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RESUMO  

Este trabalho tem o propósito de responder se o investimento feito em marketing 

esportivo pelas empresas Brandt Sports e Casas Eny, nos clubes de futebol da cidade de 

Santa Maria – RS, Internacional – SM e Riograndense F.C., respectivamente, dá o 

devido retorno ou não. O objetivo geral deste trabalho é verificar se o investimento em 

marketing esportivo feito pelas Brandt Sports e Casas Eny, nos clubes Internacional – 

SM e Riograndense F.C., dá retorno e identificar as formas de avaliação deste 

investimento. Os objetivos específicos são identificar quais motivos levaram as 

empresas a fazer este investimento, verificar de que maneira a marca do patrocinador é 

exposta e levantar quais são os meios de medir o retorno em patrocínio das empresas. O 

referencial teórico apresenta os seguintes temas: marketing esportivo, patrocínio 

esportivo e marca. Após feita análise com os entrevistados, que são os responsáveis 

pelos setores das empresas abordadas nesse trabalho, ficou constatado que o marketing 

esportivo dá retorno em Santa Maria e é possível mensura-lo.   

Palavras-chave: Investimento. Marketing esportivo. Patrocínio. Marca. Retorno. 

ABSTRACT   

This work has the intention to answer if the investment made in esportivo marketing for 

the companies Brandt Sports and Casas Eny, in the clubs of soccer of the city of Saint 

Maria - RS, the International - SM and Riograndense F.C., respectively, of the o due 

return or not. The general objective of this work is to verify if the investment in 

esportivo marketing made by the Brandt Sports and Casas Eny, in the clubs 

International - SM and Riograndense F.C., of the return and to identify the forms of 

evaluation of this investment. The specific objectives are to identify which reasons had 

taken the companies to make this investment, to verify how the mark of the sponsor is 

displayed and to raise which are the ways to measure the return in sponsorship of the 

companies. The theoretical referencial presents the following subjects: esportivo 

marketing, esportivo sponsorship and mark. After made analysis with the interviewed 

ones, that they are the responsible ones for the sectors of the boarded companies in this 

work, he was evidenced that the esportivo marketing of the return in Saint Maria and is 

possible mensura it. 

Key-words: Investment. Sports Marketing. Sponsorship. Brand. Return. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Marketing Esportivo é uma ferramenta utilizada para comunicar-se com 

clientes, colaboradores e comunidade. Tem o esporte como forma de contato com o 

target e, portanto, é ligado diretamente à emoção, à paixão, segundo afirma Frazão 

(2008). Esse é o grande diferencial com relação às demais ferramentas de comunicação. 

O marketing esportivo tem como vantagem, o fato de impactar um consumidor 

relaxado, em meio ao programa e não nos intervalos. Dessa forma, a empresa que faz 

uso dessa ferramenta é percebida não como um anunciante, mas sim como uma 

parceira, que faz com que os campeonatos ou times patrocinados possam ter sucesso e 

continuidade. Mas quando empresas enfrentam crises, o primeiro investimento a ser 

cortado é o da comunicação, impossibilitando tal continuidade. 

As empresas tendem a investir cada vez menos na área de comunicação, pois 

normalmente é a primeira verba que se corta em momentos de incertezas. Dentro do 

marketing esportivo existe o patrocínio esportivo. O foco do patrocínio voltado ao 

esporte, deve ser a proposta de um negócio, em que ambos saem ganhando, a empresa 

apoiadora e o patrocinado. Conforme Sleight (1989), "o patrocínio é considerado uma 

relação comercial através da qual é oferecido um suporte em troca de direitos e/ou 

associação”.  

Até agora, o ano de 2011, a preocupação em definir um conceito para patrocínio 

tem levado, o pesquisador, a retirar algumas conclusões interessantes. Segundo Contursi 

(2003), a primeira é o fato de o patrocínio ser uma técnica de comunicação. Do mesmo 

modo, e como segunda conclusão, este pode efetivamente contribuir para a ampliação 

da mensagem de uma marca ou de uma empresa.  

Uma marca é um produto ou serviço ao qual foi dada uma identidade, um nome 

e valor adicional de uma imagem de marca.   

