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Responsável pela realização do
projeto Pão Music, para a rede de
supermercados Pão de Açúcar, há
13 anos, Sérgio Ajzenberg, sócio
e diretor da Divina Comédia, uma
agência de comunicação e marke-
ting voltada para o setor de artes
e entretenimento, se entusiasma
ao falar do que, para ele, o Brasil
tem de melhor: sua diversidade
cultural. Segundo o especialista
na realização de grandes eventos,
precisamos aprender a nos apre-

sentar ao mundo de maneira mais
positiva, tal como os americanos
fazem ao assumirem uma imagem
de pertencerem a um país próspe-
ro. Em uma conversa descontraída
com a Marketing, Ajzenberg revela
detalhes de ações que estão sendo
desenvolvidas para que brasileiros
e estrangeiros se encantem ainda
mais pelo Brasil. No que se refere
ao segmento de patrocínios, o pro-
fissional apresenta números dignos
de comemoração.
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Marketing - Como está o panorama atual do
segmento de patrocínios no Brasil?
Sérgio Ajzenberg - Muito bem. Estamos falando
de um segmento que engloba, além de ativi-
dades relacionadas ao marketing cultural, aos
eventos esportivos e também às estratégias
associadas a causas sociais, com ações em prol
da preservação do meio ambiente e de cidada-
nia. Todo esse segmento tem apresentado um
bom desempenho. Estimamos um crescimento
médio anual de 6% a 7%, expansão bem supe-
rior aos resultados do segmento de publicidade
tradicional, que nos últimos anos mostra-se
dentro de uma certa estagnação. Essa expan-
são se deve ao fato de o patrocínio ser uma
forma de comunicação mais moderna. Claro
que ele não vive sozinho, precisa das outras
ferramentas de comunicação. Ou seja, é um
complemento para o mercado.

Marketing - Em números, quanto foi movimen-
tado em patrocínio no Brasil em 2005?
Ajzenberg - Ficou complicado avaliar o seg-
mento em valores financeiros. Por exemplo,
não sabemos se incluímos dentro de patrocí-
nio ou de entretenimento uma distribuição de
ingressos de cinema. E existem vários outros
casos semelhantes. Apesar dessa dificuldade
que encontramos para medir seu tamanho,
em 2005 estimamos que foram movimenta-
dos, apenas em aporte financeiro a projetos
culturais, esportivos e de causas sociais, cerca
de US$ 1 bilhão, ou algo em torno de R$ 2,3
bilhões.

Marketing - Quais são as suas expectativas para
este ano?
Ajzenberg - Para 2006, principalmente pela
Copa do Mundo da Alemanha, que acon-
tece em meados deste ano (leia reporta-
gem especial nesta edição), o segmento
de patrocínio como um todo deve continuar
crescendo em ritmo acelerado. Acredito que
até que tenhamos um aumento na taxa um
pouco maior, superior a 8%.

Marketing - O aspecto de filantropia ainda pre-
ocupa os profissionais do setor?
Ajzenberg - Os mercados de marketing esportivo

e, principalmente, o de marketing cultural não
aceitam mais esse conceito. Hoje temos um
cenário de comunicação muito mais profissio-
nal e até sofisticado. O patrocínio de atividades
culturais e esportivas já está inserido dentro do
mercado de comunicação. Filantropia seriam
aquelas situações em que um diretor de um
banco ajuda seus filhos na realização de uma
festa da escola. Isso está fora do conceito de
ação de marketing.

Marketing - Dentre as três áreas envolvidas, o
que tem sido mais relevante para os executivos
de marketing das empresas?
Ajzenberg - Sem dúvida nenhuma o marketing
esportivo, por ser mais popular no Brasil. É o
mais expressivo e recebe um maior volume de
investimentos, via patrocínios. Tanto é assim
que para as atividades de marketing cultural
foi criada uma legislação especial para a exis-
tência de benefícios fiscais, fazendo com que
os executivos de importantes companhias o
vejam de maneira diferenciada. No caso das
atividades ligadas ao esporte há muita cober-
tura de mídia. Hoje, qualquer campeonato de
bolinha de gude tem cobertura de canal de TV.
A quantidade de emissoras de TV paga com
programação exclusivamente esportiva no país
faz com que haja a necessidade de conteúdo
durante 24 horas, bem diferente da realidade
dos segmentos de marketing cultural e de cau-
sas sociais, apesar de que os valores aplicados
em marketing cultural também não chegam
a comprometer os resultados do mercado de
patrocínios relacionados à cultura, que cresce
a taxas entre 5% e 6% ao ano.

