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RESUMO 

 
 Este trabalho teve como principal objetivo analisar as situações de patrocínio 

pelas quais passou o uniforme do Grêmio desde o ano de 2000 ao de 2008 e com isso 

demonstrar a importância do patrocínio esportivo, tanto para os clubes beneficiados 

pelos ganhos financeiros advindos das parcerias, quanto para as marcas, que optam por 

esse tipo de exposição visando consolidar suas marcas junto ao grande público. A 

pesquisa traz conclusões pertinentes para os gerentes responsáveis pela comunicação de 

marcas e produtos e serve de ponto de partida para futuros estudos sobre o tema. 

 
 

Palavra-Chave: Mídia, Patrocínio e Estratégia  
 

 

ABSTRACT 
 

 This project focused its analysis on the changes occurred regarding the 

sponsorship of Gremio’s soccer team uniform during the period between 2000 and 2008 

with the objective to show the importance of sponsorships in sports for the club that is 

beneficiated with financial gains from this partnerships as well as for the sponsors that 

invest in this kind of communication to consolidate its brand among the population. The 

research brings important conclusions to the managers responsible for these brands’ and 

products’ communication and sets itself as a starting point for further studies around this 

subject. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A propaganda é uma ferramenta que não pára de crescer. Desde que seja bem 

exposta ela vai ter resultados positivos, e vai dar resultados esperados para determinado 

produto. Mas para que esses resultados aconteçam é preciso estudar as melhores 

possibilidades para ter o retorno desejado do produto anunciado.   
 
Na história da propaganda brasileira, um novo capítulo começa a se esboçar. 
É aquele que, a partir de agora, fará com que o progresso obrigue a 
propaganda a conviver com os novos avanços técnicos da eletrônica futura 
(ou outro nome que vier ter), das novas conquistas espaciais, outras 
explosões populacionais (se houver), novas formas de consumo, e de uma 
nova filosofia de vida – já preparando o homem para o pós-moderno e o 
futuro com todos os benefícios desta atual Perestroika, da consciência 
democrática internacional, da libertação da criação da criatura humana pelo 
ensino, pela educação, pelo direito e pela justiça – em todos os sentidos. E, 
obviamente, pelas novas descobertas e conquistas, ainda adormecidas nos 
arsenais da ciência e da tecnologia. De tudo isso, para não falir, a 
propaganda terá que se valer. Principalmente para fazer do homem um ser 
feliz nessa sua, muitas vezes, alucinada aventura pelo mundo. Seus 
intelectuais, certamente, serão filhos dessa nova cultura em que a 
propaganda entrará como um de seus componentes. Serão intelectuais e 
artistas, como fomos nós, desta cultura em que ainda vivemos, cujas 
primeiras páginas de sua história publicitária estamos dobrando. 
Coincidentemente, no final do século. (BRANCO; MARTENSEN; REIS, 
1990, p.19).  
 

 A mídia hoje é o papel fundamental para a boa divulgação de uma propaganda, 

através dela montam-se estratégias para divulgar melhor a marca.  Hoje, devido o 

grande avanço da tecnologia, é necessário adaptar-se aos novos tipos de mídia para não 

perder espaço no mercado, ou seja, fazer adaptações para estar concorrendo de igual 

para igual com a concorrência.  

 Na atualidade a mídia está ficando cada vez mais agressiva e inovadora. Neste 

sentido, Barbam; Critol e Kopec informam que 
 
os observadores da mídia olham os próximos cinco anos com interesse. “A 
tarefa da mídia foi sempre a de garantir o alcance e a freqüência, mas hoje é 
também a de trazer boas idéias. A mídia está ficando mais agressiva”, diz 
Arnie Semsky, executivo vice-presidente para os serviços de mídia e 
programação da BBDO. “À medida que as agências percebem que o mundo 
da mídia mudou, não importa de onde veio a idéia. Os departamentos de 
mídia e de criação continuarão a se aproximar” (2000, p.10). 

  



 
 

 

 
 

 Uma das formas muito usada atualmente para a exposição de uma marca é a 

exibição da mesma na camiseta de atletas e/ou clubes esportivos. A visibilidade 

proporcionada faz com que os patrocinadores cada vez mais procurem os grandes 

clubes, que, de uma forma ou outra, estão sempre nos meios de comunicação e assim 

acabam divulgando a marca do patrocinador em seus uniformes como uma mídia 

espontânea. Quanto mais os clubes participarem de competições, mais o patrocinador 

estará exposto à mídia. E quanto mais os atletas forem notícia, mais vezes a marca do 

seu patrocinador acabará aparecendo. 

 Melo Neto indica que os patrocínios precisam observar alguns requisitos antes 

de promover a divulgação de sua imagem: 

 
1- boa imagem do clube ou atleta, objeto do patrocínio; 2- garantia de ampla 
cobertura da mídia; 3- bom desempenho do clube, atleta ou equipe; 4- 
existência de um calendário de eventos ou de um evento de projeção e de 
atratividade para a mídia e para o público; 5- credibilidade da modalidade 
esportiva escolhida seja como esporte-consagrado, esporte em ascensão, 
esporte novo, com atratividade para o grande público. (MELLO NETO, 
2000, p.50). 
 
 

 Para os patrocinadores, a imagem do clube tem o papel fundamental na hora de 

escolher qual equipe patrocinar, pois se esta apresentar uma imagem positiva, disputar 

grandes competições, atrair o público para seu estádio e ainda possuir credibilidade, 

essas ações serão responsáveis por grandes resultados para o patrocinador. Sendo assim, 

a equipe chamará a atenção da mídia e esta exposição será responsável, 

conseqüentemente, pela divulgação da marca do patrocinador que estiver agregando sua 

marca nos seus uniformes.   

É fato que o esporte vem sendo uma excelente oportunidade de divulgação, 

reciclagem e promoção. Funciona de modo simples, através do patrocínio a times ou 

atletas, do licenciamento de produtos, dentre outras tantas possibilidades.  Embora o 

crescimento da utilização do patrocínio esportivo por parte das empresas seja notório, 

nem sempre os resultados obtidos por elas são satisfatórios. Diante deste panorama, 

percebe-se que o mercado mundial e brasileiro precisa de ferramentas que ensinem 

como melhorar a relação entre patrocinador e patrocinado.                                                

 



 
 

 

 
 

A partir do contexto exposto, o problema de pesquisa que este projeto apresenta 

é: quais as situações de patrocínio pelas quais passou o uniforme oficial do Grêmio 

de 2000 a 2008. 

  Para resolver esse problema foi feita uma descrição das situações de patrocínio 

no uniforme oficial do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense de 2000 a 2008. Salienta-se 

que a idéia de realizar um estudo a respeito dos patrocinadores em uma equipe de 

futebol partiu do interesse de dar continuidade a um trabalho que já havia identificado 

os patrocinadores e fornecedores de material esportivo do clube citado, desde que 

tiveram início até o ano de 2000. A proposta, então, é dar continuidade a este estudo 

feito por Taís Steffanello Ghisleni, resgatando os acontecimentos de 2000 até 2008. 

 A análise foi feita através da identificação das empresas patrocinadoras e 

fornecedoras de material esportivo e também das estratégias de comunicação utilizadas 

na captação e manutenção de empresas patrocinadoras. Outro elemento importante foi o 

resgate da história de cada relação do patrocínio do Banrisul, Tramontina e Unimed e o 

fornecimento de material esportivo da Puma para a equipe do Grêmio F.B.P.A.  

O interesse em realizar este trabalho partiu da curiosidade a respeito de como se 

dá a questão do patrocínio esportivo, analisada pelo viés da comunicação social, sendo o 

objeto de estudo o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. 

Sobre esse assunto, Almeida informa que  
 
As empresas já aceitam a premissa de que patrocinar é um bom negócio. Por 
outro lado, isso não basta. É fundamental que a empresa saiba exatamente o 
que quer tirar de proveito da relação com o esporte. Para que o programa 
funcione, a empresa tem a lição de casa de saber que produto irá associar ao 
esporte e se há compatibilidade, qual público quer atingir, qual o objetivo 
principal, ou seja, visibilidade, relacionamento, rejuvenescimento, por quanto 
tempo deseja ter a relação, qual a abrangência territorial da ação, dentre 
outras. Feita a lição de casa, a empresa deve buscar informações no mercado 
sobre qual ou quais esportes preenchem os objetivos a serem alcançados.  
Por outro lado, o esporte deve saber exatamente o que pode oferecer, qual o 
seu público, qual a sua exposição nos veículos de mídia, quais eventos pode 
utilizar e, principalmente, que propriedades de marketing podem ser 
oferecidas aos potenciais patrocinadores. Outro ponto fundamental para o 
fechamento de programas de patrocínio é que os responsáveis pelos esportes 
estudem, pesquisem o perfil e os objetivos das empresas. Assim, terão menor 
margem de erro e, certamente, perderão menos tempo e prospecção 
(ALMEIDA, 2007, p.1). 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 Além de ampliar esse os estudos dentro do tema, este estudo é relevante para a área 

de Publicidade e Propaganda, pois resgata a trajetória e a evolução da mídia em uma 

equipe de futebol. Faz com que seja possível entender porque uma equipe que é 

considerada grande no cenário brasileiro tem que se adaptar às novas formas de divulgar 

sua marca de acordo com o avanço tecnológico existente.  

Percebe-se, ainda, que as empresas precisam saber exatamente quais são seus 

objetivos ao associar suas marcas ao esporte. E o esporte também precisa deixar claro o 

que pode oferecer para estas marcas. Para que isto aconteça, os envolvidos no processo 

têm que buscar especialistas em informações e inteligência para extrair e oferecer o 

máximo dentro da relação entre marca e esporte. 

 Neste sentido, este estudo pretende contribuir para ampliar a base teórica sobre o 

tema, uma vez que apesar do crescimento do patrocínio esportivo como ferramenta de 

marketing, a quantidade de estudos existentes até o momento sobre o assunto ainda é 

bastante limitada, especialmente no Brasil. 

 O presente trabalho está dividido em cinco etapas, iniciando com a introdução e 

os objetivos do trabalho. Na segunda parte, aborda os temas Esporte Comunicação e 

mídia, para na seqüência explicar qual a metodologia utilizada. Na quarta etapa 

apresenta-se uma descrição do Grêmio FBPA e suas relações com os patrocinadores e 

fornecedores de material esportivo. As considerações finais encerram o trabalho.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ESPORTE, COMUNICAÇÃO E MÍDIA 

 

A comunicação e o esporte são fenômenos que se desenvolvem na teia cultural 

da sociedade, portanto, não estão isolados, suas relações não se dão unicamente na 

esfera de um e ou de outro, interligam-se e influenciam outros aspectos sociais.  