 

Uma imagem é um conjunto simplificado e relativamente estável de 

percepções e de associações mentais ligadas a um produto, uma 
empresa e um indivíduo. Uma imagem é um conceito de receptor, 

enquanto a identidade é um conceito de emissor. (Pinho, 1996. p.25) 

 

Este trabalho têm como problema de pesquisa descobrir qual o retorno que as 

empresas Brandt Sports e Casas Eny têm com o investimento em marketing esportivo, 

nas agremiações Internacional-SM e Riograndense F.C., respectivamente. Para ter a 

possibilidade de responder este problema de pesquisa, o trabalho apresenta como 
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objeitvo geral, verificar se o investimento em marketing esportivo feito pelas empresas 

citadas acima, dá retorno e verificar as formas de avaliação deste investimento. Os 

objetivos específicos presentes neste trabalho são identificar quais motivos que levaram 

as empresas a fazer tal investimento, verificar como a marca das empresas 

patrocinadoras é exposta e levantar quais são os meios de medir o retorno em patrocínio 

das empresas e se estes meios existirem. Nos parágrafos seguintes as escolhas por meio 

de estudo e empresas analisadas serão apresentadas.  

Nos cursos de publicidade e propaganda o marketing esportivo não é um assunto 

muito discutido dentro da sala de aula, de modo que os interessados por este assunto, 

vão atrás de um conhecimento fora. Na instituição de ensino Unifra existe um histórico 

de trabalhos sobre marketing esportivo. Porém nenhum especifico sobre o retorno do 

investimento esportivo, por parte da empresa. Na busca por este conhecimento, os 

acadêmicos muitas vezes se deparam com questões que as respostas fogem dos livros e 

pesquisas na internet. O pesquisador vem na elaboração deste trabalho tentar achar uma 

resposta, para a questão mais importante e crucial quando se fala em patrocínio e 

marketing esportivo: o investimento feito pelas empresas em determinadas entidades 

esportivas gera o retorno esperado, e quais os métodos que essas empresas utilizam para 

medir o possível retorno?  

A elaboração de um trabalho, que tem como objetivo saber se realmente existem 

meios de medir o retorno em marketing esportivo, poderá dar abertura no universo da 

academia, para outros trabalhos com este tipo de problema. O retorno que as empresas 

têm com o marketing esportivo, ainda não foi trabalhado nesta instituição, por que em 

pesquisa prévia, na biblioteca de TFG’s, o pesquisador não encontrou nenhum outro 

trabalho deste tipo na instituição Unifra.  

A paixão por esportes desde pequeno fez com que o pesquisador, ao ingressar na 

faculdade de Publicidade e Propaganda, demonstrasse interesse pela questão do 

marketing, sempre relacionando o estudo com o esporte. A opção pelas empresas locais 

como Brandt Sports e Casas Eny que atualmente estão envolvidas no marketing 

esportivo dos clubes Internacional-SM e F.C. Riograndense respectivamente, deu-se 

pelo fácil acesso aos profissionais ligados à área do marketing. Já a opção que pelos 

clubes, foi feita por serem os dois clubes de futebol profissional da cidade de Santa 

Maria – RS. No referêncial teórico deste trabalho irão ser apresentados temas, como 

marketing esportivo, patrocínio esportivo e marca. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MARKETING ESPORTIVO 

2.1.1 O que é marketing esportivo?  

O esporte quando visto como um produto, possui uma combinação única de 

qualidades, processos e capacidades, e pode levar, aqueles que aplicam os conceitos do 

marketing, a serem mal sucedidos. Então, marketing esportivo não se resume a eventos 

esportivos ou astros esportivos fazendo aparições, estampando alguma marca em suas 

roupas. O marketing esportivo é “a aplicação específica dos princípios e processos de 

marketing aos produtos esportivos e ao marketing de produtos não-esportivos por meio 

da associação com o esporte” (SHANK, 2002, p. 2). 

