cultural, responsável pelo bem-sucedido patrocínio de shows da rede Pão de Açúcar, o Pão Music. 
"O patrocínio permite várias ações casadas e uma identificação da marca com os desejos do 
público." 
 
O evento vai contar com a participação de especialistas internacionais, como Ben van Schaik, 
presidente da DaimlerChrysler do Brasil e Nacy Fogle, vice-presidente da IEG Evaluation Service, 
de Chicago, uma das mais ativas do setor naquele país. Estarão presentes também, Norbert 
Bargman, organizador da Copa do Mundo 2006, Rinaldo Feitosa, gerente de marketing do Banco 
do Brasil, e Eduardo Romero, diretor de marketing institucional do Pão de Açúcar.  
 
"Os maiores benefícios do patrocínio são as oportunidades de atrelar as marcas e produtos a 
diversos eventos que envolvam a paixão de seu público-alvo. Muitas vezes você tem uma paixão 
por música, mas não tem pela empresa de cerveja que patrocina o festival. Ao aliar os dois, é um 
grande valor agregado para o patrocinador e viabiliza o evento", diz Nancy Fogle, de Chicago, do 
alto da experiência de quem já renovou e analisou estratégias de patrocínio de mais de cem 
empresas.  
 
Segundo ela, nos EUA, assim como em muitos países, há incentivos fiscais para o patrocínio de 
eventos culturais, esportivos e sociais, mas isso não é o fundamental quando se pensa 
estrategicamente nessa opção de promoção. "As marcas de cerveja são as maiores patrocinadoras 
de eventos no mundo. Mas os cartões de crédito, as montadoras e companhias de petróleo estão 
no topo das que apostam suas fichas no patrocínio", afirma Nancy.  
 
Ajzenberg avalia que a gritaria que existe no Brasil em torno dos benefícios fiscais é secundária no 
debate sobre apoio. "Sempre defendi a lei de patrocínio como complemento de bons projetos. Não 
adianta os produtores falarem com o departamento de tributos das empresas. O foco tem de ser 



na área de marketing. Eles vão compreender que tipo de retorno o apoio a tal projeto vai trazer", 
avalia o diretor.  
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