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RESUMO 

 

 

O marketing esportivo é uma área que nos últimos tempos está tendo um 
desenvolvimento muito considerável, além de ser uma área com ampla atuação 
e por isso acaba atraindo cada vez mais empresas para realizar parcerias em 
várias áreas e mais especificamente junto aos clubes de futebol, devido aos 
grandes e volumosos resultados que são obtidos através desta ferramenta. O 
objetivo do presente trabalho é analisar no meio futebolístico quais são as 
percepções e as conseqüentes expectativas das empresas patrocinadoras  
junto aos clubes do Estado do Rio Grande do Sul que disputam as séries A e B 
do campeonato brasileiro, e também analisar as percepções destes clubes com 
seus respectivos patrocinadores. A metodologia que foi utilizada para a 
realização do trabalho foi de pesquisa qualitativa com caráter exploratório, 
sendo realizado através de entrevistas simples, onde foram enviadas via e-mail 
para as pessoas responsáveis da área de marketing dos clubes e da mesma 
forma para os respectivos dos patrocinadores. Foi tomado como base o 
relacionamento existente entre o patrocinador e o patrocinado ao longo do 
período em que a parceria existe. Realizando a análise dos dados, foi possível 
chegar aos resultados onde identificaram se existe uma qualidade considerada 
boa entre as negociações entre as empresas e os clubes de futebol e 
identificaram alguns fatores considerados essenciais para os torcedores para 
manter o relacionamento entre as empresas, não são necessariamente os 
mesmos fatores para as equipes e os clubes. 
 

 

Palavras – Chaves: Patrocínio, Marketing Esportivo, Futebol. 
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SUMMARY 

 

 

The sports marketing is an area that in recent times is having a significant 
development, as well as being an area with extensive operations and for this 
reason  wind up attracting even more companies to realize to partner in many 
areas and more specifically among the football clubs because the large and 
bulky results that are obtained through this tool. The purpose of this study is to 
analyze the soccer world what are the perceptions and the consequent 
expectations of the sponsors companies with the clubs of the State of Rio 
Grande do Sul that dispute the Series A and B of the Brazilian championship, 
and also examine the perceptions of these clubs with their respective sponsors. 
The methodology that was used to carry out the work was a reserch qualitative 
with an exploratory, being accomplished through simple interview , this have 
gone sent by e-mail to the persons responsible for the marketing area of clubs 
and similarly for the respective sponsors. This was taken based on the 
relationship existing between the sponsor and sponsored over the period in 
which the partnership exists. In the analysis of data, was possible to get the 
results where identified if there is a quality considered as good of negotiations 
between companies and football clubs and identified some factors that are 
considered essential for the fans to keep the relationship between the 
companies, are not necessarily the same factors for the teams and clubs.  
 
 
Words Key: Sponsorship, Sports Marketing, Football. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há pouco mais de vinte anos o marketing esportivo era apenas 

conhecido através da venda de ingressos para eventos e à promoção de 

artigos esportivos, existiam poucos profissionais experientes nessa área, mas 

houve uma enorme evolução no passar de todos esses anos, fazendo com que 

a indústria do esporte movimente bilhões de dólares anualmente, mas sempre 

necessitando de pessoas altamente qualificadas e experientes neste ramo. 

(PITTS; STOTLAR, 2002)  

O marketing esportivo por ser uma ferramenta de marketing recente, 

mas já de enormes proporções, busca no cenário nacional do esporte se firmar 

cada vez mais através de grandes parcerias com os clubes da maior paixão do 

povo brasileiro, o futebol. 

O presente trabalho objetivou destacar os times de futebol da série A e B 

que existem no estado do Rio Grande do Sul e analisar quais são os seus 

patrocinadores para que sejam demonstradas que ao passar dos anos, o 

marketing esportivo ganhou força para que as empresas consigam desenvolver 

estratégias para vender o seu produto para os consumidores do futebol. 

Avaliar estes patrocinadores quanto a suas percepções e suas possíveis 

expectativas de retorno para as estratégias que utilizaram ou utilizam no clube 

de futebol e se está gerando um resultado positivo ou não. Resultados 

positivos não só para a empresa, mas para o clube também. 

Existir um patrocínio que gere lucros para a empresa e de certa forma 

uma sustentação positiva para o clube é necessário para o sucesso do 

marketing esportivo, possibilitando assim a criação de estratégias diferenciadas 

para cada time e para cada campanha publicitária voltada para o público 

consumidor do futebol. 
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1.1 Tema: 

  

 Por ser recente o assunto marketing esportivo no Brasil, onde surgiu no 

inicio da década de 80, as empresas recém começam a vislumbrar o fato de 

que o esporte pode ser um importante aliado de suas ações de 

marketing.(AFIF, 2000). 

E o futebol por ser uma paixão nacional dos brasileiros, tornou-se alvo 

das empresas para patrocinar os clubes de futebol, visando trazer retorno 

financeiro e um modo de expor sua marca, e assim de certa forma ajudando os 

clubes financeiramente. Segundo Melo Neto (2000), uma das grandes 

vantagens do marketing esportivo é a sua capacidade de fixação da marca ou 

produto da empresa investidora na mente do consumidor. Portanto o tema a 

ser abordado neste estudo refere-se ao marketing esportivo, mais 

especificadamente o patrocínio esportivo. 

 

1.2  Problema de Pesquisa:  

 

 Hoje existem vários meios das empresas divulgarem sua marca ou 

produtos, através de jornais, televisão, rádio e outros, e muitas estão 

escolhendo o futebol.  De acordo com Darren Marshall apud Melo Neto (2000) 

o retorno de uma marca ou produto envolvido em patrocínio de eventos 

esportivos é quatro vezes maior do que o de uma boa campanha publicitária. 

          Mesmo assim as empresas sempre estudam a melhor hora de fechar um 

contrato de patrocínio com um clube de futebol, por precaução ou até mesmo 

para saber quando alavancar sua marca. Segundo Afif (2000) a imagem de 

uma empresa é amplamente favorecida quando se associa ao esporte por tudo 

aquilo que ele representa positivamente. As alegrias que o esporte oferece ao 

torcedor acabam-se se transferindo à imagem da empresa, por sua marca está 

participando daquele momento. 
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Tanto a empresa patrocinadora quanto ao clube à ser patrocinado, 

espera-se o melhor resultado possível dessa parceria, por isso é sempre muito 

bem estudado a proposta do patrocinador 

Segundo Cardia (2004) é importante saber se o patrocinador já 

participou de outros negócios de marketing esportivo, seja como patrocinador, 

seja como apoiador   e saber o que ele teve de exposição e retorno com essas 

ações. 

         Com base nestas informações, formulou-se a seguinte pergunta de 

pesquisa: Quais as ações de marketing pretendidas pelas empresas 

patrocinadoras com a estratégia de patrocínio esportivo junto aos times de 

futebol do estado do Rio Grande do Sul e as percebidas pelos respectivos 

clubes e, qual as percepções das empresas com a dos times de futebol 

patrocinados? 

  

1.3 Objetivo Geral:  

 

 Analisar as ações de marketing pretendidas pelas empresas 

patrocinadoras com a estratégia de patrocínio esportivo junto a times de futebol 

do Rio Grande do Sul das séries A e B e as percebidas pelos respectivos 

clubes. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos: 

 

 Destacar os times de futebol da série A e B existentes no estado 

do Rio Grande do Sul e seus respectivos patrocinadores; 

 Avaliar a percepção e expectativas das empresas patrocinadoras 

em relação à estratégia adotada junto aos times de futebol; 

 Descrever as percepções dos times em relação às ações que eles 

consideram que são realmente implementadas com o patrocínio 

esportivo; 
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 Comparar as percepções das empresas com a dos times de 

futebol patrocinados. 

 

1.4  Justificativa 

 

As empresas estão sentindo cada vez mais o crescimento do mercado 

esportivo no mundo inteiro, e aproveitam esse crescimento para fazerem  

grandes parcerias com clubes e atletas de diferentes esportes através do 

patrocínio esportivo. 

O marketing esportivo e o patrocínio esportivo foram sendo 

descobertos com uma alternativa altamente rentável em termos de boa 

imagem, como meio de atingir públicos segmentados e fiéis e, acima de tudo, 

públicos com poder de compra, o patrocínio esportivo é uma das ferramentas 

promocionais de marketing que maior desenvolvimento apresentou nos últimos 

tempos, cerca de US$ 21 bilhões mundialmente no período de 1996 e 2004,  

mas mesmo com investimentos tão volumosos nem sempre as empresas 

sabem se obtêm o retorno esperado, por isso,  não deve ser visto como uma 

maneira de investir verbas sem saber tratar a matéria com profissionalismo, 

técnica e conhecimento de mercado, do contrário os resultados não serão os 

esperados (CARDIA,2004; GRYNBER; ROCHA, 2008) 

Para Afif (2000), quando fala-se especificamente de futebol, não toca 

apenas no aspecto de um simples esporte, mas sim, uma paixão nacional, e 

isso torna-se mais interessante ainda para ambas as partes, pelo fato dos 

clubes brasileiros sempre estarem procurando uma boa parceria para 

manterem os bons jogadores para não tornarem-se enfraquecidos 

financeiramente e conseqüentemente fraco competitivamente, onde a maioria 

dos clubes buscam equilibrar suas receitas vendendo jogadores cada vez mais 

jovens para o exterior, muitos nem chegam a jogar pelo clube quando 

profissional, e as empresas acreditam que existe uma grande possibilidade de 

fazer com que  sua marca tenha um crescimento rentável, através do patrocínio 

esportivo. 
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Busca-se descobrir com esse trabalho, qual é a real expectativa entre 

as empresas patrocinadoras e os clubes de futebol do estado do Rio Grande 

do Sul, e saber quais as estratégias a serem montadas para consolidar esta 

parceria.  

 

1.5   Apresentação do trabalho 

 

No capítulo 1, são abordados os assuntos considerados chave para a 

realização do trabalho, onde traz a Introdução que busca informar sobre o que 

se tratará o trabalho, também dentro deste mesmo capítulo o problema de 

pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos que são nestes que se é 

baseado a parte final do trabalho, e mais a justificativa. No capítulo 2 vem à 

base do trabalho, que está à parte da fundamentação teórica, trazendo 

conceitos de marketing e do composto mercadológico. No capítulo 3 é vista a 

parte de metodologia, onde mostra qual tipo de pesquisa foi usada no trabalho, 

e traz também seus sub capítulos, como a tipologia da pesquisa, o sujeito do 

estudo, os instrumentos de coleta de dados, a análise de dados e as limitações 

da pesquisa. No capítulo 4 são analisados os resultados da pesquisa aplicada, 

com base nos objetivos específicos do trabalho. No capítulo 5, são feitas as 

considerações finais do trabalho, assim como as conclusões que foram tiradas 

das pesquisas e as sugestões para novos trabalhos acadêmicos. E no último 

capítulo, o 6, são citadas as referências bibliográficas na qual foi baseado todo 

o trabalho.      
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Neste capítulo irão ser abordados alguns dos principais temas que são 

relacionados no marketing de forma que será dado um enfoque especial ao 

marketing esportivo e uma variável sua que é o patrocínio esportivo, onde 

estes itens são fundamentais e os principais para a elaboração deste trabalho. 

 

2.1 Marketing 

 

A palavra Marketing é originária da língua inglesa e surgiu através da 

evolução de técnicas de comercialização entre países com os Estados Unidos, 

e o termo etimologicamente, significa mercado, mas também a ação dinâmica 

de atuar no mercado.  