Marketing - Sem a possibilidade de benefícios
fiscais, o senhor acredita que as empresas tro-
cariam o patrocínio ao marketing cultural pelo
esportivo?
Ajzenberg - Não necessariamente. O patro-
cínio a atividades culturais com benefícios
fiscais saiu de R$ 300 milhões, em 2002, para
aproximadamente R$ 550 milhões, agora, mas
não representa o todo do segmento. Dentro
do marketing cultural há muitos projetos rea-
lizados nos últimos anos e patrocinados por
empresas privadas que não fizeram uso de
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incentivos fiscais. Vários executivos
optam por transferir a verba que seria
destinada a ferramentas de comuni-
cação tradicional, como a publicida-
de e propaganda, para atividades de
marketing cultural. O evento do Pão de
Açúcar na França em 2005, que demos
o nome de "Viva Brasil" (um dos vence-
dores do Marketing Best do ano passa-
do), desenvolvido pela Divina Comédia,
foi feito dentro da verba de marketing. A
realização de um grande show na Praça
da Bastilha e de outras atividades, como
por exemplo a passagem do Trio Elétrico
de Daniela Mercury por Cannes, tinham
como objetivo implícito vender produ-
tos brasileiros na França. Considero que
a razão de investimentos em patrocínios
deve ser sempre comercial. Ou para
vender mais ou tendo como objetivo
melhorar a imagem de uma marca.

Marketing - Por conta do sucesso da ini-
ciativa, que ganhou um dos troféus do
Marketing Best do ano passado, existe a
intenção de realizar outras ações simila-
res em solo francês?
Ajzenberg - Certamente. Como o projeto
deixou resíduos, já que a melhora da
imagem do Brasil entre os franceses não
se encerrou com o ano, programamos
mais atividades para 2006. Em 15 de
julho, o trio elétrico da Daniela Mercury
volta para Cannes, dando suporte à
comercialização de itens do Brasil pela
rede Casino, sócia do Pão de Açúcar
aqui. Por causa dos eventos "Viva
Brasil", as lojas do grupo Casino se tor-
naram as casas dos produtos brasileiros
por lá. E eles continuam comprando de
pequenas e médias empresas do Brasil.
Essa é uma das grandes vantagens do
marketing cultural. A maioria dos pro-
jetos não é de curto prazo. E após a sua
realização percebemos que clientes se
transformam em fãs das marcas.

Marketing- O relacionamento da Divina
Comédia com o Pão de Açúcar existe há

muito tempo, por meio da realização do
projeto Pão Music. O que já está previs-
to em shows para 2006?
Ajzenberg - Geralmente iniciamos o
projeto em abril. Nessa 14a edição
de Pão Music a tendência é de levar
shows exclusivos para outras praças
importantes da Companhia Brasileira
de Distribuição, como Goiânia. Esse
projeto é um sucesso extraordinário em
se tratando de negócios. Começou em
São Paulo, foi crescendo e passou a ser
uma ação itinerante de divulgação da
música brasileira. Já aconteceu no Rio
de Janeiro e desde o último ano vai até
cidades do interior de São Paulo.

Marketing - A Divina Comédia prepara
para o começo de março, juntamente
com a Riotur, um estande na feira de
turismo de Berlim, na Alemanha, con-
siderada a maior do mundo. Qual será
o diferencial em relação aos demais
estandes?
Ajzenberg - A música brasileira. Nosso
projeto basicamente é usar a arte de
nosso país para encantar os visitantes
da feira. Isso já temos feito com sucesso,
ao lado da Apex (Agência de Promoção
de Exportações e Investimentos) em
outras feiras. Tentamos separar o Brasil
do restante, que faz muito uso do tradi-
cional, como a distribuição de folhetos
e apresentação de vídeos. Em uma feira
de turismo estamos competindo com
milhares de destinos, que na visão de
quem recebe um folheto, com fotogra-
fias de lugares maravilhosos, são tão
interessantes quanto os nossos. Nossa
cultura é o que irá nos diferenciar. Para
isso vamos montar um espaço no qual
teremos bossa nova no horário do almo-
ço e samba à noite, no fechamento da
feira, todos os dias. A mensagem prin-
cipal será: "Vá ao Brasil para encontrar
esta variedade musical e uma riqueza
cultural". Vamos vender a idéia de har-
monia, alegria e criatividade, atribuída
ao nosso povo.
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