Pode-se dizer que a comunicação, através da mídia, exerce forte influência na 

sociedade contemporânea, ou pós-moderna, e seu papel está muito além de ser um mero 

“canal de informação” como já foi considerada outrora. E o esporte, como se trata de 

uma prática que desde os primórdios da humanidade está presente na vida em sociedade 

e exerce grande fascínio sobre os indivíduos, surge como um aspecto a ser explorado 

pela mídia, através do caráter espetacular das competições.  
 
Os meios de comunicação de massa transformaram eventos esportivos em 
megaespetáculos, assistidos ao vivo por milhões de pessoas em dezenas, 
centenas, de países ao mesmo tempo. Atletas que realizam performances 
acima da média se transformam em verdadeiros deuses olimpianos, ídolos 
que conseguem vender de tudo. A publicidade em torno dos eventos 
esportivos movimenta somas gigantescas de dinheiro. A mídia fez do esporte 
um grande negócio. (SOBRINHO, 2004, p. 14) 
 

Por estas e outras considerações, Sobrinho (2004) acrescenta que o esporte se 

tornou um filão tão importante para as empresas de comunicação que criou uma certa 

dependência da mídia. Se grandes competições e eventos esportivos, como a Copa do 

Mundo de Futebol, campeonatos nacionais de diversas modalidades, Jogos Olímpicos, 

etc., deixarem de acontecer, o lucro das empresas de comunicação deve cair 

expressivamente, e algumas nem sobreviveriam. 

Para a sociedade, a mídia aparece como um elemento fundamental para o 

crescimento da imagem de uma marca. Ela é vital para o crescimento de uma empresa, 

e se for bem planejada e aplicada em lugares estratégicos, terá um grande retorno.  

 
Por trás de toda organização de sucesso existe uma estratégia eficaz. Não é 
à toa, portanto, que o Planejamento Estratégico é hoje a ferramenta de 
gestão preferida e a mais utilizada por empresas nacionais e estrangeiras, 
algo apontado por estudos conduzidos pelas mais renomadas consultorias e 
empresas de auditorias do mundo. (SITE DO GRÊMIO, 2007). 



 
 

 

 
 

Atualmente, com o avanço tecnológico, as grandes equipes de futebol precisam 

montar estratégias bem elaboradas para conseguir se manter na elite do futebol, 

adaptando-se assim a grandes inovações. Por exemplo, é possível perceber que uma 

equipe de futebol todos os anos planeja suas metas, ou seja, sempre tem objetivos para 

alcançar, mas para isso ela tem que ter um bom planejamento, estratégias e táticas para 

conseguir seus objetivos iniciais.  

Segundo Pinho (2002) o planejamento dentro de uma empresa deve respeitar 

alguns princípios para que os resultados de sua operacionalização sejam os esperados. 

Assim, normalmente, no início de cada ano é elaborado um planejamento com os 

objetivos da temporada, evidenciando o que se pretende almejar. Como é de 

conhecimento geral, no Brasil, durante um ano um clube de futebol pode disputar até 

quatro competições: Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Copa Toyota Libertadores 

da América, Campeonato Brasileiro. Assim, o planejamento prévio vai ser feito para 

disputar simultaneamente as quatro competições juntas e deverá levar em conta 

estratégias que não ocasionem desgaste dos atletas. Aí entram em cena as táticas que a 

equipe de futebol irá utilizar para jogar as quatro competições ao mesmo tempo. Neste 

sentido, disputar várias competições amplia a visibilidade e fortalece a marca da 

equipe, além de identificar seu patrocinador ao divulgar sua marca onde a equipe 

estiver atuando. 

Sabe-se que toda marca hoje conhecida possui uma tradição no mercado 

consumidor, portanto, possui também características que levam um determinado 

segmento social a consumir a marca. Por outro lado, sabe-se também que o mercado 

não é algo estagnado, fixo. Ele está sujeito a diversas mudanças, a novas tendências e 

também ao surgimento de novos produtos e marcas concorrentes. Partindo daí, as 

empresas necessitam de uma reciclagem constante na imagem do seu produto/serviço, 

buscando assim, novos consumidores, além de manter fiéis os consumidores já 

conquistados. Para isso, recorrem às campanhas publicitárias e às pesquisas de 

mercado. 

Os patrocinadores já descobriram que o esporte traz outra característica consigo 

que amplia os aspectos positivos de sua marca. O esporte, especialmente o futebol, 

conta com a fidelidade do público-alvo. E a fidelidade do seu consumidor é uma grande 



 
 

 

 
 

conquista para qualquer marca. Por este motivo, a mídia utilizada nos uniformes de 

futebol é uma forma muito interessante para qualquer tipo de patrocinador, por ser uma 

mídia que vai ser exposta para todo tipo de público, dando grande visibilidade para o a 

marca do patrocinador e ainda acrescenta um “plus” a esta fórmula, que é a fidelidade 

do torcedor pelo seu time do coração. 

 Antigamente, a marca dos patrocinadores era utilizada somente nos estádios de 

futebol, mas hoje está presente no uniforme da grande maioria das equipes de futebol e 

surge como mais uma oportunidade para os clubes se manterem, trazendo assim 

benefícios para os dois lados envolvidos: “O clube de futebol é uma empresa que 

diariamente lida com a imprensa (mídia). Quase todos os dias, o clube (a empresa) é 

notícia nos jornais esportivos (rádio, tv, internet, impresso)” (SITE REPOSCOM, 

2007). 

A repercussão que um clube de futebol tem quase sempre ocasiona um reflexo 

positivo para anúncios feitos em uniformes de futebol, sendo assim a mídia sempre vai 

estar ligada aos meios de comunicação, não ficando mais restrita aos estádios de 

futebol. 

 Para esclarecer, 
 
entende-se por “mídia” os “meios de comunicação de massa”, versão em 
português da expressão “mass media”, ou seja, os “veículos” de 
comunicação, tomados como dimensão tecnológica, que, a partir da 
produção centralizada, veiculam seus produtos de forma “massificado”, isto 
é, a um público numeroso e indistinto, sem levar em conta a individualidade 
de cada um dos participantes desse público (geralmente referido pelo termo 
“audiência”)”  (GASTALDO, 2002, p. 40). 

 
 A mídia é um meio que se utilizado de forma adequada trará resultados 

positivos. Em se tratando de equipes de futebol, este tipo de divulgação estará presente 

não somente nos estádios, mas também na televisão (através do direito de imagem) dos 

grandes clubes. Estas ações ocasionarão não somente a divulgação da marca dentro dos 

estádios, mas atingirão também todo o público que olha os jogos pela televisão, 

repercutindo ainda mais o patrocínio nos uniformes, não ficando somente dentro dos 

estádios de futebol. (MELO NETO, 2007). 

Outra forma de mídia que as equipes de futebol vem utilizando para divulgar sua 

marca é a Internet, onde a divulgação é feita através de sites sobre o clube, que contam 



 
 

 

 
 

sua história, divulgam a marca de seus patrocinadores e os produtos que a equipe 

oferece, ficando assim muito fácil para quem mora em outras cidades, e até mesmo em 

outro país, ficar por dentro do dia a dia do seu clube de coração. Essa tecnologia 

provavelmente trará bons resultados, tornando o time mais conhecido e ainda divulgará 

a marca de seu fornecedor de material esportivo e os patrocinadores. É um meio que não 

para de crescer e que está conquistando cada vez mais o mercado. 

 Segundo Krug (2006), a internet é considerada o mais importante avanço 

empresarial desde a Revolução Industrial. Assim, torna-se necessário assimilar as 

mudanças que a internet promove e também saber utiliza-la adequadamente para que a 

mesma possa tornar-se uma aliada, alavancando o sucesso de um empreendimento. A 

inclusão desta mídia foi primordial para o estabelecimento de novos formatos 

comunicacionais, baseados na virtualidade. Para as organizações, a emergência da 

internet oportunizou um novo canal de proximidade e relacionamento junto ao 

consumidor. 

 Já Pinho (2003), considera a internet como uma promissora ferramenta de 

comunicação, que surgiu como marco eliminador das barreiras geográficas. Em especial 

para as organizações, a internet abriu portas para o mundo, auxiliando na implantação 

de estratégias de comunicação e de relacionamento com seus públicos. 

 Melo Neto (2007), complementa que a Internet é o mais novo must do mundo 

da informação. É uma rede que liga mais de cem países, reunindo quarenta milhões de 

usuários. Assim, é possível constatar que a internet como meio de comunicação é 

eficiente, já que alcança muitas pessoas, e é barata e de fácil acesso. Junto com a 

internet, a propaganda possui grande importância nesta constante evolução, pois é por 

meio dela que o público fica sabendo das inovações dos produtos e marcas que lhe 

interessam. 

 

 

2.2.1 Evolução da Propaganda 
 

 A história da propaganda é um capítulo da história do próprio homem, e por isso 

não se pode afirmar exatamente como surgiu a propaganda e quem foi seu criador. O 



 
 

 

 
 

que se pode informar é que a primeira propaganda que se tem notícia foi a realizada pela 

Igreja Católica, séculos atrás, para a expansão de sua doutrina.  

 A propaganda moderna surgiu da evolução pela qual passamos nos últimos 500 

anos, quando ocorreram os grandes aceleradores da produção e esses fatores fizeram 

desencadear a Revolução Industrial. Novas utilidades para os produtos foram criadas 

com o surgimento das grandes concentrações populacionais, tornando o consumo maior 

e o giro do dinheiro mais rápido, o que estimulou, ainda mais, a produção.  

 Dessa forma, com o domínio da máquina e da energia, bens e utilidades puderam 

ser fabricados em grande escala e oferecidos a um número crescente de pessoas. É aí 

que entram os meios de comunicação e a propaganda, já que hoje em dia o consumidor 

deve ser informado que determinado produto está à venda, quais suas qualidades e 

vantagens, e até mesmo ser induzido a preferir aquele produto e não os concorrentes.  

 A comunicação precisa chegar até os novos e antigos clientes, onde quer que 

estejam os produtos, serviços ou o que quer que se esteja vendendo. E assim a 

propaganda começou a ser feita efetivamente, comercialmente e evoluiu até a situação 

em que se encontra hoje. 

Segundo Gracioso (2002, p.20), a propaganda não tem a função de vender e sim 

de predispor à compra, ao criar na mente do consumidor a vontade de comprar e a 

preferência por determinada loja ou marca. Em outras palavras, é criar, mudar ou 

reforçar atitudes mentais que vão influir no comportamento das pessoas.    

Já para Marcondes: 

 
a propaganda nasce como expressão de uma necessidade de informação 
diversa daquela que o jornalismo começava a suprir tão bem. Comércio, 
indústrias e gente em geral precisavam transmitir a outros comércios, 
indústrias e gentes em geral uma série de impressões e informações 
(2001, p.16). 

 

Complementando essa idéia, Pinho (2001) afirma que a propaganda tem sua 

diferença no propósito básico de influenciar o comportamento das pessoas por meio da 

criação, mudança ou reforço de imagens e atitudes mentais, estando presente em todos 

os setores da vida moderna. 