Quando o marketing chegou ao Brasil existiam vários entendimentos 

deste termo, por isso a maioria das pessoas pensa que marketing é apenas 

vender e fazer propaganda por estarem rodeadas todos os dias de 

propagandas de diferentes produtos, através dos meios de comunicação como 

televisão, internet, rádio, telemarketing e outros, mas na verdade estas são 

apenas ferramentas do marketing. O bom profissional da área deve satisfazer 

as novas necessidades dos clientes, onde o profissional identifique e 

desenvolva produtos de um maior valor para o cliente, onde definindo bem o 

produto, o preço de venda adequado, uma boa distribuição e uma boa 

divulgação deste produto. (KOTLER; ARMSTRONG, 1998; GRACIOSO, 1997)  

Para Cides (1997), Czinkota et al (2001) marketing é o conjunto de 

atividades que fazem que a empresa em foco venda mais e com maior 

lucratividade, onde, o marketing não é o objetivo das organizações e sim um 

meio para chegar aos verdadeiros objetivos propostos, onde sua missão é 

buscar uma vantagem competitiva sustentável satisfazendo as necessidades 

dos clientes.  

Las Casas (1997), Kotler (2003) e Richers (2000) citam que marketing 

é uma atividade de comercialização que teve em sua base o conceito de troca 
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que surgiu no momento em que os indivíduos e organizações de uma 

sociedade começaram a desenvolver-se e a necessitar de produtos e serviços.  

Para Kotler (2003) também é o processo social e gerencial através do 

quais pessoas e grupos obtêm aquilo que desejam e que necessitam, criando e 

trocando produtos e valores uns com os outros, sendo a idéia da troca ou 

intercâmbio de quaisquer tipos de valores entre partidos interessados, onde 

essa troca pode envolver objetos tanto tangíveis ou intangíveis. 

 Assim o marketing pode ser considerado como um conjunto de 

atividades que agrupadas de maneira correta e seqüencial onde uma 

organização pode se basear para que atinja seu objetivo sempre visando 

atender às necessidades dos seus clientes. 

 

2.2   Composto Mercadológico 

 

Quando falado de composto de mercadológico, sabe-se mundialmente 

que está falando dos 4 P’s  do marketing, que são denominados no Brasil como 

Produto, Preço, Praça e Promoção. 

O Professor Neil Borden identificou várias atividades empresariais que 

podiam e influenciavam o comprador. A partir desta observação, sugeriu que 

essas atividades se transformassem em um composto, onde seguindo este 

composto seria alcançado um mix de marketing. Com um bom planejamento 

deste mix, se conseguiria chegar a um resultado final superior ao esperado. 

Partindo da idéia o professor Jerome McCarthy, no início dos anos 60 surgiram 

os 4 P’s no qual são constituídas de várias atividades, algumas delas são 

citadas no quadro abaixo. (BORDEN; MCCARTHY apud KOTLER, 1999)  
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Variável Atividades 

Produto 

Diferentes tipos de Design 

Características 

Diferenciais com a concorrência 

Marca 

Especificações 

Política de Garantia 

Embalagem  

Preço 

Financiamentos 

Condições de Pagamento 

Prazo médio 

Número de Prestações 

Descontos 

Crediário 

Promoção 

Propaganda 

Publicidade 

Relações Públicas 

Trade Marketing 

Promoções 

Praça 

(Ponto de venda) 

Lojas 

Canais de distribuição 

Logística 

Armazenamento 

Distribuição 

Quadro 1: Algumas atividades que abrangem os 4 P's 
Fonte: Portal do Marketing 

 

Segundo Schnaars (1991, apud PITTS; STOTLAR, 2002) todos os 

fatores do mix de marketing merecem igual atenção, por serem de suma 

importância. No marketing esportivo se o profissional da área ignorar um ou 

outro fator deste mix amplia suas chances de tomar uma decisão errada, pois 
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os 4 P’s apresentam muitos elementos que podem ser e são utilizados por 

estes profissionais, com o propósito de satisfazer os desejos ou necessidades 

do consumidor – torcedor. 

   

2.2.1 Produto – Bem ou Serviço 

 

Produto é o que a empresa tenta vender, onde o grande desafio é 

produzir o produto adequado para o consumidor certo, sendo que estes 

produtos podem ser bens, serviços, lugares e idéias.  

No mercado existem muitos consumidores e também vários 

concorrentes existentes, os profissionais de marketing devem pesquisar e 

descobrir quem são estes – concorrentes e consumidores, e também deve 

procurar saber quais produtos já existem para que o profissional consiga criar 

uma diferenciação. (PITTS; STOTLAR, 2002) 

Segundo Padilha (2000), produto é o resultado de uma atividade 

produtiva, e para empresa que fornece serviços, todo serviço é um produto e 

não são vistos como termos complementares, por exemplo, onde uma fábrica 

produz coisas físicas, tangíveis, o produto é uma mercadoria, ou seja, o 

resultado da atividade fabril, e já para um médico ou mecânico, o produto é sua 

prestação de serviço para o cliente. 

“Produto é tudo aquilo que pode ser oferecido a um mercado, para 

aquisição ou consumo, como, por exemplo, objetivos físicos, serviços, 

personalidades, lugares, organizações e idéias. (...) Sob a ótica de marketing, 

um produto é tudo o que é capaz de satisfazer uma necessidade”. ( DANTAS 

2005, p.65) 

Os produtos podem variar de acordo com a sua finalidade de objeto de 

troca, sendo esta troca para o consumidor ou para a indústria. Os produtos 

podem ser classificados como Item de Produto – que é uma versão específica 

de um produto que possui uma denominação para um catálogo –, Linha de 

Produto – onde um grupo de produtos possui uma relação íntima por 

satisfazerem a mesma classe de necessidades – e o Composto de Produtos – 
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que é o número de linhas de produtos que a empresa oferece. (DANTAS 

2005). 

Existe uma grande quantidade de produtos que estão sendo 

comercializados, e por este motivo, as empresas costumam classificá-los para 

sistematizar o desenvolvimento de estratégias de marketing.  

Em geral existem duas classificações, onde uma é pelo grau de 

tangibilidade e a outra por tipos de usuários dos produtos. O marketing 

esportivo pode ser definido como um serviço, por ser intangível. 

 

2.2.2 Preço 

 

Não se pode definir o preço de venda de um produto de forma isolada, 

como por exemplo, resultando de uma simples equação matemática que é 

alimentada pelos custos de produção e custos de mão de obra.  

A formação de preços requer muitos conhecimentos específicos da 

área de atuação e também informações de mercado, pois o que acaba 

definindo o preço de venda do produto também é o mercado, além de alguns 

outros parâmetros como, prazo e forma de pagamento, sendo que estes 

também são estudos importantes para esta formação. (ROSSI, 2003) 

A definição clássica para formação de preço diz que preço é o valor 

monetário que é atribuído a um produto para efeito de comercialização, ou 

seja, os preços servem para comunicar as condições sob as quais um indivíduo 

ou organização se dispõe a efetuar uma troca.  

Por este motivo, os consumidores, a sociedade e os administradores 

das organizações pesquisam e acompanham as políticas de preços que são 

adotadas pelo mercado. “Sob a ótica de marketing, o mais correto é falar em 

composto de preço, isto é, toda política de preços que baliza os custos e 

supera as diferentes barreiras até chegar o consumidor final.” (DANTAS, 2004) 

Para Pitts e Stotlar (2002) o preço pode ser manipulado de várias 

maneiras, atuando na área de esporte podemos citar alguns exemplos de 
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formação de preços como promoções para venda de ingressos, preços 

especiais em roupas ou equipamentos esportivos, entre outras formas. 

Czinkota (2001) cita que a organização deveria tomar algumas 

decisões para fixação de preço estratégico onde possa satisfazer seus 

múltiplos objetivos, assim como, apoiar a estratégia de marketing de um 

produto e ou serviço e realizar as metas financeiras da organização e se 

ajustar às realidades do ambiente de mercado. 

Ao definir o preço de um produto, a empresa deve prever e entender as 

possíveis reações do consumidor. Realizando este estudo, o profissional de 

marketing avalia o valor que o cliente realmente agrega ao produto e ao 

mesmo tempo tentar maximizar os seus lucros. 

 

2.2.3 Promoção 

 

É considerada por alguns autores como uma das piores tarefas do 

marketing, pois precisa é necessário comunicar, informar e persuadir os 

clientes a optar pelos produtos sem que se torne cansativo. Estas divulgações 

envolvem os mais diversos meios de comunicação e devem ser analisados de 

forma conjunta para se chegar a um objetivo comum. 

A promoção em marketing compreende todo o esforço de comunicação 

persuasiva a respeito de uma organização e de seus produtos. Quando se fala 

em promoção em marketing, está querendo dizer do composto promocional, 

onde todas as formas de comunicação promocional são utilizadas pelas 

empresas e organizações para comunicarem com seus mercados. (DANTAS, 

2004) 

Contursi (2000) deixa claro que, promoção é o conjunto de atividades 

mercadológicas que a empresa executa no mercado, visando a um específico 

share of mind no mercado global em que atua. 

Como promoção deveu visualizar todo um conjunto de ações que 

visam à comunicação para o mercado-alvo dos produtos oferecidos pela 

empresa, suas características, serviços, entre outros. 
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Promoção é o processo de criar interesse num produto, para chamar a 

atenção para ele com o objetivo de criar interesse suficiente para que o cliente 

o compre, e existem várias técnicas promocionais disponíveis. (CARUCCI, 

1994 apud PITTS; STOTLAR, 2002) 

Entre os maiores “ramos” da promoção é a propaganda, onde esta 

ferramenta de comunicação é fundamental para qualquer produto ou empresa 

que queira atingir o seu sucesso. 

 

2.2.3.1 Propaganda 

 

Esta ferramenta que em forma de comunicação, tornou - se essencial 

para qualquer produto ou serviço que queira atingir o sucesso, até porque se 

forem lançados ao mercado sem algum tipo de propaganda não surtirá efeito 

algum, tão pouco serão conhecidos. 

Pelo fato da sociedade moderna ser movida pela propaganda, ela não 

cria necessidades e sim, desperta as necessidades já existentes, é isso que 

torna a propaganda uma das principais ferramentas para promover a 

conscientização das pessoas sobre uma empresa, produto, serviço ou uma 

idéia. Tudo isso através de vários meios de comunicação, como anúncios 

impressos e eletrônicos, visual da embalagem, outdoors, cinemas entre outros. 

(CABRAL, 1990; GIACOMINI FILHO, 1991; KOTLER, 1999). 

Os manuais de marketing definem propaganda como a comunicação 

impessoal, paga, de caráter persuasivo, feita através de veículos de 

comunicação, por um patrocinador identificando com a nítida intenção de 

conquistar o interesse de um segmento de mercado ou um mercado de massa. 

(DANTAS, 2004) 

Para Gracioso (1997), a propaganda é um fator importante na criação e 

manutenção de uma imagem de marca, justamente por facilitar e tornar mais 

rápida a penetração, ampliação ou conservação do mercado, mas não cabendo 

isoladamente à propaganda introduzir as novas modas ou hábitos, e sim, ela se 

utiliza do substrato da sociedade de consumo e estabelece analogias entre os 

valores do momento e os produtos anunciados. 
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Baker (2005) cita que a propaganda é uma promoção através de um 

anúncio escolhido que garante a exposição a um público geral ou a um público 

alvo específico, em troca de uma taxa de veiculação cobrada pelo do da mídia.  