Com essa definição de marketing esportivo pode-se dizer que as empresas que 

obtêm sucesso com a sua prática, são direcionadas pelo mercado e dirigidas para o 

mercado.  Assim, diz-se que tais empresas investem seu tempo para descobrir as 

necessidades e os desejos dos clientes, prestam atenção nas ações da concorrência e, 

assim, criam suas estratégias de marketing. Isso pode trazer como benefício a inovação, 

a capacidade de se manter no mesmo nível ou superior ao da concorrência e aumentar o 

nível de envolvimento com o cliente. Assim, Morgan e Summers (2002, p.7) ressaltam 

que:  

O marketing esportivo é aplicação dos quatro P (preço, produto, 

promoção e ponto-de-venda) de forma específica em um contexto 

esportivo, todo concebido para atender as necessidades dos clientes do 

esporte, sejam eles consumidores individuais, participantes de esportes 

ou jogadores, e investidores corporativos. (MORGAN, SUMMERS, 

2008, p.7) 

 

O motivo pelo qual se lida com o marketing esportivo de maneira separada dos 

outros tipos de marketing, é que esta é uma área complexa. Então Morgan e Summers 

(2008) afirmam que, como um serviço, o esporte tem como característica a 

intangibilidade, já que a maioria dos encontros esportivos não é de natureza física e 

tangível, não é palpável. Outras características são: a inseparabilidade, já que os eventos 

esportivos são consumidos simultaneamente, e, por fim, a heterogeneidade, tendo em 

vista que cada evento esportivo é único para cada cliente. Ainda assim, o esporte 

apresenta alguns elementos tangíveis no processo de comunicação, que são o 

merchandising, vídeos de jogos e as lembranças esportivas. 
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A satisfação dos consumidores em eventos esportivos está diretamente ligado a 

qualidade de suas experiências. Tal vivência também depende do humor do consumidor. 

Levando em consideração que o profissional de marketing não tem a capacidade de 

controlar e prever as emoções de um consumidor, ele fica limitado. Então Morgan e 

Summers (2002, p.8) dizem que “os profissionais do marketing esportivo tomam 

decisões de marketing em um ambiente onde os resultados de tais decisões são 

imprevisíveis”. 

Essa questão não é um fator que desestimule empresas a usar um esporte como 

estratégia de marketing. Isto fica claro quando Morgan e Summers (2008) evidenciam 

que um conceito muito importante do marketing é o conceito de troca, e quando se fala 

em estratégias criadas para o esporte, isto não é diferente. As pessoas estão dispostas a 

ceder algo para receber algo.  No caso do marketing esportivo, os consumidores cedem 

seu dinheiro, sua energia emocional e tempo para assistir, participar ou envolver-se com 

o esporte. O que pode causar problemas aos profissionais do marketing esportivo são os 

elementos intangíveis, já que as expectativas e percepções do valor que está sendo 

trocado não são claras. Isso porque é praticamente impossível calcular quanto vale a sua 

energia emocional e fidelidade à determinada agremiação esportiva.  

Em comum pensamento com Shank (2002), Bonavita (2008) fala que o 

marketing esportivo nada mais é que a aplicação de conceitos do marketing a tipos 

diferentes de produtos.  No marketing esportivo, a associação com a vitória é muito 

grande. Se um time ganha uma partida de futebol ou um atleta do atletismo bate algum 

recorde, a marca que ele carrega estampada em seu uniforme é automaticamente 

associada à vitória. Ainda pode se explorar as imagens individuais dos atletas, que têm 

um apelo maior junto ao público.    

 

2.1.2 Evolução do marketing esportivo 

  

Não é possível datar e nem especificar quando o marketing esportivo surgiu 

realmente no mundo. Mas existem teorias de seu começo.  

Uma teoria das origens do marketing esportivo diz que tudo começou 

na Grécia e Roma antigas, quando os cidadãos ricos apoiavam os 

festivais de atletismo e os aristocratas patrocinavam gladiadores no 

Coliseu de Roma, tudo na tentativa de conquistar a simpatia do 

público. (Ukman. 1984, p.158).  
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Esta abordagem não levou em consideração os conceitos que os profissionais de 

marketing esportivo adotam, que são os que estão mais voltados para a capacidade de 

produção e as previsões de receitas e vendas. 

 O patrocínio esportivo não foi visto como ferramenta de marketing até os anos 

1950, quando o presidente Eisenhower, dos Estados Unidos, pediu ajuda à Union Oil
1
 

para financiar um programa presidencial para condicionamento físico no país, em troca 

de cobertura nacional e apoio presidencial (LAZARUS, 1984). 