 
 

 

 
 

 Em uma equipe de futebol isso se torna um meio de fazer propaganda, mas de 

forma gratuita. Uma equipe de futebol consagrada está sempre nos meios de 

comunicação, divulgando sua marca, junto a uma grande parcela da população, e isso é 

muito importante para uma marca se firmar no mercado. 

 No século XIX, a propaganda era feita de boca a boca. Com o decorrer dos 

tempos, no entanto, o jornal passou a ser o veículo mais utilizado. Neste meio eram 

feitos diversos tipos de anúncios, como os classificados, chegando até anúncios de 

estabelecimentos comercias.  Segundo Marcondes: 

 
no final do século XIX, começa a evolução, os anúncios deixam de ser meros 
classificados para assumirem uma personalidade mais parecida com a que 
conhecemos hoje. Crescem de tamanho e ganham qualidade gráfica (2001, 
p.17). 
 

 Os anúncios passam a ser coloridos, com formatos diferenciados, servindo-se, 

muitas vezes do humor, e também é mais direcionado ao público alvo. A propaganda 

ganha um novo rumo no mercado, tornando-se uma ferramenta importante para divulgar 

os produtos. A propaganda torna-se “a alma do negócio”, pois não adianta ter uma 

grande empresa e ela não ser conhecida do público. Portanto, todos os negócios 

precisam de propaganda, incluindo o esporte e os clubes de futebol. 

 O grande impacto que a propaganda causa, faz com que o marketing, através do 

esporte, tenha um papel fundamental nesta constante evolução, pois é por meio da 

propaganda que as estratégias de marketing podem obter os resultados esperados.  

 

 

2.2 MARKETING  

 

 Segundo Pinho,  
marketing é o planejamento e execução de todos os aspectos de um produto 
(ou serviço), em função do consumidor, visando sempre maximizar o 
consumo e minimizar os preços, tudo resultado em lucros contínuos e a 
longo prazo para a empresa (2002, p.23). 
 

            Já para Kotler, marketing é 



 
 

 

 
 

a análise, o planejamento, a implementação e o controle de programas 
cuidadosamente formulados e projetados para propiciar trocas voluntárias de 
valores com mercados-alvo, no propósito de atingir os objetivos 
organizacionais (1996, p.510). 
 
 

Em se tratando de marketing esportivo, Pozzi (1998) salienta que uma das 

grandes características dessa forma de marketing é o envolvimento de eventos, times, 

contratos de endorsement (testemunhal de atletas), ligas e compra de espaços de mídia 

em eventos esportivos.  

Para muitos autores, a motivação que leva grandes empresas a investirem no 

esporte está proporcionalmente ligada ao espaço que a mídia em geral reserva para a 

divulgação dos eventos, em virtude do sucesso obtido em grandes competições 

nacionais e internacionais e o retorno institucional e de vendas que eles trazem.  

Assim, o marketing esportivo desempenha muito bem sua função como um 

"lembrete" de qualidade, sem, contudo, impor sua venda, uma vez que, ao se fazer 

lembrar, ele está lhe dando uma opção de nome no mercado cabendo, portanto, a 

empresa (marca) investir também na propaganda com uma ação significativa, 

explicando quais são os seus produtos e para que se destinam.  

Melo Neto (2007, p.30) salienta que “para muitos especialistas, o mais 

importante do marketing esportivo é a sua ação promocional de natureza institucional, 

englobando ambos os tipos de retorno-publicitário e de imagem”. 

Já para Shank, (2002), citado por Morgan e Summers (2008), marketing 

esportivo é a aplicação especifica dos princípios e processos de marketing aos produtos 

e ao marketing de produtos não-esportivos por meio da associação com o esporte.   

Melo Neto (2007) ainda diz que o marketing esportivo tem dois tipos de retorno, 

o retorno publicitário, retorno de imagem e o terceiro retorno é sobre as vendas. 

Retorno publicitário é quando uma empresa ocupa os espaços na mídia para ser 

divulgada. 
O esporte é notícia. Ocupa espaços valiosos na televisão, rádio, jornais e 
revistas. Se a empresa patrocinadora souber explorar as alternativas do 
esporte como mídia alternativa, através de merchandising e campanhas 
publicitárias de apoio, seu nome, marca e produtos serão amplamente 
divulgados. (MELLO NETO, 2007, p.28). 
 



 
 

 

 
 

 Retorno de imagem é quando consegue agregar o valor da imagem do produto 

ao patrocinador. 
A emoção do espetáculo esportivo é transferida, inconscientemente, para a 
mente do espectador e do torcedor. E o que fica é associação da marca e do 
produto com os ingredientes emocionais do esporte. O efeito do marketing 
esportivo também é direto, (MELLO NETO, 2007, p.29). 
 

 Retorno sobre as vendas é quando uma empresa consegue um retorno desejado 

sobre suas vendas. 
Uma marca ou um produto bem divulgado, dispondo de uma imagem forte e 
positiva junto aos consumidores, é passível de um aumento no seu 
faturamento, a médio e em longo prazo. É o que denominamos retorno sobre 
as vendas. Sua ação não é imediata, e, sendo assim, o efeito é indireto, 
(MELLO NETO, 2007, p.29). 

 

Hoje em dia, as empresas vêm investindo no esporte como uma maneira de 

divulgar a marca da empresa. Segundo Melo Neto (2007), as empresas utilizam o 

esporte como mídia alternativa, com ênfase no reforço e disseminação da marca e na 

melhoria de sua imagem. O marketing esportivo torna-se, portanto, uma maneira de 

divulgar um produto através do esporte, pois ele fortalece sua própria marca e torna as 

equipes mais competitivas para a prática esportiva, além de melhorar a imagem e fixar 

a marca na mente do consumidor. É uma forma de conseguir grandes resultados através 

de um posicionamento eficiente e bem fundamentado.  

   
2.2.1 Posicionamento 

 

 Segundo Lupetti (2007, p.73) “em um mundo globalizado, em que a 

concorrência se faz presente e está cada vez mais acirrada, a diferenciação é uma 

questão de sobrevivência para as organizações”.  

 Já para Corrêa (2004), posicionamento é a maneira pela qual queremos que o 

produto ou serviço seja percebido pelo público-alvo. É a definição do perfil, da imagem 

que deverá ser comunicada ao consumidor. 

 Para Pozzi (1998), posicionamento é uma arte e a ciência de adequar um produto 

ou serviço a um ou mais segmentos do mercado de tal forma criar uma distinção clara 

dos competidores. 



 
 

 

 
 

Atualmente, para fazer frente aos grandes, o posicionamento ganha o papel 

fundamental para uma organização, pois ele irá definir como a empresa pretende se 

posicionar no mercado, e dependendo de como serão aplicadas as estratégias de 

posicionamento, a empresa poderá colher grandes resultados. Uma vez que é através 

dele que irá se suscitar a lembrança da marca.  

Segundo Lupetti (2007), para alcançar os objetivos propostos existem diversos 

tipos de planejamento: Por atributos, aonde a organização vai se destacar por algo. Por 

benefícios: é o resultado desejado por um produto adquirido de determinada empresa. 

Pela mente ou lembrança: é como a empresa vai se posicionar para que na hora da 

compra seja forte a lembrança da marca, ou seja, estando bem posicionado no share of 

mind1. Por categoria de produto: quando a empresa tem um diferencial em determinado 

produto. Por aplicação ou uso: quando algum produto tem algum tipo de benefícios. 

Posicionamento por usuário: quando se tem um grupo determinado de usuários, não se 

trata de quantidade, mas sim na qualidade. Por concorrente: quando determinado 

produto é comparado com o de outra empresa. Por valor (qualidade e preço): valor 

custo/beneficio é a satisfação do cliente com determinado produto. Por foco: algum 

valor relacionado a marca que vai ocasionar em algum beneficio. Por escala: é quando 

uma empresa esta classificada em algum tipo de escala. Exemplo: ocupa o décimo lugar 

como a marca mais lembrada pelo consumidor e pretende se tornar a mais lembrada.  

Já Zago (2003), citado por Kotler (2000) e Ries e Trout (1993), define planejamento da 

seguinte forma: Posicionamento por atributos: Os produtos, assim como as pessoas, 

possuem diversas características, mas somente uma delas se destaca. Portanto, é preciso 

focar o atributo mais significativo e de difícil imitação para o produto se tornar um 

diferencial no mercado. Posicionamento por benefícios: A marca pode ser definida 

como um conjunto de atributos, mas os consumidores não compram um produto 

pensando somente neste detalhe. Eles querem que o mesmo traga benefícios, sejam eles 

emocionais ou racionais. Posicionamento pela mente ou lembrança: Destaca que, se 

uma marca está bem posicionada na mente do consumidor, o mesmo a lembrará no 

momento de decisão de compra. Posicionamento por categoria: Defende que, se uma 

                                                   
1 Significado de share of mid  (lembrança da marca) 
 



 
 

 

 
 

marca não pode ser a primeira em uma categoria, ela deve estabelecer uma nova 

categoria em que seja a primeira. Um exemplo de produto posicionado por categoria é 

sabonete Dove, que, para diferenciar-se dos demais existentes no mercado, trouxe em 

sua fórmula creme hidratante. Posicionamento por aplicação ou uso: Pressupõe algum 

benefício da marca para uso específico do produto. Posicionamento por usuário: Refere-

se a um grupo específico de consumidor. Posicionamento por concorrente: É a 

comparação feita com base em algum diferencial competitivo do produto concorrente. 

Posicionamento por valor (qualidade e preço): O valor de uma marca pode ser 

entendido como a relação custo/benefício que ela proporciona a seus clientes. 

Posicionamento por foco: Consiste em destacar uma palavra, um número ou uma 

expressão que se relacione com a marca. Posicionamento por escala: Pode ser 

conceituado como os degraus que as marcas se encontram. Portanto, só é recomendado 

para aquelas que possuem um planejamento de crescimento, que desejam alcançar o 

primeiro lugar e, para isso, criam estratégias semelhantes às de sua principal 

concorrente. 

O melhor posicionamento a ser seguido é aquele que a empresa tem o foco para 

não ter um resultado ao contrário do esperado. A escolha certa do posicionamento, seja 

ele qual for, conseqüentemente ocasionará os resultados esperados pela empresa.  A 

propaganda para ter um bom funcionamento necessita ter, portanto, um bom 

posicionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

3. OBJETO EMPÍRICO - O GRÊMIO F.B.P.A. 

  
O Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense, fundado em 15 de setembro de 1903, 
nasceu da bola. Um dos responsáveis pela sua fundação foi o paulista 
Cândido Dias, pois foi com ele que chegou em Porto Alegre, Segundo 
muitos, a primeira bola de futebol da capital Gaúcha. A bola deu origem à 
primeira “pelada”, de maneira a mostrar como se jogava o novo esporte, e o 
grupo participante gostou tanto que decidiu fundar um clube, no dia 15 de 
setembro de 1903. 33 rapazes se reuniram no salão Grau. Restaurante de um 
hotel da Rua 15 de Novembro (atual Rua José Montauri) – centro de Porto 
Alegre, e, naquele momento, a ata de fundação foi escrita e assinada por 
todos os presentes, dando início à história de um clube vencedor. Carlos Luiz 
Bohrer foi eleito o primeiro presidente, sem jamais imaginar que o Grêmio se 
tornaria um dos maiores clubes de futebol do mundo. Por isso, diz-se que a 
bola de couro trazida pelo paulista Cândido Dias da Silva foi um fatores 
decisivos para a fundação do Grêmio Porto – Alegrense. (SPOLAORE, 2008, 
p.19). 
 