A propaganda pode ser definida como uma forma remunerada de 

apresentação não-pessoal, mas promocional de idéias, bens ou serviços por 

um patrocinador identificado, onde desta forma podemos considerar anúncios 

publicados em jornais, revistas e televisão têm como intuito promover a marca 

e o produto em si. (MARTINS, 2006) 

 

2.2.4 Praça ou Distribuição 

 

O termo “praça” foi utilizado pelos autores brasileiros que primeiro 

adotaram os 4P’s, numa tentativa de adaptar o termo inglês place (lugar) para 

português. Com o tempo, o termo “praça” foi substituído por “ponto-de-venda”, 

termo este utilizado nos dias atuais. (DANTAS, 2004) 

Sobre a ótica de marketing, ponto de venda compreende todos os 

aspectos de distribuição de bens e serviços, incluindo não só os canais de 

vendas tradicionais como também a disponibilidade dos produtos através 

desses canais, onde toda a ação de deslocamento do produto até as mãos do 

consumidor é considerada como praça para alguns autores. 

O profissional de marketing esportivo entre outros profissionais deste 

ramo devem analisar os vários métodos de distribuição disponíveis e escolher 

os que proporcionarão a entrega do produto no lugar certo, que é onde o 

consumidor está, compra ou para onde viaja.  

No mundo do esporte existem dois tipos de distribuição, os bens 

duráveis que são os produtos que devem ser transferidos de uma fábrica para 

uma loja varejista e, portanto exigem esse tipo de distribuição, e aqueles que 

não podem ser deslocados, como por exemplo, uma partida de futebol, que 

não pode ser transferido para uma loja, e sim o consumidor ia ao local do 

evento, a fim de consumir. (CHASTON, 1992; PITTS; STOTLAR, 2002). 
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Para Ferrel (et al 2000) a distribuição é a atividade de marketing que 

representa para a empresa o maior custo na maioria dos produtos, por isso 

deve ser sempre bem feita tomando o maior cuidado possível, para assim 

poder atender bem as necessidades dos clientes. 

Os profissionais de marketing através de estudos e análises podem 

concluir quais são os mercados alvos ideais para a empresa atingir e explorá-

los. Os profissionais é que vão definir junto da empresa quais são as praças 

onde ela irá atuar em quais regiões os produtos da empresa estarão 

disponíveis. Esta decisão deve ser estratégica levando em consideração 

aspectos como custos, viabilidade, equipes de vendas, adaptação e aceitação 

do produto, entre outras variáveis. 

      

2.3   Segmentação 

 

Segundo Murphy (2000), Pozzi (1998), Semenik e Bamossy (1995) 

segmentação como o próprio nome indica, são criadas as estratégias que 

dividem grandes mercados heterogêneos em partes menores, homogêneas de 

pessoas ou empresas com necessidade similares ou respostas parecidas com 

as ofertas de marketing, com o objetivo de atribuir e oferecer o seu produto aos 

clientes com mais possibilidades de responderem positivamente, e uma 

segmentação de mercado eficiente, requer três etapas: 

    Identificação dos critérios ou bases a serem utilizados na 

formação de grupos ou segmentos de mercado que terão de 

reagir positivamente às atividades promocionais da empresa. 

Tais segmentos deverão apresentar tamanho suficiente, 

potencial de consumo mensurável, ser atingíveis e ter respostas 

diferenciadas aos estímulos de marketing. 

   Seleção dos segmentos para os quais programas promocionais 

específicos serão desenvolvidos. A escolha deverá se basear na 

maior probabilidade de lucratividade que cada segmento poderá 

proporcionar, dada a situação competitiva do mercado. Nesta 
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fase, deve-se considerar também se a empresa consegue os 

segmentos escolhidos. 

   Desenvolvimento de uma estratégia de posicionamento 

competitivo para o produto/ serviço, dada a maneira como seus 

segmentos escolhidos percebem seu produto relativamente à 

concorrência. 

Uma vez que os desejos e necessidades dos compradores são 

variáveis, é compreensível que sejam usadas algumas variáveis quando se 

deseja segmentar um mercado consumidor. Como principais fatores para 

segmentação: variáveis geográficas, demográficas, comportamentais e 

psicográficas. 

A segmentação geográfica implica em divisões de mercado em 

unidades geográficas como, estados, municípios e regiões, onde cabe a 

empresa decidir em qual dessas unidades a mesma estará disposta a atuar. A 

segmentação demográfica divide o mercado em grupos tomando base em 

variáveis como idade, escolaridade, nacionalidade, onde o comportamento dos 

consumidores muda de acordo com essas variáveis. As variáveis na 

segmentação psicográfica são: classe social, estilo de vida e características 

dessa sociedade, onde quanto mais estudadas estas características, mais 

chance para alcançar os objetivos de marketing na sua organização. 

(BARBOSA, 2006) 

Considerando o tamanho do segmento, é importante que a empresa 

esteja informada sobre os dados que irão lhe permitir conjugar, de melhor 

forma possivel o tamanho e o futuro crescimento do segmento. 

 

2.4  Posicionamento 

 

O termo posicionamento tem sido definido como “a arte e a ciência” de 

adequar um produto ou serviço a um ou mais segmento do mercado com 

propósito de criar uma distinção clara dos compradores, procura colocar o 

produto no lugar certo, para que ele possa atrair um segmento específico de 

consumidores, que pode ser definido como percepção que o consumidor tem 
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de seu produto e do lugar que ele ocupa na mente do consumidor e também no 

mercado. Tal percepção é influenciada pela imagem do produto. Na verdade 

não é apenas colocar o produto no mercado, mas sim como colocar na mente 

do consumidor, fazendo com que eles o diferenciam dos concorrentes. 

(GRACIOSO, 2005; RIES; TROUT, 2002; POZZI, 1998; AAKER, 2001)  

E Murphy (2000) diz que, posicionamento muda a direção das técnicas 

para a zona de comunicação, na medida em que está relacionando com a 

percepção de um produto pelo consumidor, mas a percepção não é 

exatamente o mesmo que a imagem. O posicionamento de um produto visa a 

estabelecer um ponto de referência em relação a concorrência.    

No posicionamento de mercado, o processo de posicionamento é saber 

quando o mercado responde ao novo produto. A conquista do endosso do 

mercado é vital para o sucesso. Com o produto criando uma imagem positiva, 

os clientes de forma natural começam a surgir. Caso o mercado coloque um 

rótulo de perdedor em um produto, este terá muita dificuldade em superar a 

reputação desfavorável. (McKENNA, 1992) 

O posicionamento de mercado é determinado em grande parte pelas 

percepções das pessoas que fazem parte da infra-estrutura, sendo neste 

momento que o posicionamento de mercado se estabelece. 

“A credibilidade é a chave para o processo de posicionamento no 

mercado. Com um número tão grande de novos produtos e tecnologias no 

mercado, os consumidores sentem-se intimidados pelo processo 

decisório.”(McKENAA, 1992, p. 88) 

Quanto mais o produto estiver estabelecido no mercado e que seja 

criado um ponto de referência para o produto como, tempo de existência, 

qualidade ou qualquer outro motivo, melhor será para que o consumidor 

escolha entre os produtos o que esteja oferecendo. 

Para Silk (2007) cita que a segmentação de mercado consiste em 

dividir o mercado em grupos de clientes em potencial, cada cliente com suas 

próprias características, necessidades e comportamentos distintos. O objetivo é 

agrupar os clientes em blocos que sejam claramente diferenciados uns de 

outros, mas que apresentem um grau de homogeneidade interna. Em geral, 
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uma segmentação de mercado satisfatória e viável costuma demandar várias 

interações e comprometimentos informados do profissional de marketing. 

 

2.5  Marketing Esportivo 

 

Marketing Esportivo, hoje usado em enormes proporções no mundo 

inteiro, teve início da sua prática na Inglaterra nos anos 30, sendo usado em 

uma corrida de turfe, onde o produto na época era o cigarro. Já no Brasil, 

segundo arquivos, a primeira aparição foi num automóvel em uma corrida que 

ocorreu no estado do Rio de Janeiro, onde o produto era a cerveja Caracu, 

também na década de 30. 

E sua grande aparição no mundo todo, foi nos anos 70, através das 

transmissões esportivas, a partir dessa época passou de instrumento de 

comunicação com pouco retorno, para uma extraordinária ferramenta a ser 

usada, dando retornos excepcionais para as marcas.     

Qualquer pessoa que se interesse por esportes, seja qual for, espera 

assistir um belo espetáculo proporcionado pelo seu clube ou atleta de 

preferência, e para que isso seja possível contam com a parceria do marketing 

esportivo, justamente por ele ser uma atividade que mexe com as emoções 

destas pessoas. (CONTURSI, 2000; LAS CASAS, 2006). Justamente por esses 

motivos, Las Casas (2006) cita algumas vantagens do marketing esportivo: 

 Divulgação da marca: uma empresa ao fazer o patrocínio de um 

clube tem sua marca em vários pontos dos estádios, camisetas, 

e outros tipos de exposição ao público 

 Apela às emoções: a grande tendência do marketing é a de criar 

experiências agradáveis aos consumidores, pois as emoções 

que são geradas nos esportes são automaticamente transferidas 

para os patrocinadores. 

 Ações combinadas: muitas vezes é possível que a empresa e o 

clube realizem eventos ou qualquer outra atividade promocional, 
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como o merchandising, a fim de reforçar mais a ligação entre 

ambos. 

 Imagem ligada ao público jovem: como o futebol atrai os 

consumidores jovens, esse é um público que interessa as 

empresas no sentido de formar um grupo de clientes futuros. 

Começando a se familiarizar com a marca desde cedo, há uma 

forte tendência para o recall. 

Segundo Sant’Anna (2002), o marketing esportivo tem crescido de 

forma estrondosa, ele afirma que nos estados Unidos já está sendo 

denominado como PNBE – Produto Nacional Bruto do esporte, devido aos 

enormes investimentos feitos no setor, onde estes somam em torno de 50 

bilhões de dólares ao ano. O autor cita que antigamente o marketing esportivo 

não passava de contratação de um atleta para a divulgação de um produto. 

Hoje as empresas americanas vêem como uma estratégia que oferece 

estabilidade em longo prazo e ajuda a construir uma imagem forte da marca.  

 

2.6  Conceitos Principais do Marketing esportivo 

 

Marketing esportivo é uma das estratégias, dentro de um planejamento, 

que utilizam o esporte para atingir suas metas e o segredo do sucesso, no 

marketing esportivo, é saber compatibilizar a modalidade esportiva adequada à 

estratégia de mercado da empresa patrocinadora e ao seu perfil institucional e 

é neste aspecto que reside a sua força como mídia alternativa onde seus 

custos como a cota de patrocínio, produção, compra de merchandising e 

outros, são inferiores aos elevados gastos de propaganda através da mídia 

convencional. (MELO NETO,2000; AFIF, 2000) 

Para Cardia (2004), definição do marketing esportivo não pode ser 

muito diferente do marketing propriamente dito ela apenas deve estar 

relacionada à disciplina do esporte assim como no marketing, no esporte ele 

deve estar vinculado a alguns aspectos básicos da disciplina: produto, 

demanda de desejo, necessidade, valor, satisfação, qualidade e mercado. 
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Esses conceitos fundamentais do marketing, também se aplicam ao marketing 

esportivo.  