 Pode-se dizer que no inicio, o marketing esportivo se resumia aos principais 

eventos de desportos, como as olimpíadas de 1960 e 1970. Naquele momento, as 

entidades começaram a perceber que, para se ter sucesso no marketing esportivo, era 

preciso aplicar as práticas de negócios mais eficientes e tradicionais. Nesse período, os 

governos da Europa, Estados Unidos e Austrália, decidiram acabar com as propagandas 

de cigarro no rádio e na televisão. As empresas tabagistas encontraram uma saída nas 

arenas esportivas, para exposição de suas marcas. Tudo isto gerou um impulso no 

investimento em esporte, como o patrocínio de eventos de tênis, críquete e corridas 

automobilísticas. Assim, as marcas de cigarro mantinham suas identidades diante dos 

espectadores e possíveis consumidores.   

 Em 1984, o marketing esportivo já estava mais evidente e era praticado com 

mais freqüência. Nas Olimpíadas de Los Angeles do mesmo ano, o atletismo foi  

transformado em um negócio patrocinado, empregando conceitos de definição de 

preços, esforços de merchandising e mesmo modificações de produtos com base no 

mercado, com os uniformes dos atletas e a cobertura televisiva dos eventos 

determinando sua negociabilidade em termos de atração de público espectador e de 

comparecimento conforme cita Schloberg (1987). Esta foi a primeira olimpíada com 

dependência total de dinheiro da iniciativa privada, “depois disso o esporte olímpico foi 

verdadeiramente reconhecido por seu valor comercial” (SHANNON, 1999 p.69). 

 Com o passar dos anos, o esporte se tornou um grande negócio, com cifras 

milionárias, girando em torno de jogadores de franquias de campeonatos. Isso tudo 

devido ao desenvolvimento do marketing esportivo. Sendo assim, Morgan e Summers 

(2008) ressaltam que: 

  

                                                             
1
Union Oil Company of California, é uma empresa extinta que era uma exploradora de petróleo e grande 

comerciante no final do século 19. 
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Esse uso do esporte nos esforços de marketing das empresas é 

chamado de marketing esportivo. Trata-se da tomada estratégica de 

decisões para incorporar o esporte como um veículo na estratégia de 

marketing da empresa, de forma que conquiste atenção, desenvolva 

uma marca ou imagem corporativa específica ou talvez comunique 

benefícios específicos do produto ou serviço a um certo grupo-alvo. 

(MORGAN SUMMERS, 2008, p.10)  

 

Nesse contexto é possível afirmar que as entidades esportivas têm como aliadas 

as atividade de marketing, para atingir suas metas e se comunicar com seus 

consumidores. Tais consumidores que logo se passaram a perceber o esporte como algo 

que possa ser consumido. 

 

2.1.3 O esporte como objeto de consumo 

  

Sempre que uma pessoa assiste, joga ou participa de um esporte, essa ação é 

denominada de consumo esportivo. De acordo com Morgan e Summers (2008), o 

esporte tem duas maneiras de ser consumido: diretamente e indiretamente. Quando o 

consumidor vai até o local do jogo ou participa de um esporte se diz que ele consome 

diretamente. Quando o consumidor acompanha o jogo pelo rádio, televisão ou lê sobre 

ele na internet e jornal, ele está consumindo indiretamente. 

 O consumo quando se dá desportivamente é capaz de satisfazer uma série de 

necessidades sociais das pessoas. “O consumo esportivo permite aos indivíduos 

compartilhar algo com outros na comunidade, de igual para igual, independentemente 

da posição social, idade ou sexo” (BEISSER apud MORGAN E SUMMERS, 1967, 

p.145).  O esporte permite que seus consumidores estabeleçam ligações com pessoas 

que não são de seu ambiente de convivência diária ou que são completamente estranhos 

a você.  No convívio com outras pessoas existe emoção e no esporte não é 

diferente, ele se caracteriza pela alta carga emocional em que as pessoas, que 

acompanham as atividades, são envolvidas. Esse envolvimento que homens e mulheres 

tem com o esporte é o que o torna tão atraente. Nunca se sabe de antemão qual será o 

resultado da partida e, durante o evento esportivo, este resultado pode ser favorável ao 

torcedor em um minuto, e no instante seguinte, já não ser tão favorável. 