O Grêmio, inicialmente, não utilizava nenhum tipo de mídia em suas camisetas, 

mas como a mídia tem um papel fundamental para o crescimento da imagem de 

qualquer organização, incluindo os clubes de futebol, esta situação foi se modificando 

com o passar dos anos.   

Segundo informações de Souza (2008), em 1987, para se manter como um 

grande no cenário brasileiro, fechou seu primeiro patrocínio “mídia”. Juntamente com 

todos os clubes brasileiros que fazem parte do clube dos 13, firmou contrato de oito 

anos com a empresa Coca-Cola, quando essa chegou, inclusive, a mudar a cor de sua 

logomarca para patrocinar um clube de tamanha grandeza como o Grêmio, que não 

aceita a cor vermelha em seu uniforme por ser a cor de seu maior rival (Internacional). 

A mídia, desde então, deixou de ser feita somente dentro do estádio Olímpico 

Monumental, passando a atingir cada vez mais uma camada maior da população. Esse 

tipo de mídia é tão favorável para o patrocinador que ela se estende por onde o time 

estiver jogando, inclusive no exterior.  

O patrocínio nas camisetas de futebol tem grande importância, tanto é que o 

Grêmio  
 
utiliza patrocínios em sua camiseta desde 1987, quando o clube assinou um 
acordo com a Coca-Cola, utilizando um logotipo sem a cor vermelha, apenas 
em preto-e-branco, um fato raro na história publicitária da marca. Este 
patrocínio durou até março de 1995, quando foi assinado um contrato com 
as Tintas Renner, tendo sido utilizado o nome da companhia em 1995 e 
1996, e o de seu produto Ironcryl em 1997. De 1998 até 2000, o Grêmio 



 
 

 

 
 

estampou a marca da General Motors em suas camisas, citando os veículos 
Corsa, Astra, Vectra, S10, Celta e o BancoGM. Após um breve período sem 
patrocinador, foi firmado em 2001 um acordo com o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul para estampar a marca do Banrisul em sua camisa, 
inicialmente para pagamento de uma dívida com o banco, e depois se 
realizando o pagamento de um valor fixo mensal, que perdura até os dias de 
hoje. Além do Banrisul, atualmente o Grêmio conta com os patrocínios da 
Tramontina e da Unimed. (SITE DO GRÊMIO, 2007) 

 
Desde então, a mídia em uniformes de futebol do Grêmio faz parte de sua 

trajetória, não ficando restrita somente nas fachadas do estádio. Esse tipo de mídia é tão 

importante para quem está patrocinando, por divulgar sua marca, e para a própria 

equipe, que pode se beneficiar financeiramente do patrocínio para se manter entre os 

grandes do futebol.  

 

 

3.1 A Marca Grêmio 

 

Segundo Pinho (2005, p.14), “marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou 

desenho, ou uma combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens e serviços 

de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles do concorrente”.  

Já para Melo Neto (2007, p. 32), “a marca é uma forma de distinguir o produto 

ou serviço através do nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação de dois ou 

mais elementos”. 

A marca, para qualquer empresa voltada para o marketing esportivo, sempre será 

o ponto de partida para o sucesso da equipe. No caso de uma equipe de futebol com a 

marca firmada no cenário nacional ou mundial, além de ter seu nome conhecido, 

também vai dar um grande retorno em vendas, pois pode vender seus produtos por ter a 

marca firmada no mercado. 

   
A venda de imagem (uso de patrocinador oficial da seleção nacional, no caso 
das confederações esportivas, e veiculação da marca do clube em campanhas 
promocionais, no caso das confederações esportivas, e veiculação da marca 
do clube em campanhas promocionais, no caso de clubes) e dos direitos de 
transmissão dos jogos do clube pela transmissão dos jogos pela televisão são 
também alternativas de receita muito utilizadas pelas entidades esportivas. 
(MELO NETO, 2007, p.37). 



 
 

 

 
 

 Atualmente, a marca Grêmio F.B.P.A. está firmada no cenário brasileiro por ser 

uma equipe que está sempre disputando competições importantes, com isso torna sua 

imagem muito divulgada nos meios de comunicação. Segundo De Souza (2008), o 

distintivo tricolor, o mais expressivo símbolo a assinalar e identificar o glorioso Grêmio, 

nome pelo qual se consagrara desde o início de sua existência, há mais de 100 anos, foi 

modificado em 1963, de G-Foot Ball – P.A para 1903 – Grêmio – F.B.P.A., em virtude 

de sua historicidade e ser conhecido como Grêmio, principalmente no exterior, que após 

duas longas Excursões a Europa na década de 1960.(Ver figura 01)  

 

Figura 01 – Primeiro distintivo do Grêmio. 

 
Fonte: Revista Imortal Tricolor, janeiro de 2006. 

 

O distintivo atual, além de constar o ano de fundação – 1903 – passou a conter a 

palavra inicial de sua denominação (Grêmio) gravada com realce no centro do círculo 

que representa a bola de futebol. Em maio de 1963, foram feitos estudos que 

posteriormente, o conselho deliberativo reunido em sessão, aprovou por unanimidade, 

dando forma nova ao distintivo.2  (Ver figura 02) 

 

Figura 02 - O Distintivo Atual, a Representação da Marca Grêmio. 

 

 

  

  

Fonte: <http://www.gremio.net> (2008). 

                                                   
2 Fonte: Memorial Grêmio, Estádio Olímpico Porto Alegre.   

 



 
 

 

 
 

 Após a concretização do novo escudo do tricolor, em 1963, o Grêmio nunca 

mais modificou sua marca, apenas seus uniformes. 

 

3.2 Uniformes do Grêmio F.B.P.A. 
 
 
 Os uniformes do Grêmio mudaram através do tempo. Antigamente as mudanças 

eram freqüentes, mudando quase todos os anos.  Já hoje as mudanças acontecem 

especialmente por causa dos patrocinadores, mas sempre mantendo o modelo 

tradicional tricolor. (Ver figura 03) 

O Grêmio, ao longo de sua história, já realizou muitas mudanças em seu 

uniforme, como é possível perceber nas figuras, mas em 1928 adotou seu modelo 

tradicional que permanece até os dias atuais. Spolaore (2008) confirma que os 

uniformes do Grêmio, desde o modelo tricolor lançado em 1928, sofreram alterações 

somente nos segundos e terceiros modelos do uniforme tradicional que a equipe teve. A 

partir dessa data, jamais foi modificado, sendo que as modificações ocorreram somente 

para atender aos patrocinadores da equipe. A cada ano a equipe muda também o modelo 

da camiseta, mas sempre utilizando o modelo tricolor, já reconhecido mundialmente. 

Prova disso, foi o prêmio ganho de camiseta mais bonita do ano no cenário mundial em 

2005, que consagrou ainda mais a marca da equipe. (Souza, 2008). 

Os uniformes da temporada 2008 são fornecidos pela empresa Alemã Puma, 

com a qual o clube fechou um contrato em 2005, com duração de três anos. O clube 

também conta com o patrocínio em seu uniforme do Banco do Estado do Rio Grande do 

Sul (Banrisul), Unimed e da empresa Tramontina. O Banrisul utiliza a marca na parte da 

frente da camiseta e nas costas, a Tramontina utiliza nas costas abaixo da numeração da 

camiseta e a Unimed, nos calções na parte de traz. O Grêmio conta com vários tipos de 

uniformes, além do oficial: o de treino, de passeio e de viagem, tornando, assim, a 

marca do time ainda mais forte no mercado.3 Como o time conta com um nome forte 

junto ao mercado, é natural que os patrocinadores queiram se aliar ao clube e verem 

suas marcas estampadas nos uniformes dos jogadores, uma vez que o marketing 

esportivo gera, a cada ano, lucros cada vez maiores. 
                                                   
3 Informações retiradas do site do Grêmio <http://www.gremio.net> 



 
 

 

 
 

Figura 03: A trajetória dos uniformes do Grêmio 
 
 

Primeiro uniforme (1903) 
Continha listas horizontais nas cores azul e havana, gravata e faixas 
brancas, calção preto, meias pretas e botinas claras, conforme foto 
enviada aos EUA pelo intendente José Montauri de Aguiar leitão, 
atendendo os organizadores da exposição Saint Louris, em 1904, ano em 
que também foram realizados os jogos olímpicos naquele país.  

 

Segundo Uniforme (1904) 
Em xadrez nas cores azul e preta, que substituiu a cor havana, calção e meias 
pretas. Esse uniforme teve duração de 13 anos e foi substituído em 1917. 
 
 
 
 
 

Terceiro uniforme (1917) 
Com listas verticais azul e branca, calção branco, meias pretas. 

 

 

Quarto uniforme (1921) 
Azul em listas, aparecendo o distintivo do clube pela primeira vez, calção 

branco, meias pretas. 

 
 

Quinto uniforme (1926) 
Azul com faixas horizontais preta e branca, sem distintivo, calção e meias 

pretas. 

 

Sexto Uniforme (1928): Adoção definitiva das listas verticais 

azul, preta e branca, com variação nos detalhes até a atual, calção preto e meias 

brancas. 

Fonte: Adaptado revista Imortal Tricolor, janeiro de 2006 

 

 

 



 
 

 

 
 

Figura 04: O uniforme lançado em 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte http:www.gremio.net 

 

 O uniforme da temporada 2008 foi lançado com algumas alterações, um novo 

formato na numeração, camisetas mais leves, como é possível ver na figura 4, o 

patrocinador Banrisul manteve o mesmo destaque que a do ano passado. 

 

3.3 PATROCÍNIO ESPORTIVO 

 

 Patrocínio esportivo4 em camisetas de futebol é 
 
um dos temas emergentes e tem se revelado um elemento dominante na 
estratégia de comunicação do clube com seus torcedores. Tornou-se um 
elemento de grande importância no estudo da trajetória institucional do 
clube. Ao mesmo tempo, surge como importante fonte da sua história oral e 
documental.  (GHISLENI, 2000, p.2) 
 

Para Ghisleni (2000), o patrocínio da camisa, portanto, transcende o valor de 

uma simples logo e de uma marca publicitária associada ao clube. Se o contrato de 

patrocínio é duradouro, torna-se parte da imagem do clube. Torna-se um elemento 

formador desta imagem. 