O conceito de marketing esportivo muitas vezes é interpretado para 

definir as atividades de patrocínio nas quais as grandes corporações estão 

envolvidas naquele momento, ou seja, para descrever o marketing de imagem 

corporativa ou a mensagem de um produto específico através do esporte, mas 

na verdade isso não engloba todas as possibilidades do termo que descreve o 

marketing do esporte, que seriam os profissionais envolvidos que trazem 

dinheiro para o negócio do esporte. (POZZI, 1998). 

No marketing esportivo o patrocinador vai trocar o seu investimento no 

espetáculo pela satisfação do consumidor, onde este vai associar sua 

satisfação pessoal com o espetáculo à imagem do produto, ou a imagem 

institucional da empresa que o patrocina. (DURO, 2001) 

Como exemplos podem utilizar quando o time de preferência de certa 

pessoa ganha ou o atleta bate o recorde, onde ganhe medalha de ouro. A 

imagem da empresa patrocinadora fica associada ao topo do pódio, ao primeiro 

lugar, aonde em caso de necessidade de escolha entre produtos, será sempre 

lembrada àquela imagem de primeiro lugar e adquirimos o produto. 

 

2.6.1 Patrocínio Esportivo 

 

 O patrocínio nada mais é que a promoção via associação com uma 

entidade, evento ou atividade que expõe a mensagem a um público alvo 

primário por meio do logotipo do patrocinador e a um outro público secundário 

por meio de referências ao patrocinador na cobertura da mídia associada, em 

troca de um preço de um contrato de patrocínio negociado e mais os custos da 

produção da identificação visual associada ao patrocinador, sendo tudo isso, 

uma provisão de recursos tanto financeiros, humanos ou físico. (KOTLER, 

1999; BAKER, 2005; CROCCO; TELLES, 2006). 

O patrocínio requer que a empresa se prepare para firmar um 

compromisso e sustente uma atividade, tornando-a mais orientada às pessoas 

de que a propaganda sugere. De várias maneiras, o patrocínio é mais 
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duradouro em termos de compromisso. (INTERNATIONAL EVENTS GROUP, 

apud PITTS; STOTLAR, 2002) 

No entendimento de Rasquilha (2006), patrocínio é uma forma de 

comunicação, originada por duas entidades, em que através valor proposto e 

outros apoios da primeira (o patrocinador), se procura estabelecer uma 

parceria positiva entre a imagem, marcas, produtos ou serviços dessa entidade 

e o evento, atividade, organização ou indivíduo, da segunda (o patrocinado) e 

assim, existem vários tipos de patrocínio: 

 Patrocínio Cultural 

 Patrocínio de Diversão e Lazer 

 Patrocínio Social / Educacional / Comunitário / Científico 

 Patrocínio Ambiental / Ecológico 

 Patrocínio de Doações e anonimato 

 Patrocínio Esportivo – Este tem vantagem sobre as artes, por 

exemplo, pois há menos restrições quanto à presença de 

publicidade visível na TV, mas por ser recente, tem que ter certo 

cuidado, há não muito tempo teve um grande receio quando os 

nomes de grandes empresas começaram a aparecer nas 

camisetas dos clubes de futebol e dos atletas.  

Melo Neto (2000) apud Crocco e Telles (2006), elaborou um quadro 

relacionando as principais ações das empresas com algum dos tipos de 

patrocínios que foi citado acima: 
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 Patrocínio 

Esportivo 

Patrocínio 

Cultural 

Patrocínio 

Social 

Patrocínio 

Ecológico 

Objetivo Potencializar a marca Valorizar a marca Obter 

reconhecimento e 

credibilidade 

Obter ganhos 

econômicos 

Motivo  

Principal 

 Apelo na mídia 

 Segmentação 

 Grande mercado 

 Apelo na mídia 

 Segmentação 

 Público classe A 

Exercício de 

cidadania 

empresarial e 

responsabilidade 

social 

Reconhecimento 

pelo uso de 

tecnologia limpa 

Benefícios 

principais 

Divulgação da marca Promoção da marca Melhor 

relacionamento 

com a 

comunidade 

Apoio da 

comunidade e do 

governo 

Retorno Retorno de mídia, 

institucional e de vendas 

Retorno institucional 

promocional e fiscal 

Retorno 

Institucional 

Retorno 

institucional 

econômico  

Quadro 2: Tipos de patrocínio 

Fonte: MELO NETO, Francisco P. de. Marketing de patrocínio. Rio de janeiro: Sprint, 

2000. P. 25 apud Crocco e Telles (2000) 

 

As organizações esportivas entram no mundo do patrocínio de eventos 

por uma série de motivos de marketing. Provavelmente, o que mais motiva os 

profissionais de marketing esportivo a patrocinar um evento esportivo é gerar 

fundos para realizar o próprio evento. Poucos eventos geram capital suficiente 

para cobrir seus custos só com a venda de ingressos e concessões. (PITTS; 

STOTLAR, 2002) 

O patrocínio esportivo é uma das atividades promocionais de marketing 

que mais se desenvolveu nos últimos anos. O patrocínio se tornou um 

investimento mais oneroso para as empresas, pois os direitos de propriedade 

envolvidos nos eventos esportivos tiveram seus preços bastante elevados. A 

Copa do Mundo de futebol ilustra bem esta realidade. Para se tornar um 

parceiro oficial da FIFA na copa do mundo de futebol em 1998 era precisão 

desembolsar US$ 27 milhões. Já na Copa do Mundo de 2006, os 15 

patrocinadores oficiais da FIFA investiram, cada um, entre US$ 38 e US$ 63 
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milhões para terem seus nomes associados ao evento (LARBINOIT; DERBAIX, 

2001;CARVAJAL, 2006 apud GRYNBERG; ROCHA,2008).  

E outra prova concreta que o patrocínio pode dar certo em um clube de 

futebol é o exemplo que sita Contursi (2000), sobre o Palmeiras do Estado de 

São Paulo, que em 1992 a empresa da marca Parmalat resolveu investir 

milhões na parceria, e a diretoria do clube contratou vários craques assim 

voltando a disputar todas as finais dos campeonatos em que disputavam e 

ganhando a grande maioria deles, saindo de um “jejum” de títulos de 17 anos. 

Pozzi (1998) fala que de certa forma, o patrocínio esportivo dos times 

funciona como um meio de propaganda, o espaço publicitário disponível no 

patrocínio difere da mídia tradicional, já que ele geralmente serve de pano de 

fundo para o evento, como cartazes, placas, títulos do evento, etc. ou pode 

estar envolvido no contexto do evento, na forma do uniforme dos jogadores ou 

equipamento utilizados. 
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3.  METODOLOGIA 

 

Foram levantadas as principais teorias e conceitos que permeiam a 

tipologia da pesquisa, observando o emprego de técnicas específicas para a 

idealização da pesquisa de forma correta e assertiva, explanando o sujeito de 

pesquisa, contextualizando o ambiente no qual está inserido e identificando-o, 

bem como demonstrando a estratégia e os meios que foram utilizados, assim 

como o tratamento dos dados.  

    

3.1 Tipologia  de pesquisa 

 

Este trabalho busca realizar uma pesquisa qualitativa, de caráter 

exploratório. A pesquisa exploratória é usada quando se pretende entender 

sobre a natureza geral de um problema, as possíveis hipóteses alternativas e 

as variáveis relevantes que precisam ser entendidas. Normalmente, existe 

pouco conhecimento daquilo que se busca entender. As hipóteses desse tipo 

de pesquisa são vagas e pouco definidas, ou até inexistentes. 

A pesquisa exploratória visa prover o pesquisador de um maior 

conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva e é 

particularmente útil quando se tem noção muito vaga do problema de pesquisa. 

E será avaliado que teorias e conceitos existentes podem ser aplicados ao 

problema ou se novas teorias e conceitos devem ser desenvolvidos. Neste tipo  

de pesquisa, raramente são fornecidas respostas conclusivas para o problema, 

mas indica qual pesquisa futura deve ser realizada, no caso de haver alguma.  

(AAKER; KUMAR; DAY, 2004; MATTAR, 1996, COLLIS; HUSSEY, 2005).  

E para Zikmund (2006), os pesquisadores precisam ser criativos na 

escolha de fontes de informação a serem investigadas. E este tipo de pesquisa 

está relacionado à necessidade de se fazer uma declaração clara e precisa do 

problema reconhecido. Os pesquisadores a conduzem com três objetivos inter-

relacionados: 
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 Diagnosticar uma situação – a pesquisa exploratória ajuda a 

diagnosticar as dimensões dos problemas de modo a fazer com 

que os projetos de pesquisa subseqüentes se encontrem no 

ponto certo, bem como a estabelecer prioridades para a 

pesquisa. 

 Selecionar alternativas – quando surgem várias 

oportunidades ao mesmo tempo, tais como novas idéias de 

produtos, mas os orçamentos não permitem que se testem 

todas as opções possíveis, a pesquisa exploratória pode ser 

usada para determinar quais são as melhores alternativas. 

 Descobrir novas idéias - descobrir as necessidades do 

consumidor é uma grande fonte potencial de idéia para a 

criação de produtos. Quando a pesquisa tem de determinar que 

tipos de produtos as pessoas comprem, existe uma diferença 

entre perguntar para as pessoas o que elas querem ou 

precisam e lhes perguntar sobre seus problemas. 

No formato qualitativo, é um método mais subjetivo e envolve examinar 

e refletir as percepções para obter um entendimento de atividades sociais e 

humanas, e caracteriza-se por ser não-estruturada, de natureza exploratória e 

baseada em pequenas amostras, podendo utilizar técnicas qualitativas 

conhecidas como grupos de foco, associações de palavras e entrevistas 

analíticas, todas com o objetivo de prover percepções e compreensão do 

problema.  (COLLIS; HUSSEY, 2005; MALHOTRA, 2006). 

E por sua vez, Flick (2004) diz que a pesquisa qualitativa torna-se um 

processo contínuo de construção de versões da realidade. A versão que 

alguém apresenta em uma entrevista não necessariamente corresponde à 

versão que essa pessoa teria formulado no momento em que o evento relatado 

ocorreu. O pesquisador o qual interpreta sua entrevista e a apresenta como 

parte de suas descobertas, produz uma nova versão do todo.  
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3.2  Sujeito do estudo 

 

Segundo levantamento realizado no site da Federação Gaúcha de 

Futebol estão filiados e ativos 39 times de futebol entre a primeira e a segunda 

divisão do estado do Rio Grande do Sul. A partir deste dado será possível 

determinar algumas equipes de futebol do estado que serão utilizados como o 

sujeito de estudo. 

Os clubes que foram selecionados para este estudo são os times 

Esporte Clube Internacional, Grêmio Foot Ball Porto Alegrense e Esporte Clube 

Juventude, onde ambos estão situados na série A do campeonato Gaúcho e 

séries A e B do campeonato brasileiro, respectivamente. 

Entre estas equipes existe uma grande rivalidade não só entre torcidas, 

mas também entre com seus patrocinadores, existe caso que seja necessário 

patrocinar dois times para que não seja perdida fatia de mercado no estado do 

Rio Grande do Sul. 

As empresas que patrocinam o Grêmio Foot Ball Porto Alegrense são 

Tramontina, Puma, Banrisul e W3Haus. Para o Esporte Clube Internacional é 

Unimed, Reebok, Banrisul e Tramontina. 

