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Nos EUA, o crescimento dessa ferramenta de marketing já superou o de propaganda e promoção. 
Em vez de simplesmente adquirir direitos de patrocínio e descontar essa operação no imposto de 
renda como se fazia no passado, atualmente as empresas investem na participação em eventos 
culturais, esportivos e sociais, pois reconhecem a necessidade de buscarem novos espaços para 
reforçar os atributos da sua marca. "Nas últimas décadas uma ação de patrocínio deixou de ser 
uma despesa e passou a ser um investimento em marketing", diz a vice-presidente da IEG 
Consulting - International Events Group, Nancy Fogle. "A previsão para 2003 é que o índice de 
crescimento dos investimentos em patrocínio fique em torno de 9%, enquanto a propaganda 
tradicional poderá crescer 5% e as ações de promoção, 5,5%."  
 
Considerada uma das mais importantes empresas especializadas em patrocínio, a IEG atende 
clientes como a AT&T, Canon, Compaq, Mastercard, Mercedes-Benz e Procter & Gamble. No 
primeiro semestre deste ano, realizou uma pesquisa com mais de 150 decisores em empresas 
patrocinadoras de diversos segmentos nos EUA e descobriu que neste ano 30% dos 
patrocinadores alocarão entre 11% e 20% das suas verbas de marketing em ações de patrocínio. 
Em média, essas empresas investirão 16% na modalidade de marketing. Há dois anos, apenas 
18% dos patrocinadores planejavam investir mais de 10% dos seus orçamentos em patrocínios. 
Na pesquisa de 2003, 44% dos entrevistados dizem pretender investir até 10% das verbas em 
patrocínios e 22% vão dedicar mais de 20% das verbas nessa estratégia.  
 
A pesquisa apurou ainda que 40% das empresas estão direcionando mais verba para patrocínios 
neste ano que em 2002. Na virada de 2001 para 2002, só 29% planejaram aumentar essa verba. 
Em 2003, 42% das empresas vão manter suas verbas estáveis e apenas 18% vão reduzir as 
verbas para patrocínios.  
 
Nancy chama atenção para o fato de que, para que uma ação de patrocínio seja bem-sucedida 
como ferramenta de marketing, vários cuidados devem ser tomados. Patrocinar cultura, esporte e 
ações sociais geralmente é muito positivo para a imagem de qualquer empresa, mas para otimizar 
os resultados é fundamental analisar se a ação de patrocínio combina com a natureza da empresa 
("corporate DNA"). "Os consumidores estão cada vez mais críticos e percebem quando um 
patrocínio não é sincero e sim oportunista", diz Nancy.  
 
A especialista relata um exemplo emblemático desta situação. A Vans, fabricante de tênis 
californiana altamente identificada com o mercado de surfe, skate e esportes radicais em geral, é 
uma patrocinadoras histórica de eventos nessas categorias. "Com esse tipo de atitude -apoiar 
esportes que eram considerados alternativos-, a Vans conquistou grande prestígio e fidelidade."  
 
Além de patrocinar competições e atletas desses esportes, a empresa também produz 
equipamento de ponta para as atividades. "Recentemente, a Nike patrocinou alguns eventos 
desses esportes, mas não foi bem-sucedida. Os consumidores sentiram que esse patrocínio não 
era sincero", diz Nancy. "Às vezes a questão não é como o patrocínio ocorre, mas como a marca 
interage com uma determinada realidade."  
 
Outra questão a ser considerada em relação à utilização do patrocínio é a tendência dos 
consumidores em prestar cada vez mais atenção ao nível de responsabilidade social das 
empresas. "O consumidor passou a considerar um elemento ético nas suas decisões de compra." 
Segundo pesquisas, 57% dos clientes notam os patrocinadores envolvidos em causas nobres e 
56% declaram que tenderão a escolher os produtos de empresas que ajudam determinadas 
atividades de cunho social.  
 
Mas, de todas as novas tendências do marketing de patrocínio, a especialista aponta a ativação 
como a de maior impacto. Segundo Nancy, as empresas devem patrocinar menos, mas investir 



mais na ativação dos patrocínios. Devem aproveitar a ocasião para estreitar o relacionamento 
com o público presente no evento patrocinado. "É preciso mostrar que se está patrocinando."  
 
O conceito de ativação corresponde a uma forma de construir o relacionamento do consumidor 
com a marca. O exemplo citado por Nancy foi a participação da Nokia em um evento musical 
chamado "Totally Bored", que se dirigia aos praticantes de snowboard. A fabricante de celulares 
criou uma promoção durante o festival: as pessoas poderiam mandar mensagens de texto por 
celular que seriam projetadas em um telão; as mais criativas ganhariam prêmios. "Com isso, a 
empresa fez com que as pessoas tomassem contato com um de seus produtos de forma 
simpática."  
 
Obviamente, isso implica em investimento. IEG Consulting descobriu em sua pesquisa que para 
cada US$ 1 investido na compra de direitos de patrocínio, os patrocinadores pretendem investir 
U$$ 1,7 em ações de ativação. Esse percentual de investimento vem crescendo: em 2002, a 
proporção era de US$ 1,5 em ativação para US$ 1 de patrocínio e em 2001 era de US$ 1,2 para 
US$ 1. Patrocinadores que gastam na proporção de US$ 1 para US$ 1 diminuíram de 27% em 
2002 para 13% em 2003. Em contrapartida, os que gastam mais de US$ 2 em ativação para cada 
dólar gasto em patrocínio subiu de 33% para 39%. Boa parte desse dinheiro é gasto em ações de 
relações públicas, comunicação interna e publicidade.  
 
Outro exemplo é o de um patrocinador menor em outro evento dirigido ao público jovem que fez 
um concurso para premiar o carro mais sujo do estacionamento. "Foi a promoção e o patrocinador 
de maior recall do evento." Para um patrocinador, é fundamental ser lembrado no fim do evento. 
Segundo a especialista, o patrocinado deve se preocupar em desenvolver mecanismos para 
auferir os resultados da participação dos patrocinadores no evento.  
 
"Conforme as verbas de marketing ficam mais curtas, aumenta a necessidade dos patrocinadores 
de certificarem a eficácia do investimento." A executiva ensina que para que o patrocínio seja 
bem-sucedido, o patrocinado e patrocinador devem estabelecer metas mensuráveis para que o 
patrocinado possa mostrar os resultados do investimento.  
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