Já para Morgan e Summers (2008, p.240), o patrocínio é o método promocional 

mais comumente associado ao esporte. É possível também defini-lo como um 

                                                   
4 financiamento (por parte de pessoa ou organismo) de uma empresa, de uma instituição, de uma 
associação, de uma obra, de um empreendimento cultural, científico, etc. , com fins publicitários ou para 
obter benefícios. <http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados.aspx> 



 
 

 

 
 

investimento em uma entidade esportiva cujo principal propósito é apoiar os objetivos 

de determinada instituição. 

Pozzi (1998) diz que patrocínio esportivo é o fornecimento de suporte financeiro 

ou material para alguma atividade independente que não é inerente ao fomento do 

objetivo comercial, mas da qual a companhia patrocinadora pode ter a expectativa de 

obter alguns benefícios comercias.   

Pode-se dizer que o patrocínio torna-se uma grande jogada do marketing 

esportivo por se tornar 
 
um novo segmento no mercado de comunicação. Trata-se de marketing 
promocional. Diferencia-se da propaganda tradicional, veicula nas TVs, 
Jornais, Rádios e revistas. Seus atributos e características fazem do 
marketing esportivo uma ação de baixo custo, de grande eficácia, 
indispensável em qualquer plano estratégico de marketing e comunicação, 
para as empresas que se destacam pela excelência empresarial e pela forte 
liderança de seus produtos. (MELO NETO, 2007, p.35). 
 

 Quem ganha com o marketing esportivo são os patrocinadores das equipes de 

qualquer modalidade esportiva, uma vez que podem ter sua marca exposta na mídia de 

forma gratuita. Hoje o futebol é o esporte brasileiro que mais tem exposição nos meios 

de comunicação, tornando, assim, o marketing esportivo uma grande arma para 

divulgação da marca. Como observa Melo Neto: 

 
o objetivo principal é estabelecer um diferencial capaz de aproximar do 
consumidor sua imagem e seus produtos/marcas. As suas maiores vantagens 
são de pouco ou nenhum risco, custos menores e grande margem de êxito 
(2007, p.34). 
 

 Já para Summer, Gardiner, Lamb, Hair McDaniel, (2003), citados por Morgan e 

Summers (2008), o processo de aproximar o consumidor consiste em saber planejar e 

executar a concepção, definição de preços, promoção e distribuição de idéias, bens e 

serviços para criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais.  

 Atualmente é possível afirmar que os clubes e entidades esportivas trabalham 

com dois conceitos importantes, o patrocínio e a marca. 
 
Clubes e entidades esportivas (confederações, federações e ligas) têm dois 
tipos de produtos para serem comercializados: o patrocínio e a marca. A 
CBF obtém grandes lucros na venda do patrocínio dos seus atletas, equipes e 
competições. Clubes como Flamengo e São Paulo faturam alto com a 



 
 

 

 
 

comercialização de suas marcas, através de contratos de licenciamento e 
franquia. (MELO NETO, 2007, p.37). 
 
  

 As grandes equipes de futebol faturam com a venda de camisetas e produtos 

relacionados a sua marca. Quem ganha com esse sucesso de vendas são as próprias 

equipes e a CBF que da total apoio a essa forma de divulgação. Fica fácil vender seus 

produtos por terem uma marca muito forte e essa recompensa nas vendas, faz com que 

as equipes se tornem cada vez mais competitivas. As empresas vêm cada vez utilizando 

estratégias de marketing no meio esportivo, principalmente através do fornecimento de 

material esportivo, onde divulgam sua marca e assim tornam-se mais competitivos no 

mercado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa realizada teve natureza qualitativa, pois segundo Michel (2005, p.33) 

neste tipo de pesquisa “o pesquisador participa, compreende e interpreta”. Mas os dados 

não foram apenas qualitativos, já que através das análises alguns dados quantitativos 

também foram identificados. 

  
Na pesquisa quantitativa, a verdade não se comprova numérica ou 
estatisticamente, mas convence na forma da experimentação empírica, a 
partir de analise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e coerente, 
assim como na argumentação lógica das idéias, pois os fatos em Ciências 
Sociais são significativos, e sua interpretação não pode ficar reduzida a 
quantificações frias e descontextualizadas da realidade.(MICHEL 2005, 
p.33).  
 
 

 Inicialmente, foi feito um resgate histórico da evolução dos dispositivos de 

patrocínios utilizados pelo Grêmio F.B.P.A em sua camiseta, aplicando o método estudo 

de caso. Segundo Lima (2004), este método corresponde a uma das formas de realizar 

uma pesquisa empírica de caráter qualitativo sobre um fenômeno em curso e em seu 

contexto real.  Assim, parte-se da premissa de que é possível explicar um determinado 

fenômeno com a exploração intensa/exaustiva de uma única unidade de estudo. Esta 

exploração envolve a realização de exercícios sistematizados de descrição e análise das 

unidades de estudo consideradas, utilizando, para isto, diferentes fontes de evidencia, 

com o objetivo de compreendê-la internamente, de acordo com seus próprios termos. 

 Michel (2005, p.55) também informa que o estudo de caso 
 
não tem um esquema rígido de etapas e ações, mas aconselha-se criar três 
fases de realização, quais sejam: (1) Fase exploratória, na qual se cria um 
plano geral  e trabalho e se colocam questões, pontos críticos para serem 
objeto da investigação; (2) delimitação do estudo na qual serão limitados os 
aspectos mais relevantes e abandono dos que não serão essenciais para o 
propósito da pesquisa; (3) análise sistemática e redação do relatório ou 
registro dos dados obtidos, na qual serão feitos os levantamentos dos dados, 
elaborados os rascunhos, registrados os dados, anotadas as transcrições de 
entrevistas, comentários, opiniões etc.  
 

 
 Após ter feito o resgate histórico, foi utilizada a técnica de entrevista com 

profissionais para colher dados suficientes para a pesquisa ter o resultado esperado. 



 
 

 

 
 

Foram aplicadas entrevistas enfocando as situações de patrocínio nos uniformes a partir 

de 2001 ate 2008. 

 Segundo Michel, 
 
a entrevista é considerada um instrumento de excelência da investigação 
social, pois estabelece uma conversação face a face, de maneira metódica, 
proporcionando ao entrevistado, verbalmente, a informação necessária (2005, 
p.42). 
 
 

 Já para Lima (2004), a entrevista pode ser definida como um encontro entre duas 

ou mais pessoas, numa situação em que uma ou mais delas consiga(m) obter 

informações e dados de natureza acadêmica ou profissional. 

As entrevistas foram feitas com o responsável pelo departamento de marketing 

do Banrisul, Sr Carlos Julio Garcia Martinez, superintendente (diretor de marketing do 

Banrisul), Sr Eduardo Pereira Madeira, gestor de contas da Unimed, e Srª Anelise 

Simões, diretora de atendimento da agência DCS e responsável pelo atendimento da 

empresa Tramontina.    

Infelizmente no caso da Puma, após varias tentativas de contato com o 

departamento de marketing do Grêmio e lojas conveniadas ao clube, não foi possível 

conseguir o contato da empresa ou de um responsável pela empresa no Brasil. As 

informações da mesma foram obtidas apenas em sites relacionados à empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

5. GRÊMIO F.B.P.A. E SUAS RELAÇÕES COM PATROCINADORES E 

FORNECEDORES DE MATERIAL ESPORTIVO. 

 

 O Grêmio conta atualmente com três patrocinadores: Banrisul (patrocinador 

âncora dessa equipe) e dois copatrocinadores: Tramontina e Unimed Porto Alegre. 

Conta também com a empresa Puma, que fornece todo tipo de material esportivo.  Tanto 

os patrocinadores quanto o fornecedor possuem os mesmos objetivos: divulgação e 

fortalecimento da marca. 

 

 

5.1 PATROCINADORES DO GRÊMIO FBPA. 

 

5.1.1 Patrocínio Esportivo5 para o Grêmio F.B.P.A. 

 

 Os principais parceiros do Grêmio F.B.P.A., desde que o clube iniciou as 

parcerias sob forma de patrocínio foram: 

Coca-Cola: foi a primeira empresa a patrocinar o Grêmio, não fornecendo, no 

entanto, o material esportivo. O contrato teve duração de oito anos, de 1987 a 1994. 

Tintas Renner: com um contrato de três anos (1995 a 1997), a empresa divulga 

também  a marca Irocryl, que faz parte das tintas Renner. 

General Motors: de 1998 a 2000, o banco GM patrocina o Grêmio F.B.P.A, 

divulgando alguns de seus principais produtos. 
 Try on: empresa que no ano do centenário do Grêmio patrocinou a equipe na manga 

das camisetas, esse contrato foi firmado por quatro meses, de 13/09/2003 até o final do ano de 

2003. Segundo fontes do Memorial do Grêmio, a Dass calçados, fabricante do tênis Try on, 

fechou contrato de patrocínio, o que prevê a exibição da logomarca nas mangas das camisetas 

do Grêmio. 

Banrisul : em 2001 o banco assinou um contrato, que vigora até hoje, e divulga 

sua marca nos uniformes da equipe. 

Tramontina e Unimed: em 2005 as duas empresas fecharam contrato com o 

                                                   
5 Informações cedidas pelo memorial do grêmio. 



 
 

 

 
 

clube, no qual a Tramontina passa a divulgar sua marca nas magas da camiseta e a 

Unimed, no calção.   

 Como podemos ver, portanto, o Grêmio atualmente conta com três 

patrocinadores: Banrisul, Tramontina e Unimed. A seguir, vamos ver um pouco do 

histórico dos patrocinadores e uma breve entrevista com o superintendente de marketing 

do Banrisul.    

 

  

5.1.2 - Patrocínio entre Banrisul e Grêmio F.B.P.A. 
 
 
 O Banrisul é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, contando com agências 

em todo estado e em Santa Catarina. O banco se torna cada vez mais conhecido em todo 

país por patrocinar as duas principais equipes do Estado do Rio Grande do Sul.  
 A história do Banrisul começou em 1928 e desde lá, muita coisa já aconteceu.   
 

Fundado em 12 de setembro de 1928, o banco tem se caracterizado como 
uma instituição de crédito confiável e atenta às necessidades da comunidade 
gaúcha. Desde sua criação, o Banrisul se destaca também na recuperação de 
setores econômicos em crise e no desenvolvimento de novas atividades 
empresariais. 
Atualmente, o banco conta com 2,8 milhões de clientes, uma rede de 386 
agências (303 no interior do Rio Grande do Sul, 54 em Porto Alegre, 27 em 
outros Estados e duas no Exterior – Nova York e Grand Cayman), 293 postos 
de atendimento, 322 pontos de atendimento eletrônico e um escritório em 
Buenos Aires. Seu portfólio de produtos e serviços o colocam na linha de 
frente dos grandes bancos, com uma tecnologia de vanguarda que assegura 
auto-atendimento e teles serviços compatíveis com as exigências da clientela 
e do mercado. Fonte (SITE DO BANRISUL 2008). 
 