 Estes dois clubes têm como patrocinadores uma mesma organização, 

sendo este um dos fatores determinantes para a escolha da empresa, pois é 

necessária que seja criada para cada clube uma estratégia diferente. 

A empresa de estudo da dupla Grenal é a Tramontina, por ser uma  

empresa gaúcha e atua com seus produtos em todo o Brasil, inclusive no 

exterior. O não patrocínio dos dois principais times do estado acarretaria em 

uma perda de mercado da empresa. 

Já o Esporte Clube Juventude possui como patrocinador as empresas 

Penalty, Fátima Saúde e a Gatorade. A empresa Fátima Saúde atua no ramo 

de saúde com a venda de planos de saúde entre outros produtos. 

A empresa Fátima Saúde foi escolhida para entrevista, por também ser 

uma empresa gaúcha e que busca a ampliação de mercado com o patrocínio 

deste clube.  
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3.3  Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento de coleta de dados que será utilizado neste estudo é um 

roteiro estruturado de pesquisa, onde este foi enviado via e-mail para os 

responsáveis pela área de patrocínio e marketing dos clubes e outro para os 

patrocinadores dos times, onde a entrevista está toda composta com perguntas 

abertas.  

A entrevista estruturada parte de um roteiro de questões aplicadas 

rigorosamente, onde para o entrevistado terá uma seqüência lógica das 

questões, o que simplificará a obtenção dos dados necessários. (SANTOS, 

2006) 

Foi utilizado como base o roteiro de entrevista adaptado de Ferrari 

(2008), para a aplicação da presente pesquisa. 

 

3.4  Análise dos dados 

 

Com o objetivo de determinar basicamente os fatores decisivos neste 

processo entre as empresas patrocinadoras dos times do Rio Grande do Sul, 

as informações correspondentes foram retiradas das pesquisas respondidas 

pelos clubes de futebol já citados e o patrocinador Tramontina e Fátima Saúde. 

Analisando estes resultados, foi possível entender qual é a percepção 

e as expectativas que são geradas em relação à estratégia adotada junto aos 

clubes de futebol gaúcho que patrocinam, e a real percepção dos clubes em 

relação às ações que são implementadas pelos seus patrocinadores, sendo 

possível assim, efetuar uma comparação entre as empresas. 

Para interpretar as respostas dos questionários que foram enviados para 

as empresas, as respostas foram categorizadas de forma simples, o que 

facilitará no entendimento da visão dos entrevistados. (FLICK, 2004) 
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3.5  Limitações da pesquisa 

 

Durante a elaboração e aplicação desta pesquisa, foram encontradas 

dificuldades que acabaram se destacando, onde uma limitação foi a não 

resposta de um dos clubes de futebol e a outra foi à distância para efetuar a 

pesquisa de forma presencial, pois de modo virtual, não se pode afirmar com 

certeza que as respostas das questões são verídicas e nem perceber a reação 

dos entrevistados, o que não ocorreria caso a entrevista fosse realizada 

pessoalmente. 

O clube Grêmio Foot Ball Porto Alegrense, representado pelo seu 

departamento responsável, não respondeu a pesquisa enviada, mas retornou 

um e-mail citando que o departamento jurídico do clube estava ciente de um 

trabalho acadêmico, mas que não se responsabilizaria por nenhum dado 

contido neste. Por este motivo, a pesquisa foi realizada com apenas quatro dos 

cinco entrevistados em que este trabalho estaria baseado. 

Para o retorno da pesquisa, onde houve uma demora acima de vinte 

dias no prazo para a entrega da entrevista que foram estabelecidos por eles 

mesmos. Atraso este justificado por eles sendo falta de tempo para elaborar as 

respostas. 
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4. RESULTADOS 

 
Neste capítulo são descritos os resultados das pesquisas realizadas 

junto aos responsáveis pela área de marketing de cada empresa patrocinadora 

e também de cada clube patrocinado. Feitos todos com base nos objetivos 

específicos do trabalho  

 

4.1 Times existentes do Estado do Rio Grande Sul que disputam Séries 

A e B do Campeonato Brasileiro e seus respectivos patrocinadores. 

 

Segundo informações do site da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), 

o estado do Rio Grande do Sul possui a equipe de futebol mais antiga do 

Brasil, se trata do Sport Club Rio Grande, que foi fundada no ano de 1900. Por 

isso, o futebol gaúcho é conhecido pela sua tradição e garra dentro do cenário 

nacional. Serão analisados os times gaúchos que participam da série A do 

brasileiro, sendo eles, Grêmio Foot Ball Porto Alegrense e o Esporte Clube 

Internacional, e também o da série B do brasileiro, o Esporte Clube Juventude.     

Conforme as informações vistas no site do Grêmio, o clube soma mais 

de 183 títulos ao longo de sua história entre torneios nacionais e internacionais, 

onde seus principais títulos são os 35 Estaduais, Bicampeonato Brasileiro, o 

Tetra campeonato da Copa do Brasil, Bicampeonato continental e seu principal 

título, o mundial Inter Clubes no ano de 1983. Mesmo o Grêmio tendo como 

principal interesse o Futebol, ele também apóia algumas categorias de 

esportes amadores, assim como o Atletismo, TaeKwondo, Futebol Master, 

Remo, Judô e outros isso para expandir sua marca. Time este sediado na 

cidade de Porto Alegre e tem como um dos principais patrocinadores a 

empresa Tramontina, que também é do Rio Grande do Sul, no qual sua sede é 

na cidade de Carlos Barbosa.  

 E o Internacional, também da capital gaúcha, time que assim como o 

rival, conquistou muitos títulos ao longo da sua história, pode-se citar como 

principais os seus Trinta e Nove campeonatos estaduais, Tricampeonato 

Brasileiro, Campeão da Copa do Brasil, Campeão Continental e Campeão 

Mundial. A exemplo do maior rival, o Internacional também possui categorias 

de esportes amadores como, Judô, Handebol, Boxe, Taekwondo e outros. 
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Clube que neste ano de 2009 completou 100 anos, e segundo seu atual 

presidente, Vitório Píffero, procura atingir até o final do ano a marca histórica 

de 100 mil sócios, onde já passa de 90 mil.  

Segundo comentário de Werzbitzki no seu Blog, isso é resultado do 

marketing esportivo muito bem sucedido, aliado a um produto vencedor, porque 

o Flamengo e o Corinthians mesmo sendo as duas maiores torcidas do país, 

não possuem um número expressivo de sócios torcedores, justamente por não 

saberem explorar o imenso potencial das suas torcidas. O Internacional, no 

entanto, tem como um dos seus principais patrocinadores também a mesma 

empresa do rival, onde tanto para o Inter, quanto para o Grêmio, a parceria 

nasceu do interesse que partiu da Tramontina, através de contatos e 

relacionamento com ambos os clubes, devido à identificação.  

E o time que disputa a série B deste mesmo ano, é o Esporte Clube 

Juventude, que fica na serra gaúcha, na cidade de Caxias do Sul. Tradicional 

Clube dentro do Estado do Rio Grande do Sul, o Juventude acabou caindo 

para segunda divisão do futebol brasileiro, após ficar doze anos consecutivos 

na séria A. Hoje o quadro do clube apresenta aproximadamente oito mil sócios, 

tendo como meta aumentar essa marca para dez mil sócios em 2010, segundo 

informações do seu site. O clube que já foi campeão Gaúcho, Campeão 

brasileiro da Série B e tem como seu principal título, a Copa do Brasil de 1999, 

luta para voltar à elite do futebol brasileiro. O clube tem como principal parceiro 

o grupo Fátima Saúde, empresa localizada na mesma cidade do clube.    
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     Times  

  Existentes 

Cidade do 

Time 

Série que 

está 

disputando 

em 2009 

Patrocinadores 

Dos Clubes 

Patrocinador 

que fez parte 

da entrevista 

neste 

trabalho 

 

Esporte Clube 

Internacional 

 

Porto 

Alegre 

 

 

A 

Tramontina 

Banrisul 

Reebok 

Unimed 

 

 
 
 
Tramontina 

 

Grêmio Foot 

Ball Porto 

Alegrense 

 

Porto 

Alegre 

 

 

A 

Tramontina 

Banrisul 

Puma 

W3Haus 

 

 

 

Tramontina 

 

Esporte Clube 

Juventude 

 

 

Caxias do 

Sul 

 

 

B 

Fátima Saúde 

Penalty 

Gatorade 

 

Fátima 

Saúde 

Quadro 3: Times gaúchos existentes na séria A e B do campeonato brasileiro de 2009 e 
seus patrocinadores. 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

  Percebeu-se no quadro 3, que os clubes da capital gaúcha têm em 

comum o  patrocinador que foi escolhido para realização deste trabalho, a 

empresa Tramontina. E o clube de Caxias do sul, no qual participa da série B, 

tem como patrocinador escolhido, o Fátima Saúde.  

 

4.2   Avaliação das percepções e expectativas das empresas 

patrocinadoras em relação às estratégias adotadas junto aos 

clubes. 

 

Devido ao crescimento do interesse das organizações em usar o 

marketing esportivo para expor sua marca para um grande público, as 

empresas procuram adotar vários tipos de estratégias para obter os resultados 

esperados. (AFIF, 2000, LARBINOIT; DERBAIX, 2001)  

Serão analisados a seguir, os resultados das entrevistas realizadas 

com a empresa Tramontina, patrocinadora dos clubes Grêmio e Internacional, 
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e da empresa Fátima Saúde, patrocinadora do Juventude, na tentativa de 

resgatar as suas percepções e expectativas em relação às estratégias 

adotadas juntos aos seus respectivos clubes, onde será analisado por primeiro 

a Tramontina.  Quando se questionou sobre a aproximação do clube com a 

empresa, foi citado pelo entrevistado que a iniciativa partiu da própria 

Tramontina através de contatos com os clubes. 

Notou-se que o principal objetivo da Tramontina é obter uma maior 

exposição e a visibilidade da marca para todo território nacional. E segundo a 

pessoa entrevistada, mesmo já sendo uma marca consagrada nacionalmente e 

até mundialmente, eles querem estar sempre se consolidando na mente do 

consumidor e buscando um bom relacionamento com este público. Conforme 

Melo Neto (2000) citou que, uma das grandes vantagens do marketing 

esportivo é sua capacidade de fixação da marca ou produto da empresa 

investidora na mente do consumidor.  

E quando questionou-se sobre o porque da escolha destes clubes, a 

entrevistada disse que foi devido a identificação e aproximação dos dois 

principais times do Estado, e também pelo fato da Tramontina ser uma das 

maiores e mais importantes empresas do Rio Grande do sul, por isso acredita 

que a parceria com esses clubes continuarão trazendo muito sucesso para 

ambas as partes.   

Quanto ao prazo de fixação para obtenção de objetivos, percebeu-se 

que este prazo não existe, pelo o que disse a responsável, devido à dificuldade 

em mensurar seu objetivo principal, que é justamente a visibilidade e exposição 

de sua marca, conforme citado anteriormente. Percebeu-se que o desempenho 

da equipe na é determinante para a continuação ou não da parceria, o 

entrevistado disse, que como a rivalidade entre a dupla Grenal é muito grande, 

o único critério da empresa é patrocinar os dois clubes ao mesmo tempo, para 

não haver nenhum tipo de rejeição por parte dos torcedores. 

Quanto às expectativas futuras sobre o mercado, disse o entrevistado 

que a Tramontina sempre teve relação com o esporte, além de Grêmio e 

Internacional, eles também patrocinam há muito tempo equipe de Futsal da sua 

cidade, a ACBF. Os planos são de dar continuidade a essa estratégia. Notou-

se que a empresa acredita que possa haver melhora nas vendas dos produtos, 

devido à ligação mais afetiva criada pelo torcedor com a marca.  
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Descobriu-se que não existe nenhum tipo de profissional da 

Tramontina inserido dentro dos clubes para fazer algum tipo de 

acompanhamento de desempenho das ações de marketing da marca, isso 

porque os aproveitamentos da marca são contratuais, conforme confirmou o 

entrevistado. Citou-se que um dos negócios decorrentes desta relação com os 

clubes, foi lançar alguns produtos licenciados da dupla Grenal, assim como 

facas, talheres, frigideiras, acessórios e muitos outros produtos, todos com 

muito boa aceitação no mercado, segundo o entrevistado. 

Quando questionou-se sobre o papel da mídia em relação a 

durabilidade da parceria, foi citado que a grande mídia usada é a espontânea e 

também fazem programas de jornadas esportivas, devido a visibilidade da 

marca com o público, tornando isso de suma importância para a durabilidade 

da parceria. Questiono-se também, se há a possibilidade da imagem da marca 

ser vista tanto positiva ou negativamente devido ao desempenho das equipes. 

O entrevistado garantiu que não há essa preocupação, devido à grande força 

que existe na marca.  

Devido à última questão feita para a pessoa entrevistada da 

Tramontina, percebeu-se que o fato deles patrocinarem equipes rivais se dá a 

questão de serem os dois maiores clubes do futebol gaúcho, e patrocinar os 

dois, simplesmente para não haver rejeição de uma ou outra torcida, como já 

tinha sido citado anteriormente.  

Tratando-se da aproximação do Fátima Saúde com o Juventude, 

percebeu-se, que a empresa já há mais de uma década é parceira do clube em 

projetos sociais, e há um pouco mais de 3 anos, resolveu incluir o marketing 

esportivo como uma das áreas de atuação, devido a decisão da nova 

estratégia da empresa. Vai ao encontro com o pensamento de Ferrell (et al 

2000), que às vezes grandes mudanças levam a pequenas melhorias no 

desempenho do composto de marketing, enquanto modificações relativamente 

menores podem levar a melhorias significativas.   

O Fátima Saúde, também tem como o principal objetivo, obter 

visibilidade e exposição da marca para o Brasil inteiro. Mas isso se deu através 

de uma pesquisa realizada pelo departamento de marketing da empresa que 

constatou uma grande perda de mercado, isso porque os clientes achavam que 

a venda dos planos eram apenas feitas em Caxias do Sul e região, e na 
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verdade o plano tem cobertura nacional. Resolveu-se então trabalhar este 

resultado com campanhas voltadas a divulgação de planos com atendimento 

nacional. Entre as ações, foi agregado aos materiais de divulgação um selo 

“Fátima Saúde Brasil”, que tinha foco em divulgar para todo país. E como o 

Juventude joga muitas partidas fora de Caxias do Sul, foi incluído este selo nas 

camisetas do clube, informa o entrevistado. 

Soube-se que o motivo da escolha do Fátima Saúde em escolher o 

Juventude para patrocinar, foi dado mediante a sua estratégia em adotar o 

marketing esportivo como ferramenta, onde o entrevistado disse que na época 

foram listados os principais clubes da cidade e região, não só na área de 

futebol, mas em vários outros esportes também, e entre os escolhidos estava o 

Esporte Clube Juventude. Relatou-se que dentro do planejamento estratégico 

da empresa são fixados alguns prazos para obtenção de seus objetivos, e no 

caso do Juventude, este prazo foi feito um contrato de seis meses.  

Questionou-se sobre o desempenho da equipe nos campeonatos, se é 

ou não determinante para a continuação da parceria, foi citado que não são 

focados os resultados dos jogos ou campanha do clube nos campeonatos, e 

sim é dado muito valor e credibilidade na continuidade dos projetos feitos, 

independente do desempenho do clube. Quanto às expectativas futuras sobre 

o mercado, percebeu-se que são as melhores possíveis, segundo o 

entrevistado a empresa consegue mensurar um aumento significativo da 

divulgação da marca, justamente por agregá-la ao esporte. A comunidade 

recebe o investimento de forma positiva.  

Notou-se que o Fátima Saúde acredita que o fato de patrocinar o 

Juventude, possa melhorar as vendas de seus produtos entre os torcedores, 

conforme o exemplo citado na entrevistada, que quando lançou uma promoção, 

o “Plano Torcedor Diferencial Fátima” há 4 meses, tornou-se um sucesso, e em 

tão pouco tempo teve um aumento de 58% nas vendas dos planos. Aonde vai 

ao encontro que promoção é o processo de criar interesses num produto, para 

chamar a atenção para ele com o objetivo de criar interesse suficiente para que 

o cliente compre. (CARUCCI, 1994 apud PITTS; STOTLAR, 2002) 
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Percebeu-se que não há nenhum profissional da empresa inserido 

dentro do clube para fazer o acompanhamento do desempenho das ações de 

marketing da marca, mas a empresa possui um profissional focado na área de 

marketing esportivo e esta pessoa mantém um relacionamento próximo com o 

setor de marketing do clube, e praticamente todos os projetos são pensados 

em conjunto. Quando perguntou-se sobre alguns negócios decorrentes da 

relação, foram citados que todos os serviços na área de saúde tanto dos 

funcionários, atletas e familiares são do Fátima Saúde. Que a cobertura do 

serviço de emergências nos jogos, também é da empresa, e como citado 

anteriormente, o Plano Torcedor Diferencial Fátima. 

Notou-se que a mídia tem um papel importante na parceria, mas não 

chega a influenciar na durabilidade da relação. Analisou-se que na opinião do 

entrevistado o desempenho do clube possa afetar na imagem do patrocinador, 

mas não como melhor ou pior produto e/ou serviço, e sim pela limitação da 

divulgação. Pelo fato do time estar disputando a série A, a probabilidade de 

jogos televisivos abertos para todo país é bem maior que um time das séries 

inferiores, assim aumentando a divulgação da marca, ou se o time está na 

série B, mas obtêm bons resultados, a divulgação também terá uma crescente. 

Quanto à questão em patrocinar clubes rivais, percebeu-se que o 

Fátima Saúde vê de forma positiva o fato de estar investindo nos dois principais 

clubes de Caxias do Sul, pela aceitação que está se percebendo através do 

público no decorrer dessas parcerias. Na cidade além do Juventude, o Fátima 

Saúde patrocina o SER Caxias.  

Percebeu-se que as expectativas das empresas patrocinadoras, junto 

aos clubes, são muito boas. Segundo os entrevistados, essa estratégia de 

agregar a marca ao esporte, ajudou e muito na divulgação das empresas, e as 

pessoas recebem essa parceria de forma positiva, no entanto tanto a 

Tramontina, quanto o Fátima Saúde, tem planos de prolongar essa parceria.  

Até porque eles acreditam que a presença da sua marca junto aos clubes, 

acaba aproximando o torcedor e criando uma relação mais afetiva com os 

produtos e/ou serviços da empresa, isso confirma o entendimento de Pitts e 

Stotlar (2002), que os motivos mais comuns das empresas em fazer o 

patrocínio esportivo são justamente pelo desejo que o público veja e se lembre 

de seu nome e marca onde quer que esteja. 
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Esta estratégia de licenciar alguns produtos, usada pela Tramontina e 

Fátima saúde conforme citados anteriormente, é considerada por especialistas 

uma excelente ferramenta, porque o licenciamento é um método contratual 

para desenvolver e explorar o nome do clube patrocinado, fazendo com que os 

torcedores comprem e levem esses produtos e/ou serviços para sua casa por 

serem dos seus times de coração. (MULLIN; HARDY; SUTTON, 2004)  

 

A seguir, no quadro 4, pode-se ver algumas comparações das 

expectativas e resultados entre as empresas patrocinadoras. 

 

Empresa 

Patrocinadora 

Principal 

Objetivo 

da 

empresa 

Expectativas 

Futuras 

junto ao 

Clube 

Exemplo 

de 

estratégia 

usada 

para 

consolidar 

marca 

entre 

torcedores 

Fixação 

de prazo 

para 

obter 

objetivos 

Se o 

desempenho 

do clube 

pode ou não 

refletir na 

imagem da 

marca 

Clube que 

patrocina. 

Séries A e B 

do 

campeonato 

Brasileiro 

de Futebol. 

 

Fátima 

Saúde 

Visibilidade 

e 

exposição 

da marca 

em 

território 

Nacional 

Dar 

continuidade à 

parceria, por ter 

tido um 

resultado 

positivo. 

Criação do 
Plano de 

Saúde para 
torcedores 
(Plano 
torcedor 
diferencial 
Fátima) 

Fixado o 

prazo de 6 

meses 

para 

obtenção 

dos 

objetivos 

Sim. Mas pelo 

fato de 

visibilidade da 

marca e não 

pela qualidade 

da marca. 

Esporte Clube 

Juventude 

 

Tramontina 

Visibilidade 

e 

exposição 

da marca 

em 

território 

Nacional 

Dar 

continuidade à 

parceria,por 

acreditar que 

está dando 

certo sua 

estratégia em 

patrocinar o 

esporte  

Lançamento 

de produtos 

licenciados 

com o nome 

dos clubes. 

(Talheres, 

facas, 

frigideiras e 

outros) 

Não existe, 

devido a 

dificuldade 

de 

mensurar 

seu 

objetivo 

principal. 

Não. Por usar o 

critério de ter 

sua parceria 

com os dois 

clubes da 

capital, 

independente 

do 

desempenho. 

Esporte Clube 

Internacional e 

Grêmios 

Football Porto 

Alegrense 

Quadro 4: Comparativo entre as empresas patrocinadoras. 
Fonte: Dados primários (2009) 

No quadro 4, pode ser percebido que as empresas Fátima Saúde e 

Tramontina, patrocinando times e também com mercados diferentes, tem 

praticamente o mesmo objetivo, que é uma exposição de sua marca no 

território nacional, sendo que pretendem continuar com a parceria pois está 
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gerando um bom resultado para as marcas, com uma propaganda considerada 

adequada. (POZZI, 1998) 

 

4.3    Descrição das percepções dos times em relação as ações 

implementadas com o patrocínio esportivo 

 

Agora serão analisados os resultados das entrevistas realizadas com 

os clubes gaúchos de futebol, na tentativa de descrever as percepções destes 

times em ralação as ações implementadas por seus respectivos 

patrocinadores. Será analisado por primeiro o Esporte Clube Juventude e na 

seqüência o Esporte Clube Internacional. 

Percebeu-se que para o Juventude existe interesses além do 

financeiro, segundo o entrevistado, o patrocinador deve ter um envolvimento 

com a comunidade o apoio no programa de responsabilidade social. Notou-se 

a importância que o Clube dá para uma parceria com uma empresa confiável 

no mercado, devido à relação com que a marca vai trazer a imagem do clube, 

onde na opinião do seu gerente de marketing, o Esporte e a Saúde sempre 

devem andar de mãos dadas. E para isso, é imprescindível conhecer a marca 

interessada em fazer esta parceria e também saber seus verdadeiros 

interesses e objetivos com o clube.  