 O banco tem uma imagem muito forte dentro do estado. Ao unir essa imagem já 

estabelecida à paixão declara dos gaúchos pelos seus times do coração, o banco deu um 

importante passo para ter sua marca reconhecida no cenário nacional e internacional.  

 
Figura 5: logomarca Banrisul 

 
 
 

Fonte: Site do Banrisul (2008) 
 



 
 

 

 
 

 A notícia da parceria do Banrisul com a dupla GreNal gerou uma grande 

repercussão na imprensa gáucha e nacional, uma vez que tratava-se de um contrato que 

envolvia somas significativas, e que permitiria ao clube amortizar suas dívidas com o 

banco, ao mesmo tempo em que geraria uma fonte segura e confiável de investimentos 

constantes: 

 
O contrato prevê que as dívidas da dupla Grenal com o Banrisul sejam 
quitadas pelo patrocínio. Aproximadamente 50% do valor a ser repassado aos 
clubes entra na amortização da dívida e o restante em investimentos de 
Grêmio e Inter. A dívida tricolor no Banrisul é de 5 milhões, enquanto a do 
Internacional atinge 4 milhões. O contrato prevê direito de divulgação no 
estádio e também o direito de atingir seus clientes através de cartões do 
Banrisul com a logo dos dois clubes. (Jornal O Sul, 2001). 

  

 Ao assinar contratos desse tipo, as equipes esportivas podem realizar um 

planejamento mais estruturado, uma vez que podem prever pelo menos uma parte de 

seus ganhos reais e estabelecer como esse dinheiro pode vir a ser investido no clube. 

Outra vantagem, no caso dessa parceria em específico, foi a quitação das dívidas do 

clube, o que se tratando de clubes brasileiros é um grande feito. O presidente do Grêmio 

na ocasião, Paulo Odone, frisou importância desse feito ao mencionar o fato de que o 

Grêmio, ao quitar sua dívida com o estado, teria uma sobra de caixa de 

aproximadamente 100 mil reais, que passaria a ser usada para concretizar outros 

investimentos. (SITE DO GRÊMIO, 2008)6  

 Para o Banrisul, em contrapartida, a parceria também foi (e é) importante, como 

salienta Carlos Julio Garcia Martinez (2008), superintendente (diretor de marketing do 

Banrisul), que atua a mais de 20 anos na área de marketing. Para Martinez, que foi um 

dos integrantes que protagonizou o contrato do Banrisul com o Grêmio da primeira 

assinatura até a assinatura atual, o Banrisul apostou na dupla GRENAL pela 

popularidade de ambas as equipes. Se resolvesse patrocinar apenas uma delas, 

certamente isso mancharia o nome do banco com uma parcela muito grande de pessoas 

(potenciais e antigos clientes). O banco procurou, então, atuar de forma homogênea, 

sendo que os valores o contrato são iguais para as duas equipes. 

                                                   
6 http:// www.gremio.net/news/view.aspx?language=0&id=293.   



 
 

 

 
 

 No primeiro contrato, as duas equipes tinham uma dívida histórica com o banco, 

através do patrocínio arrecadava 75 % para quitar a divida, ficando assim para os clubes 

25% da parcela do patrocínio. Passado quatro anos, a dívida foi quitada. No novo 

contato, o banco impôs uma questão social na renovação do contrato com a dupla 

Grenal. Hoje Grêmio e Inter, além de divulgar a marca do banco nas camisetas, devem 

observar uma cláusula contratual que estipula que os clubes têm que ter no mínimo 120 

crianças jogando nas categorias de base, o que possibilita as crianças carentes 

praticarem o esporte. 

 Ainda segundo o diretor de marketing, o ganho real para o banco consiste na 

divulgação de sua marca fora das fronteiras regionais, o que é bom não apenas para o 

banco, mas também para todos os gaúchos e para o Estado. O reconhecimento de 

tamanhos investimentos e suas estratégias deram certo pelo fato de que a RBS (Globo) e 

a Record estarem sempre televisionando tudo que se passa com a dupla Grenal. 

Além da dupla Grenal, o Banrisul já patrocinou da dupla Caju (Caxias e 

Juventude), quatro anos atrás. Além disso, algumas equipes do interior também foram 

patrocinadas através de uma verba que era passada para a Federação Gaúcha de Futebol, 

que repassava para as equipes.  

Mais de que um simples patrocínio é preciso que a empresa que patrocina 

enxergue isso como uma forma de agir socialmente e criar um braço social, como o Rio 

Grande do Sul criou trazendo as crianças das vilas para dentro das escolinhas de futebol, 

ao mesmo tempo em que fortalecia a marca fora do estado. Ter fechado esse contrato 

com a Dupla Grenal, para Martinez, foi uma realização pessoal por beneficiar muitas 

comunidades.  Quando instituições sérias se reúnem para fazer trabalhos sociais, a soma 

do trabalho é sempre maior que a soma nominal. Foi isso que aconteceu entre a dupla 

Grenal e o Banrisul.  

 

 

5.1.3 - Patrocínio da Unimed para o Grêmio F.B.P.A. 

 

 A Unimed é uma empresa ligada a área de saúde, com 13 anos de mercado e uma 

grande estratégia utilizada para consolidar sua marca foi agregá-la a eventos esportivos e 



 
 

 

 
 

patrocinar equipes de futebol. Conforme os históricos da Unimed: 

 
A Fundação Unimed é responsável pela Gestão do Conhecimento e 
promoção da Responsabilidade Social no Sistema Unimed. Especializada na 
capacitação de pessoas, forma talentos para o próprio negócio, com a 
consciência de que tão importante quanto gerar emprego e riqueza, é 
construir uma sociedade mais justa e igualitária. Sua razão de ser é propor 
soluções para as Unimeds, de forma a auxiliá-las no desenvolvimento de 
novas habilidades e capacidades para uma atuação mais dinâmica, 
contribuindo para o fortalecimento do Sistema. Uma instituição sem fins 
lucrativos, criada em 1995 pela Unimed do Brasil, a Fundação Unimed 
possui atuação nacional e faz parte do maior sistema cooperativista de 
trabalho médico do mundo. (SITE DA UNIMED, 2008).  

 

 A marca Unimed é reconhecida em todo território brasileiro e uma das formas de 

fixação da marca utilizadas é através do patrocínio esportivo.  

 
Figura 6: logomarca Unimed 

 
 
 
 
 
 

Fonte: (SITE DA UNIMED, 2008). 
 

Para estabelecer melhor o histórico da parceria entre a Unimed e o Grêmio, 

coletamos alguns dados com Eduardo Pereira (2008), responsável pela gestão de contas 

da Unimed. Pereira diz que patrocinar o Grêmio atende as necessidades e interesses de 

ambas as empresas, minimizando o impacto da concorrência.. A Unimed Porto Alegre 

patrocina Grêmio e Internacional, e o contrato é feito anualmente, com avaliações 

mensais. Existe um valor calculado dos espaços disponibilizados, que podem ser 

trocados por serviços prestados aos atletas e funcionários dos clubes. Mesmo quando o 

Grêmio esteve na rebaixado à segunda divisão, o contrato foi mantido, pois mesmo que 

os patrocinadores não tenham a mesma visibilidade, é importante não abrir espaço para 

a concorrência e manter a marca em evidência. 

As principais dificuldades que envolvem esse tipo de contrato envolvem as 

avaliações monetárias dos espaços cedidos, que servem para estabelecer o preço das 

permutas, uma vez que não existem ferramentas precisas que mensurem algum possível 



 
 

 

 
 

retorno. O patrocínio da Unimed está no espaço estabelecido pelo valor do 

investimento, sendo que o espaço foi definido da seguinte forma: foram apresentados os 

custos dos planos de saúde para funcionários e atletas, e a partir daí o Grêmio 

disponibilizou os espaços conforme seus custos. 

  Alguns aspectos, segundo Pereira, devem ser melhorados na comunicação clube 

empresa, sendo que alguns aspectos dizem respeito a desejos da própria empresa em ver 

sua marca obtendo um espaço maior junto ao público: 

a) Cedência de um camarote nos jogos da equipe profissional do Grêmio, para os 

convidados da Unimed Porto Alegre; 

b) Dois painéis publicitário front light, localizado na parte externa do Estádio 

Olímpico, ao lado da publicidade do Banrisul; 

c) Espaço publicitário no campo suplementar de treinos no Estádio Olímpico, dois 

painéis com tamanho de 7m x 1m cada; 

d) Inclusão do logotipo da CONTRATADA na parte de trás do calção dos 

uniformes um (1) e dois (2) oficial de todas as categorias, nos moldes e tamanho 

permitidos e aprovados pelo artigo 162 das Normas Orgânicas do Futebol 

Brasileiro, editadas pela CBF; 

e) Inclusão do logotipo da CONTRATADA na parte de trás do calção e nas camisas dos 

uniformes de treino, nos moldes e tamanhos permitidos e aprovados pelo artigo 162 das 

Normas Orgânicas do Futebol Brasileiro, editadas pela CBF; 

f) Pintura de painéis na marquise entre cadeiras e arquibancadas do setor 3 (três), 

mureta interna e externa; 

g) Pintura na parte superior interna do setor 3 (três), espaço de 6,20m x 1,22m;  

h) Pintura e padronização dos portões de acesso do setor 3 (três), rampa de acesso, 

as duas entradas e saídas; 

i) Pintura da casamata em frente a social; 

j) Pintura de espaço publicitário na mureta do fosso da área das sociais do 

Olímpico, arquibancada inferior, 15m x 1m; 

k) Pintura de espaço publicitário na mureta externa entre as cadeiras e a 

arquibancada do setor 1 (um), 15m x 1m; 

l) Adesivação das cadeiras do anel superior do setor 3 (três); 



 
 

 

 
 

m) Dois painéis com iluminação frontal na marquise superior do estádio; 

n) Logomarca nas placas de sinalização de acesso do setor 3 (três), identificação 

em chapa galvanizada na grade de entrada do portão 12; 

o) Criação de um espaço reservado dentro do setor 3 (três) denominado: “Tribuna 

do Patrocinador”; 

 
  

5.1.4  Patrocínio da Tramontina para o Grêmio F.B.P.A. 

 

 A Tramontina é uma empresa com sua sede principal localizada no Rio Grande 

do Sul e hoje conta com diversas lojas espalhas pelo mundo. Como forma de divulgar 

sua marca e atingir todos os tipos de públicos optou por apoiar equipes de futebol. É 

interessante resgatar um pouco da história dessa importante empresa gaúcha:  
 

Fundada em Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, em 1911, por Valentin 
Tramontina, que foi seu comandante por 28 anos, a empresa começou como 
uma pequena ferraria. Atualmente a Tramontina é a única empresa brasileira 
a exportar com marca própria para mais de 100 países. Atualmente o grupo é 
formado por 10 unidades industriais que produzem mensalmente quatro 
milhões de facas, 14 milhões de talheres para uso diário, quatro milhões de 
talheres finos e econômicos, 800 mil chaves de fenda, 260 mil martelos, 200 
mil enxadas, 20 mil pias e 35 mil cubas, 300 mil cadeiras e mesas plásticas, 
20 mil mesas e cadeiras de madeira, 66 mil prateleiras, 15 mil cortadores e 
aparadores de grama e 200 mil panelas de aço inox.  (BLOG 
TRAMONTINA, 2008). 
 