Relatou-se que há um trabalho bastante focado em busca de 

patrocinadores quando se trata de escolher parceiros, são elaboradas 

propostas comerciais mostrando que o clube é uma ótima oportunidade de 

negócios, assim os profissionais do clube estudam todas as propostas 

recebidas, e fazem uma escolha daquela que se adapte ao objetivo de ambas 

as partes. Percebeu-se que se tratando de fatores que contribuam para a 

durabilidade da parceria entre clube e patrocinador, notou-se que em primeiro 

lugar vem o alcance de metas e objetivos, principalmente o financeiro. O clube 

busca sempre mostrar aos seus parceiros, através da mídia o quanto é 

importante estar aliando a marca junto à imagem do clube, que este gera mídia 

espontânea diariamente na imprensa e também nos jogos televisionados, tanto 

em TV aberta ou em TV por assinatura, fora o fato de que muitos casos se 

tornam mais barato uma exposição desta forma, do que uma campanha 

publicitária. (CONTURSI, 2000) 
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E para manter o patrocínio é bom manter um relacionamento bem 

próximo e amigável, e sempre que possível fazer algum tipo de bonificação, 

como por exemplo, disponibilizar camarotes Vips para seus colaboradores ou 

até utilizar a imagem de algum atleta para ações de marketing da empresa 

patrocinadora. Destacaram-se algumas das principais vantagens obtidas com o 

patrocínio do Fátima Saúde junto ao Juventude. Como o atendimento médico 

para atletas e colaboradores, patrocínio de novos talentos, apoio para ações de 

marketing, crescimento em número de associados e o patrocínio de novos 

talentos. 

Notou-se que o motivo para a troca do patrocinador ao término do 

contrato além da uma melhor proposta, se deve a insatisfação entre as partes e 

quando a parceria não está mais rendendo o esperado. Mas mesmo quando há 

uma proposta maior financeiramente, é dada a oportunidade de o atual fazer 

uma contra proposta. Percebeu-se que o ponto fundamental para a escolha do 

Fátima Saúde como patrocinador é devido a todos esses anos de parceria e 

vem rendendo bons frutos, assim como fortalecimento das marcas, retorno da 

mídia, novos associados e outros, conforme afirma a entrevistada.  

Não apresentou-se nenhuma estratégia usada junto ao patrocinador 

para trazer benefício ao clube Quando questionou-se se houve algum 

incremento na imagem do clube depois da parceria, foi citado o aumento de 

sócios. A seguir serão analisados os resultados da entrevista feita com o 

responsável de marketing do Esporte Clube Internacional. Quando questionou-

se sobre algum interesse além do financeiro, foi citado que os interesses do 

clube são apenas comerciais 

E quanto à questão de confiabilidade da marca patrocinadora na hora 

da escolha, percebeu-se que é feita uma avaliação da proposta e também da 

imagem da empresa que quer patrocinar o clube, segundo o entrevistado o 

clube não pode associar a marca Internacional com uma marca com algum tipo 

de problema no mercado. E quando questionou-se se o clube teria recebido 

outra proposta antes da Tramontina e de que forma é feita a escolha, o 

responsável pelo setor do marketing citou que o Internacional é um clube 

assediado diariamente, e por isso a proposta é avaliada em termos de imagem 

e financeiro. Percebeu-se que os fatores que contribuem para a durabilidade da 
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relação com a marca patrocinadora são a respeitabilidade de ambas as partes 

do contrato e o sucesso da visibilidade e valorização das duas marcas. 

E quando questionou-se quais seriam as principais vantagens obtidas 

com o patrocínio da empresa ao clube, foi citado que a Tramontina não é um 

simples patrocinador, mas também um licenciado para produzir produtos com a 

marca do Internacional, assim trazendo mais possibilidades para expandir a 

marca do clube.Notou-se que no término do contrato é feito uma avaliação do 

desempenho da marca patrocinadora, é sendo positivo, é feita a renovação. 

Quando questionou-se qual o ponto fundamental levou a escolher a Tramontina 

como patrocinador, foi citado pelo entrevistado que isso se deve a associação 

de uma grande marca, com outra grande marca.Analisou-se que uma das 

estratégias usadas junto ao patrocinador para trazer benefícios ao clube, foi a 

do licenciamento dos produtos que a Tramontina produz estes já citados 

anteriormente. 

Percebeu-se através da entrevista que a imagem do clube teve um 

incremento após a parceria, onde houve uma grande valorização das duas 

marcas e uma grande exposição na mídia de modo geral, segundo o 

responsável da área de marketing do Internacional. Notou-se que este 

incremento atingiu um dos principais benefícios dentro do marketing esportivo, 

que é justamente a divulgação e valorização das marcas. (MELLO NETO, 2000 

apud CROCCO; TELLES, 2006)  

Percebeu-se que há uma grande satisfação dos clubes junto aos seus 

patrocinadores. No quadro 5, a seguir, será feita uma comparação destas 

percepções: 
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Clubes 

analisados 

Interesses 

além do 

financeiro  

Ponto Fund. 

para a 

escolha da 

parceria 

Fatores para 

a 

durabilidade 

da parceria 

Principais 

Vantagens 

adquiridas  

Incremento 

obtido após 

a parceria 

 

Internacional 

Somente 

interesse 

comercial 

Associação de 

uma grande 

marca, com 

outra grande 

marca 

Respeitabilidade 

entre ambas as 

partes e o 

sucesso da 

visibilidade e 

valorização das 

marcas. 

Pelo Fato da 

Tramontina 

licenciar e 

produzir 

produtos com 

a Marca do 

Clube 

Grande 

valorização das 

duas marcas e 

exposição na 

mídia 

 

 

Juventude 

O 

patrocinador 

tem que ter 

algum 

envolvimento 

com a 

comunidade 

Fortalecimento 

das duas 

marcas 

Alcance das 

metas e 

objetivos, 

principalmente o 

financeiro 

Atendimento 

médico para 

atletas e 

colaboradores, 

apoio a 

categorias de 

base. 

Aumento de 

sócios. 

Quadro 5:  Comparativo de algumas percepções entre os clubes os junto aos 
patrocinadores. 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

Analisou-se no quadro 5, que apesar da satisfação de ambos os clubes 

junto aos seus respectivos patrocinadores, suas percepções em alguns pontos 

são um pouco diferente, enquanto o Inter em relação a parceria está 

interessado apenas na parte comercial, o Juventude exige que seu 

patrocinador tenha um tipo de envolvimento com a comunidade, e quando 

falou-se de fatores que contribuem para a durabilidade da parceria, um ressalta 

a respeitabilidade, o sucesso da visibilidade e a valorização das marcas e o 

outro diz que os fatores são o alcance de seus objetivos, principalmente o 

financeiro.   

 

4.4    Comparações das percepções entre a parceria 

Clube/Patrocinador. 

 

Serão analisadas e comparadas as principais percepções das 

parcerias entre o Esporte Clube Juventude e o Fátima Saúde e entre o Esporte 

Clube Internacional e a empresa Tramontina. 
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Notou-se que as percepções dos resultados obtidos até o momento 

são de ampla satisfação entre as parcerias, mesmo que seu principal interesse 

seja um pouco distinto. Enquanto as empresas buscam primordialmente a 

visibilidade e exposição da marca para seu crescimento no mercado, os clubes 

buscam o apoio financeiro, para tentar manter-se com boas equipes e fazerem 

boas campanhas nos campeonatos disputados, evitando assim a venda de 

jogadores cada vez mais jovens para o exterior. (AFIF, 2000) 

Segundo o entrevistado do Fátima Saúde essa parceria vem rendendo 

bons frutos, pelo fato de serem parceiros há mais de uma década em outros 

projetos e agora tendo essa relação também na área de marketing esportivo, 

onde é feito a divulgação da marca em vários lugares. Percebeu-se que o 

entrevistado do Juventude concorda com a satisfação da parceria, pois citou 

que é fundamental escolher uma empresa que se envolva com a comunidade e 

relacione o esporte com saúde, e também lhe traga algum incremento, que 

neste caso houve o aumento de número de sócios e divulgação da marca. 

(LAS CASAS, 2006) 

Percebeu-se que o principal ponto positivo entre a parceria Juventude 

e Fátima Saúde é um pouco diferente, enquanto a empresa relata o 

crescimento e a exposição das duas marcas, o clube cita quanto ao 

relacionamento aberto existente na parceria para tomada de decisões de ações 

de marketing. 

Analisou-se a expectativa quanto à renovação de contrato entre a 

parceria Juventude e Fátima Saúde, e conforme citaram os dois entrevistados, 

é extremamente positiva, devido aos bons resultados esperados. 

Percebeu-se que a principal vantagem para o Fátima saúde e a 

exposição na mídia diariamente e já para o Juventude, é o apoio as categorias 

de base do clube, e a prestação de serviço como, atendimento médico aos 

colaboradores e atletas, as ambulâncias nos jogos. (PADILHA, 2000) 

Tratando-se da parceria Internacional e a Tramontina, percebeu-se que 

o principal motivo da aceitação desta relação segundo os entrevistados, é para 

empresa fazer a parceria com os dois maiores clubes do Estado gaúcho para 

fortalecimento da marca, e já para o clube, além do financeiro, a ligação entre 

duas grandes marcas. 
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Quando questionou-se sobre o principal ponto positivo da parceria, 

houve unanimidade na resposta citada pelos entrevistados, que foi o respeito e 

a confiança adquirida ao longo do tempo. 

Notou-se que a vantagem obtida com a parceria para a Tramontina foi 

a exposição na mídia diariamente e para o Inter foi a expansão do seu nicho de 

mercado, quando cita que a empresa licenciou produtos com sua marca. 

Percebeu-se que quanto aos fatores de durabilidade para manter a 

parceria, o entrevistado do clube reforça mais uma vez o aspecto do respeito 

entre as marcas e também cita o alcance dos objetivos traçados e o 

entrevistado da empresa cita o sucesso entre as partes e também a visibilidade 

e exposição da marca. 

Quando questionou-se sobre as expectativas de renovação do contrato 

da parceria, relatou-se que as expectativas são muito boas, segundo seus 

responsáveis. O Inter diz ser positiva, devido a fortificação das duas marcas, e 

a Tramontina por acreditar e  muito no patrocínio esportivo, por ter obtido 

resultados positivos com essa estratégia. Segundo Cardia (2004), Grynber e 

Rocha (2008), o patrocínio esportivo é uma das ferramentas de marketing que 

maior desenvolvimento apresentou nos últimos tempos, devido ao seu poder 

altamente rentável em termos de imagem, com meio de atingir públicos 

segmentados e fiéis.                  

Compreende-se que cada clube e cada empresa patrocinadora têm 

seu interesse específico na parceria, mas mesmo fazendo comparações com 

essas percepções, nota-se que a satisfação anda em alta, tanto de um lado, 

quanto de outro.  

Pode-se observar, no quadro 6, a seguir algumas dessas percepções: 
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   Parcerias 

        

 
 
Variáveis 

 

 

 

Fátima Saúde  

Esporte Clube 

Juventude 

 

 

Tramontina 

Esporte Clube 

Internacional 

 

Principal 

interesse da 

parceria 

Fátima Saúde 

Visibilidade e 

exposição da 

marca 

Apoio Financeiro Visibilidade e exposição 

da marca 

Apoio Financeiro 

Motivo da 

aceitação da 

parceria 

Estratégia para 

atuar na área 

esportiva 

Além do financeiro, 

ligação entre Esporte 

e Saúde 

Fazer parcerias com os 

maiores times do RS 

para fortificar sua 

marca 

Além do financeiro, 

ligar uma grande 

marca à outra. 

Expectativa de 

renovação do 

contrato 

Positiva, devido 

aos bons 

resultados 

Positiva, parceiro de 

longa data e por 

obter bons 

resultados 

Positiva, acredita e 

muito no patrocínio 

esportivo. 

Positiva, devido a 

fortificação de 

ambas as marcas. 

Principal ponto 

positivo da 

parceria 

Crescimento e 

exposição para as 

duas marcas 

Relacionamento 

aberto às opiniões 

 

Respeito e 

confiabilidade 

Respeito e 

confiabilidade 

Vantagem 

obtida com a 

parceria 

Exposição na 

mídia diariamente 

Atendimento médico 

aos colaboradores e 

atletas, patrocínio 

nas categorias de 

base do clube 

Exposição na mídia 

diariamente 

Ter expandido seu 

nicho de produtos. 

(Talheres, facas, 

etc.) com sua 

marca. 

Fatores para a 

durabilidade 

da parceria 

Sucesso em seus 

objetivos e manter 

o que foi tratado no 

contrato 

Alcance de metas e 

objetivos, 

principalmente o 

financeiro. 

Sucesso, visibilidade e 

exposição da marca 

Respeito entre as 

marcas, e sucesso 

em seus objetivos 

traçados. 

Quadro 6: Comparativo de algumas percepções entre a parceria Clube/Patrocinador. 
Fonte: Dados primários (2009) 

 

 

Percebeu-se no quadro, que há uma grande satisfação entre os clubes 

entrevistados junto aos seus patrocinadores, que realmente está surgindo 

efeito com essas parcerias. Enquanto os times querem apoio financeiro, as 

empresas querem uma exposição de forma ampla e barata, onde os 

entrevistados acreditam que o patrocínio esta sendo positivo, pois as marcas 
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são consideradas fortes pelos times e os times agregam confiança na marca 

das empresas, gerando respeito e sucesso para ambos. (POZZI,1998) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse capítulo são apresentadas as conclusões sobre as análises dos 

resultados da pesquisa aplicada nesse trabalho. São classificados os pontos 

analisados pelo estudo, assim como as justificativas que contribuem para a 

conclusão final. 

 

5.1 Conclusões 

 

Neste estudo foram determinados quatro objetivos específicos e um 

objetivo geral. Tomando como base nestes objetivos específicos será feita a 

analise dos mesmos. 

Destacou-se os dois times gaúchos da séria A do campeonato 

brasileiro sendo eles, o Esporte Clube Internacional e Grêmio Foot Ball Porto 

Alegrense, ambos patrocinados pela também gaúcha Tramontina, onde deu-se 

o motivo pela rivalidade. E o Esporte clube Juventude, time que desde o ano de 

2008 está na série B do campeonato brasileiro e tem como seu principal 

parceiro o Grupo Fátima saúde, empresa que na qual está localizada na 

mesma cidade do clube.  

Avaliando as percepções e expectativas das empresas patrocinadoras 

em relação à estratégia adotada junto aos times de futebol citados, notou-se 

que a aproximação partiu das empresas tanto para a Tramontina através de 

contatos que fez com os representantes dos clubes, quanto para o Fátima 

Saúde que já era parceira do clube em outros segmentos e decidiu montar um 

nova estratégia de mercado e agora vem usando o marketing esportivo como 

ferramenta. Foi possível perceber que estas parcerias vêm dando certo, 

quando baseou-se nas respostas de seus entrevistados sobre a satisfação e 

resultados alcançados onde eles ressaltam os resultados positivos. 

E confirmou-se quando perguntado sobre as expectativas futuras de 

mercado, tanto a Tramontina quanto o Fátima Saúde, afirmam que estas são 

as melhores possíveis. 

Toda essa aprovação que foi citado anteriormente pelas empresas 

patrocinadoras, talvez possa ser pelo medo que existe em perder a parceria 

junto às equipes de futebol, sabendo-se que o marketing esportivo é uma das 
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ferramentas mais rentáveis, devido sua exposição quase que diariamente na 

mídia. (CARDIA, 2004; GRYNBER; ROCHA, 2008) 

Notou-se que o desempenho dos times não são pontos fundamentais 

para determinar quanto a continuidade da parceria, para Tramontina seu foco 

no momento  é em patrocinar a dupla Grenal independente do desempenho, e 

da mesma forma o Fátima saúde que não foca o desempenho e sim os 

resultados da parceria. Confirmou-se quando o Juventude caiu para série B do 

campeonato brasileiro em 2007 e mesmo assim manteve-se a parceria. 

Quanto a patrocinar os clubes rivais, foi possível perceber que essa 

estratégia é usada pelas empresas patrocinadoras com receio de perder 

mercado, devido ao fanatismo dos torcedores gaúchos. Conforme pode-se ver 

no gráfico 1, a seguir, segundo Ferrari (2008) quando questionou-se junto aos 

torcedores destes clubes : 
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Figura 1: Percepção do nível de fanatismo dos torcedores 
Fonte: Ferrari (2008) 

 

 

O gráfico 1 demonstra que o nível de fanatismo entre os torcedores dos 

clubes citados é de enorme nível de porcentagem, todos os 3, acima de 70%. 

Quanto essa preocupação na fatia do mercado, foi possível notar que a 

empresa procura ter o máximo de torcedores com sua marca gravada na 

mente, sabe-se que no momento da identificação de compra, os patrocinadores 
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com maior recordação de marca levam vantagem de serem inclusos na lista de 

compras dos consumidores. (ZUNINO, 2006) 

Percebeu-se que as empresas patrocinadoras usam como estratégia 

junto aos clubes o uso de produtos e serviços, assim como a Tramontina 

lançou alguns produtos licenciados com o nome dos clubes e o Fátima Saúde, 

lançou um plano de saúde específico para o torcedor, dando alguns benefícios, 

como entrar gratuitamente nos jogos e ter outros tipos de descontos nos 

atendimentos da área de saúde. 

Quanto à descrição das percepções dos times em relação às ações 

implementadas com o patrocínio, percebeu-se que a satisfação também é 

muito boa em relação às expectativas junto aos seus patrocinadores.   

 Mas percebe-se que para obter parcerias positivas tem que tomar um 

grande cuidado e saber com quem está se relacionando, para não acontecer 

como o caso do Corinthians, após ter feito a parceria com o fundo de 

investimentos MSI, o clube paulista no ano de 2007 caiu para a série B do 

campeonato brasileiro, onde que foram descobertos vários furos de caixa e 

muitas outras coisas que prejudicavam o time eram encobertas, assim como 

relatou Reuse (2007) em seu blog.  

Tratando-se da escolha dos patrocinadores, notou-se que os clubes 

entrevistados fazem uma avaliação na proposta financeira, mas também fazem 

uma checagem na imagem da empresa pra ver se não há nenhum tipo de 

problema. Segundo os entrevistados os clubes não podem de maneira alguma 

ter sua imagem relacionada com uma empresa problemática. 

Foi possível perceber que para aceitação de um patrocinador, não 

basta ter uma boa proposta, mas ter também uma imagem que seja bem aceita 

pelos seus torcedores. 

Percebeu-se que os times obtiveram algum tipo de vantagem, além do 

financeiro, com as parcerias. Como cita o entrevistado do Inter, que a 

Tramontina não é apenas um patrocinador, mas também um licenciado para 

produzir produtos com seu nome tendo assim um fortalecimento da marca. O 

responsável do Juventude cita a prestação de serviço que recebe para seus 

atletas e colaboradores e mais a soma do apoio das categorias de base.  

Notou-se que houve um incremento na imagem do clube após a 

parceria, no caso do Internacional foi citado uma grande valorização das duas 
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marcas e uma grande exposição na mídia em geral e no caso do Juventude o 

entrevistado cita a visibilidade e o ganho de mais sócios, não só para o clube, 

mas também para o Fátima saúde. Foi possível perceber que os entrevistados 

estão satisfeitos com os resultados alcançados.    

De todo modo foi possível perceber que as parcerias entre os clubes 

gaúchos de futebol e seus respectivos patrocinadores são boas conforme 

analisou-se no quadro 6, aonde mostra alguns aspectos positivos para ambas 

as partes, como boa expectativa de renovação de contrato e algumas 

vantagens obtidas com a parceria. Percebeu-se que os resultados são ótimos 

devido ao crescimento e a visibilidade das empresas e da mesma forma para 

os clubes, segundo os entrevistados.  

 

5.2  Sugestões para próximos trabalhos 

 

Através das conclusões obtidas neste trabalho, novos estudos podem 

ser feitos a fim de enriquecer as correlações conceituais iniciadas por esta 

pesquisa. Faz - se possível incluir clubes de outros estados, e também das 

outras séries C e D do campeonato brasileiro. Outra sugestão é fazer uma 

pesquisa mais detalhada junto aos torcedores para saber qual é a sua opinião 

sobre essas parcerias feitas com seu clube de coração, se há uma 

preocupação além do financeiro. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A 

 

Entrevista 
(Patrocinador) 

 

1) Como se deu a aproximação? (De quem partiu a iniciativa, da empresa 

ou do clube de futebol?) 

2) Qual o principal objetivo da empresa em patrocinar o Clube de futebol 

“x”? 

3) Por que a empresa escolheu esse clube para patrocinar? 

4) Existe algum tipo de fixação de prazo para obter estes objetivos? Se 

houver, qual é este prazo? 

5) O desempenho da equipe nos campeonatos é determinante para a 

continuação ou não da parceria entre empresa e clube? 

6) Quais as expectativas futuras sobre o mercado? 

7) Acredita que possa melhorar as vendas do seu serviço / produto entre os 

torcedores, pelo fato de estar patrocinando seu clube de futebol? Por 

quê?  

8) Existe algum profissional da empresa inserido dentro do Clube fazendo 

algum acompanhamento do desempenho das ações de Marketing da 

marca? Por quê?  

9) Cite alguns negócios decorrentes da relação. (Eventos / material 

esportivo / Licenciamento). 

10)Qual o papel da mídia na durabilidade da relação? 

11) Acredita que o desempenho do Clube pode refletir tanto positivo quanto 

negativamente na imagem da marca? Por quê? 

12) Caso patrocine times rivais, por que resolveu fazer isso? 

 

 

 

 

 

(Adaptado de Ferrari, 2008) 
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Apêndice B 

 

      Entrevista 

(Clube de Futebol) 

 

1) Existe algum outro interesse, além do financeiro, em aceitar o 

patrocínio da empresa “x” ? 

2) A confiabilidade da marca patrocinadora conta na hora da escolha? 

Por quê?  

3) O clube recebeu outras propostas de patrocínio?  E como é feita a 

escolha da marca patrocinadora 

4) Quais os fatores que contribuem para a durabilidade da relação com 

a marca patrocinadora? 

5) Quais as principais vantagens obtidas com o patrocínio desta marca 

ao clube? 

6) O que faz o clube trocar de patrocinador depois do fim do contrato 

além de melhores propostas financeiras? 

7) Qual ponto fundamental que levou a escolher a Empresa “x” como 

patrocinadora? 

8) Ao longo dessa parceria, pode me citar algum tipo de estratégia 

usado junto ao patrocinador para trazer benefícios ao clube? 

9)  A imagem do clube teve algum incremento depois dessa parceria? 

Como? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de Ferrari, 2008) 