A empresa desde sua fundação tem sua logomarca conhecida mundialmente, 

mas para isto também utiliza ações que reforçam a sua imagem, entre elas o patrocínio 

esportivo. 

 
Figura 7: logomarca Tramontina 

 

 
 

Fonte: (Site Tramontina, 2008). 
 
 Em entrevista com Anelise Simões (2008), diretora de atendimento da agência 

DSC, responsável pelo atendimento da Tramontina no RS, foi possível coletar dados 

sobre a parceria firmada entre o Grêmio e a Tramontina. Em primeiro lugar, definiram-



 
 

 

 
 

se os motivos que levaram a Tramontina a adentrar-se na área do marketing esportivo. 

Segundo Simões, um dos motivos foi que a empresa precisava de uma comunicação que 

falasse com um público grande e abrangente. O futebol consegue, certamente, atingir 

um público bem abrangente, de homens, mulheres, pobres, ricos, jovens e velhos, das 

diversas classes sociais. Além de patrocinar o Grêmio e o Internacional, a Tramontina 

patrocina a ACBF de Carlos Barbosa RS, equipe de Futsal. O contrato do Grêmio com a 

Tramontina é feito anualmente, e a empresa demonstra interesse em renovar essa 

parceria, devido ao fato da exposição na mídia ser altamente satisfatória.  

O inesperado aconteceu quando o Grêmio caiu para segunda divisão. Ao se 

patrocinar uma equipe ou uma pessoa, sempre é um fator de risco. Mas estar ao lado das 

duas maiores torcidas do Rio Grande do Sul significa atingir a grande massa, e o 

Grêmio, estando na segunda divisão, representa grande parte dos torcedores gaúchos. 

 O contrato com o Grêmio, independente de divisão que ele esteja, foi firmado da 

seguinte maneira: a marca apareceria nas camisas e placas no gramado de treino e de 

jogo, nas placas do gramado elas podem ser utilizadas no campeonato gaúcho e em 

jogos que não são comprados pela Rede Globo. Também tem a ação promocional, onde 

o time sorteia produtos Tramontina da forma que decidir. 

 O contrato, entretanto, pode apresentar algumas dificuldades pelo seguinte fato: 

pode acontecer de algum jogador ter no contrato que não pode usar a marca Tramontina, 

mas isso é muito difícil de acontecer, mas se ocorrer, o atleta não utilizará em sua 

camiseta somente seu patrocinador. 

O patrocínio de uma equipe de futebol sempre trará algum retorno, que pode ser 

medido, inclusive, de forma científica. Um instituto de pesquisa pode, por exemplo, 

calcular o tempo de exposição da marca na televisão, em contrapartida soma quantos 

centímetros a marca teve de exposição em um jornal. Ao realizar-se a comparação, 

verifica-se que se essa quantidade de horas de exposição, se fosse comprada, teria, 

certamente, um custo elevado. A outra maneira é reconhecimento das pessoas ao verem 

a marca no jornal, ou dentro dos estádios.A fixação da marca se torna palpável quando 

da divulgação da pesquisa “Top of mid”, onde a marca da Tramontina está sempre em 

primeiro lugar. Embora todo esse reconhecimento junto ao público não se deve somente 

ao patrocínio esportivo, certamente o mesmo influencia bastante nesse resultado. 



 
 

 

 
 

 O Grêmio possui um patrocinador oficial que é o Banrisul, e a Tramontina, que é 

o copatrocinador, que tem direito a um espaço de 75% do tamanho do espaço do 

Banrisul e em lugares onde ele não estiver ocupando. O maior problema em patrocinar o 

Grêmio é a relação com o departamento de marketing, que muda a cada ano, 

dificultando a relação do patrocinador com o clube devido à falta de continuidade das 

propostas. 

 

 

5.1.5 Patrocínio Esportivo da Tryon para o Grêmio F.B.P.A. 

 

 Empresa Gaúcha que no ano do centenário do Grêmio apoiou a equipe por 

quatro meses, aliando sua marca ao Grêmio e tornando-se mais fortalecida dentro do 

estado possui o seguinte histórico: 
 
Pertencente ao Gupo DASS, a Tryon foi fundada em 1.982 na cidade de 
Ivoti, no Rio Grande do Sul. A Tryon tem como missão ser reconhecida 
como a melhor marca nos segmentos outdoor e casual, oferecendo produtos 
para um público jovem. O slogan “experimente a vida” traduz o espírito que 
a marca coloca em seus projetos e coleções, desenvolvendo sempre produtos 
com design, tecnologia e inovação. O Grupo DASS é formado por dez 
unidades produtivas que ficam distribuídas por Rio Grande do Sul, Ceará, 
Bahia e Santa Catarina. Anualmente o Grupo DASS produz 8,7 milhões de 
pares de calçados e 2,6 milhões de confecções contando com mais de 9.000 
colaboradores. Os valores do Grupo DASS são: integridade, competência, 
estilo e superação. (SITE TRYON,  2008)..  

 
   A empresa tem sua logomarca que da um destaque a mais para a marca Tryon. 
 

Figura 8: logomarca Tryon 
 

 
 

Fonte: (site Tryon, 2008). 
 

 
 No final do contrato a empresa não renovou o contrato, em seu lugar assumiu a 

Tramontina que patrocina as mangas da camiseta do Grêmio, com contrato firmado até 

o final de 2008.   



 
 

 

 
 

5.2 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO 

 

5.2.1 - Fornecimento de Material Esportivo7 para o Grêmio F.B.P.A. 

  

 O fornecimento de material esportivo para uma equipe de futebol passou a ser 

mais uma forma de patrocínio para os clubes, pois além de ganhar o material para os 

jogos, recebe também uma quantia em dinheiro. Todo ano é feito um planejamento 

constando o que a equipe vai precisar para a temporada, como, por exemplo, a 

quantidade de camisetas, calções, meias, bolas, chuteiras, abrigos, coletes, toalhas etc. 

Em troca do fornecimento do material esportivo, a equipe divulga sua marca no 

uniforme das equipes.  

 Ao longo de sua trajetória, a equipe do Grêmio F.B.P.A. já contou com alguns 

fornecedores de material esportivo. São eles: 

 Rainha: foi o primeiro fornecedor de material esportivo, mas nesta época não 

tinha a logo da empresa como distribuidora de material esportivo, mas somente o 

patrocínio do tênis Rainha estampado na camiseta. A empresa forneceu o material de 

1975 ao final de 1980. 

Olimpikus: primeira empresa a estampar a logomarca no uniforme tricolor, teve 

seu contrato de 1981, até o final de 1982. 

 Adidas: de 1983 a 1984, foi a vez da empresa Adidas patrocinar o material 

esportivo da equipe do Grêmio F.B.P.A. 

Penalty: na década de 80, o Grêmio se tornou uma das maiores equipes do 

Brasil e, devido a isso, a maior empresa de material esportivo brasileira assumiu o 

comando da equipe, fornecendo o material esportivo por 15 anos, de 1985 ao final de 

1999. 

Kappa: no final de 1999, empresa italiana apresenta os fardamentos para a 

temporada de 2000, assumindo um contrato com a equipe do Grêmio, com duração até o 

final de 2004. 

 Puma: com um contrato de três anos, a empresa alemã assume o Grêmio no 

início de 2005, com prazo previsto para encerramento do contrato no final de 2008, 
                                                   
7 Informações cedidas pelo memorial do Grêmio.  



 
 

 

 
 

podendo ser renovado por mais um ano.  

 Nota-se que o Grêmio ao longo de sua história, já teve muitos fornecedores de 

material esportivo. Atualmente tem com seu fornecedor de material esportivo a empresa 

Puma, que fornece para o Grêmio tudo o que diz respeito ao esporte e ao clube. Ao 

fornecer material esportivo e aliar –se a uma grande equipe, a empresa torna-se mais 

forte no mercado. 

 

 

5.2.2 Puma fornecedor de material esportivo para o Grêmio F.B.P.A. 

  

 A Puma é uma empresa alemã mundialmente conhecida e atual fornecedora de 

material esportivo do Grêmio. No cenário brasileiro o Grêmio foi a primeira equipe a 

receber o patrocínio esportivo deste fornecedor. A história da empresa e o lugar que a 

mesma ocupa do cenário de produção de artigos esportivos faz com que a parceria seja 

vantajosa para os dois envolvidos: 

  
A empresa Puma foi fundada em 1948 na cidade alemã de Herzogenaurach, 
encravada no coração da Francônia, depois que Rudolf Dassler, brigou com 
seu irmão, que pouco depois equipamento PUMA; e dois anos depois, em 
Yokahama no Japão, quando Heinz Fütterer estabeleceu novo recorde 
mundial para o 100m utilizando tênis PUMA. No ano de 1958, as seleções de 
Brasil e Suécia vestiam a marca na disputa da Copa do Mundo. Era a prova 
do sucesso. No ano seguinte a empresa passa a se chamar PUMA-
Sportschuhfabriken Rudolf Dassler KG. Na década de 60 tornou-se a 
primeira marca esportiva a utilizar a técnica de produção de vulcanização. 
Em 1962 a fábrica já exportava seus produtos para cerca de 100 países em 
todos os continentes. As chuteiras Puma conseguiram grande reconhecimento 
durante a Copa do Mundo de 1962, no Chile, e 1970, no México, quando o 
Brasil foi campeão. Pelé foi eleito melhor jogador da competição e usava 
chuteiras da marca alemã. Outro feito de grande reconhecimento para a 
marca aconteceu em 1976 quando o tenista argentino Guillermo Villas 
conquistou os torneios US Open e Rolland Garros vestindo tênis PUMA. Ou 
ainda quando em 1982, Diego Maradona, disputou sua primeira Copa do 
Mundo utilizando chuteiras PUMA. Isto sem falar, que três anos depois, o 
tenista alemão Boris Becker venceu o torneio de Wimbledon usando uma 
raquete da marca PUMA. Ainda neste ano ingressou na NBA tendo nomes 
como Isiah Thomas e Buck Williams como atletas patrocinados. (SITE 
PUMA, 2008). 
 

 A empresa conta, em sua história, com uma série de lançamentos e inovações 

que promoveram o desenvolvimento dos materiais esportivos no mundo, como o 



 
 

 

 
 

lançamento do velcro, em 1968; ou o lançamento em 1982 de um sistema de solado 

chamado Duoflex, dentre outros marcos importantes, alguns que entraram para a história 

do esporte mundial: 

 
Um fato marcou para sempre a história da PUMA, apresentando de vez a 
marca do felino para o mundo. Pelé havia sido campeão mundial em 1958 e 
1962 utilizando chuteiras da marca. Porém, um episódio colocaria a marca no 
mapa mundial dos esportes. O juiz belga Vital Loraux já levava o apito à 
boca. Preparava-se para autorizar o pontapé inicial de Brasil e Peru, no 
Estádio de Jalisco, em Guadalaraja, no México. Era um 14 de junho de 1970. 
Pelé, com a autoridade de quem já era o rei do futebol, pediu um minuto. 
Abaixou-se, afrouxou os cadarços das chuteiras PUMA, número 39, e voltou 
a atá-los. As câmeras de televisão, por 30 infindáveis segundos, fecharam 
suas lentes nos pés do craque camisa 10. E por 30 infindáveis segundos a 
marca alemã foi vista por pelo menos 200 milhões de pessoas, ao vivo. Pelé 
assinara com a PUMA um contrato de US$ 100 mil por quatro anos, além de 
US$ 25 mil exclusivos pelo Mundial do México e direito a 5% de royalties 
nas vendas dos tênis e chuteiras. Depois de Pelé, viria Maradona principal 
atleta da marca. Porém, nem somente de futebol vive a PUMA. (SITE 
PUMA, 2008). 

 
 A empresa Puma cresceu muito ao longo de sua história e sua grande estratégia 

vencedora foi patrocinar atletas mundialmente conhecidos mundialmente. Dificilmente 

o felino saltador, logotipo tradicional da empresa, não será reconhecido em alguma 

parte do mundo. Mas nem sempre o logo da firma foi o mesmo. Primeiro surgiu, em 

1958, as tradicionais listras em forma de onda. E somente em 1968 surgiria o símbolo 

do felino, chamado “Leaping Cat”. (SITE PUMA, 2008). A Puma acrescentou um gato 

pulando por cima da marca e a partir dessa data nunca mais mudou sua logomarca.   

Figura 9: Logomarca Puma 

-  
Fonte: Site Puma (2008) 

  

 Segundo informações do site da Puma (2008), a marca está presente em mais de 

80 países produzindo acessórios esportivos, relógios, roupas e perfumes, com vendas 

anuais de US$ 3.2 bilhões. A marca possui ainda cerca de 120 lojas próprias e pertence 



 
 

 

 
 

atualmente ao conglomerado de luxo PPR Group (Pinault Printemps Redoute) do 

francês François Pinault. Hoje a PUMA é uma “coolbrand” sport-fashion, com lojas 

conceituais e modernas, design premiado e dirigida a um público disposto a pagar mais 

por produtos de qualidade e beleza. Os calçados representam cerca de 58.5% do 

faturamento da empresa, seguido pelas roupas (34.8%) e acessórios (6.7%). 

 

 

5.2 APOIADORES 

 

Além de contar com o apoio do patrocinador e do copatrocinador, o Grêmio 

também tem um grupo de apoiadores que em troca de divulgação de sua marca no site 

presta serviços para equipe, as empresas são as seguintes: 

  

 Via RS: hospedagem de sites, responsável pela hospedagem do site do Grêmio. 

 W3haus: responsável pela manutenção no site do Grêmio. Segundo informações, 

o site do Grêmio Foot-ball Porto – Alegrense está concorrendo ao prêmio ibest 

de melhor site em duas categorias: “Regional Rio Grande do Sul” e “Lazer 

Futebol” de 2008. (SITE W3HAUS, 2008).  

 Tedesco Tecnologia assessoria jurídica: responsável pelo departamento jurídico 

do Grêmio. 

 Panvel Farmácias: rede de farmácias que fornece medicamentos para o Grêmio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apontar a situação de patrocinadores da camisa oficial do Grêmio Foot-Ball 

Porto Alegrense, de 2001 a 2008, foi o objetivo deste trabalho, que buscou resgatar os 

dados históricos, disponíveis no memorial do Grêmio e a partir de entrevistas com os 

patrocinadores atuais do clube, visando analisar a importância desse tipo de parceria 

tanto para o clube patrocinado quando para a empresa patrocinadora. 

O Grêmio conta com patrocínio desde 1987, quando obteve um contrato 

viabilizado pelo Clube dos Treze com a multinacional Coca Cola. Desde então, o time 

pode contar com o apoio de diversas marcas que já ligaram seu nome ao time gaúcho, e 

viabilizaram a saúde financeira do clube. Atualmente, o Grêmio conta com o patrocínio 

do Banrisul, o copatrocínio da Tramontina e Unimed, além de ter todo seu material 

esportivo fornecido pela Puma.  

Não só para o time essa ligação é importante. As empresas também lucram com 

esse tipo de contrato, uma vez que é fácil perceber a importância do esporte e, 

principalmente, do futebol como um meio de aproximar o público e agregar valor a uma 

marca. O patrocínio esportivo é, portanto, uma maneira eficaz de atingir o público alvo, 

pois uma equipe de futebol de primeira linha está sempre na mídia, permitindo que a 

marca esteja sempre em exposição, principalmente se for inserida na camiseta do clube, 

comprada em grande número pelos torcedores mais fanáticos. 

Ao analisar os patrocinadores e fornecedores que o Grêmio já teve, nota-se que 

as ações geraram grandes resultados no mercado. As empresas ou fornecedores 

precisam divulgar sua marca e estarem aliadas a uma grande equipe faz com que seu 

investimento em mídia seja muito eficiente em suas ações, por atingir todos os tipos de 

público.  

Percebeu-se que tanto os fornecedores de material esportivo quanto os 

patrocinadores do Grêmio F.B.P.A. neste período tiveram bons resultados com a 

parceria realizada. Esta informação pode ser respaldada pelas palavras de Martinez 

(2008) ao informar que patrocinar equipes de futebol, torna a marca mais conhecida e 

forte dentro e fora do Estado. Hoje o Banrisul tem contrato com a dupla Grenal, que são 



 
 

 

 
 

as duas maiores torcidas do Rio Grande do Sul, devido os benefícios que a parceria 

ocasionou, o banco tem interesse em renovar esse contrato a cada ano que passa.     

Fica claro que o investimento, tanto dos patrocinadores e fornecedores de 

material esportivo, é uma grande jogada para o Grêmio e para seus patrocinadores. As 

empresas, ao aliarem sua marca a uma equipe conhecida nacionalmente e 

internacionalmente, e com um grande número de torcedores-consumidores, torna-se 

cada vez mais divulgada e conhecida.  O esporte é um excelente meio para divulgar o 

nome de sua empresa e, conseqüentemente, aproxima os clientes do mercado.  

O marketing esportivo é, portanto, uma ferramenta muito útil para comunicar-se 

com os clientes, colaboradores e comunidade. E sendo ligado ao esporte, reveste-se da 

emoção e da paixão que acompanham a prática esportiva. Esse seria o grande 

diferencial desse tipo de marketing, pois agrega à marca os valores transmitidos pelo 

esporte, como liderança e trabalho em equipe. 

Outro diferencial é que ele atinge o consumidor não somente nos intervalos 

comerciais, mas durante todo o programa, de forma que a fixação da marca se dá de 

maneira subliminar. Além disso, o consumidor não vê a marca apenas como um 

produto, mas como uma parceira de seu time do coração, merecendo, por isso, sua 

lealdade. Dessa forma, o marketing esportivo envolve além da parte puramente 

comercial e financeira, envolve emoção, alegrias e conquistas, valores imensuráveis 

que, por isso mesmo, são valiosíssimos. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A – Questionário Entrevistas. 
 
1.Nome:______________________________________Empresa:_______________________ 
 
2. Tempo de experiência na área (função): 
� Até 5 anos;   � De 16 a 20 anos; 
� De 6 a 10 anos;  � De 21 a 25 anos; 
� De 11 a 15 anos;  � Mais de 25 anos. 

 
3. Qual a sua idade? 
� Até 25 anos;   � De 46 a 55 anos; 
� De 26 a 35 anos;  � De 56 a 65 anos; 
� De 36 a 45 anos;  � Mais de 65 anos. 

 
4. Nível de escolaridade: 
� Até o 2º grau incompleto;  � Pós-graduação lato sensu (especialização) completo; 
� 2º grau completo;   � Pós-graduação stricto sensu mestrado incompleto; 
� Curso superior incompleto;  � Pós-graduação stricto sensu mestrado completo; 
� Curso superior completo;  � Pós-graduação stricto sensu doutorado incompleto; 
� Pós-graduação lato sensu  � Pós-graduação stricto sensu doutorado completo. 
(especialização) incompleto; 

 
5. Qual a área de sua formação? 
_____________________________________________ 

 
6. Qual sua função dentro da empresa patrocinadora? 
 
_________________________________________________________ 
 
7. Quais os motivos que levaram a sua empresa a unir-se ao Grêmio? 
 
_________________________________________________________ 
 
8.  Alguma vez já patrocinou uma equipe de futebol? (   ) Sim (   ) Não Se sim, qual equipe além 
do Grêmio?  E qual o período do contrato? 
 
_________________________________________________________ 
 
9. Como surgiu a idéia de patrocinar o Grêmio? E qual foi o período estabelecido para o 
mesmo? 
 
_________________________________________________________ 
 
10. A sua empresa tem interesse na renovação deste contrato? (   ) Sim (   ) Não  - Por quê? 
 
_________________________________________________________ 
 
11. Na época em que o Grêmio caiu para 2ª divisão, como foi estar aliado a esta equipe? 



 
 

 

 
 

 
_________________________________________________________ 
 
12. Descreva resumidamente (não é necessário informar valores) que ações estão envolvidas 
neste contrato de patrocínio. 
 
_________________________________________________________ 
 
13. Levante os principais fatores de sucesso que envolvem a parceria de sua empresa com o 
Grêmio. 
 
_________________________________________________________ 
 
14. Quais são as principais dificuldades que envolvem este tipo de contrato?  
 
_________________________________________________________ 
 
15. Durante o contrato atual, existe algum fato importante que você deseja mencionar?  
 
_________________________________________________________ 
 
16. É possível mensurar o retorno que esta forma de patrocínio traz para sua empresa? 
Sim (   )    Não (    )    Se sim, como? 
 
_________________________________________________________ 
 
17. Analisando os uniformes do Grêmio, fica fácil perceber que cada patrocinador possui um 
local específico de exposição, seja no calção, nas costas da camisa ou ainda nas mangas. Você 
sabe informar porque o patrocínio da sua empresa está localizado neste espaço?  
 
_________________________________________________________ 
 
18. E ainda, o espaço destinado ao seu patrocínio tem local específico. Como ele foi definido? 
 
_________________________________________________________ 
 
19. Existem aspectos que podem ser melhorados em se tratando da comunicação do clube com a 
empresa?   Sim (   )    Não (    )    Se sim, quais? 
 
_________________________________________________________ 
 
20. Quais são os planos futuros para as ações entre a sua empresa e o Grêmio? 
 
 

 

 