 
O empreendedor esportivo Veeck (1962) alega que o esporte é 

carregado de emoção e que as pessoas rememoram os acontecimentos 

passados e anseiam pelo que está por vir. Essa expectativa e a 

incapacidade dos espectadores de influenciar e prever o resultado são 
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alguns dos motivos pelos quais as emoções podem ser tão intensas em 

um evento esportivo. (MORGAN, SUMMERS, 2008, p.20) 

   

A presença da emoção no esporte é algo imprescindível para a existência de um 

consumo esportivo. Todo o início e meio de semana pode-se facilmente achar notícias 

nos meios de comunicação de torcedores excessivamente felizes pelo desempenho de 

seu time, em determinado campeonato. E essa felicidade pode se prolongar por muito 

tempo, por causa da imprensa. Através de reportagens, comentários, debates e vídeos os 

torcedores podem lembrar-se de determinada façanha. “O esporte tem a capacidade de 

evocar os extremos da emoção em pessoas que, de outra forma, parecem normais. Ele 

também deixa alguns indivíduos indiferentes, perguntando-se pra que tanto exagero” 

conforme afirma Richins, (1983 p.169). Dentro de uma sociedade, naturalmente existem 

pessoas que não são ligadas fortemente com esporte, e estas pessoas podem vir a achar 

estranho o comportamento de pessoas ao seu redor por causa de um resultado esportivo. 

Mas é este resultado que muitas vezes leva o consumidor tomar a decisão de fazer ou 

não uma compra. 

2.1.4 O Consumidor esportivo 

 

 Os profissionais de marketing esportivo precisam entender como os futuros 

consumidores tomam as suas decisões de compra. Eles possuem preferências e elas 

estão em constante mudança. “O comportamento do consumidor é o estudo das ações 

diretamente envolvidas na obtenção, no consumo e no descarte de produtos e serviços, 

incluindo os processos de decisão que antecedem e sucedem essas ações” (MORGAN E 

SUMMERS. 2008, p.98).  

 Morgan e Summers (2008), afirmam que de forma geral o processo que leva o 

consumidor a tomar uma decisão de compra se resume em quatro etapas. Primeiro 

acontece a identificação do problema ou necessidade, logo depois o consumidor vai 

buscar informações sobre o produto a ser comprado. A terceira etapa vem com a 

avaliação das alternativas, e a última e quarta etapas são relativas à decisão de compra e 

ao processo pós-compra. Mas às vezes tais etapas não são seguidas rigorosamente, nesta 

ordem, por causa da apreensão que o consumidor sente , então os consumidores podem 

tanto pular como retroceder etapas. 
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 Tais decisões dividem-se em dois grupos: as de baixo envolvimento e as 

complexas ou de alto nível. A decisão de ir assistir a um jogo de futebol no estádio é 

simples e direta para a maioria das pessoas, logo, essa é uma decisão de baixo 

envolvimento. De acordo com Morgan e Summers (2008), porém, quando se toma a 

decisão de ir assistir a final da próxima copa do mundo de futebol, precisa pensar em 

hospedagem, alimentação, transportes na cidade do evento e passagens aéreas, se o local 

for distante, logo esta será uma decisão complexa ou de alto nível. 

 Para Morgan e Summes (2008), quando o consumidor de depara com uma 

decisão complexa ou de alto envolvimento ele tende a alongar o processo. Irá passar 

mais tempo procurando informações que podem ser vitais para sua compra final. Em 

uma tomada de decisão complexa, o processo se estende pelos altos níveis de risco 

financeiro, social e físico, pelos produtos serem complexos. 

Se os produtos forem simples e de conveniência, comprados regularmente e cujo 

ciclo de vida é curto, pode-se dizer que o processo de decisão é de baixo envolvimento. 

Neste processo, é comum os consumidores pularem etapas, por já terem experiência em 

compras anteriores, e também dificilmente passam por dúvidas na etapa da pós-compra. 

Este consumidor não corre riscos por já ter uma experiência de sucesso anterior. 

 Segundo Morgan e Summers (2008), o risco que cada compra traz, é um fator 

importantíssimo para definir quanto tempo e esforço as pessoas dedicam à decisão. 

Quando se pensa em risco percebido no processo de compra, podem-se identificar 

cinco: risco social, financeiro, funcional, psicológico e físico. 

 Quando se fala em risco social se tem em mente a opinião dos outros. Quem 

pensa neste risco, tem preocupação com o que os outros acharam a respeito da compra. 

Esse tipo de risco é comum quando a compra é vista com facilidade por outras pessoas, 

como roupas e carros. O risco financeiro tem relação com o preço do item que o 

consumidor deseja comprar. Produtos ou serviços que tenham um valor mais elevado 

que o esperado é estudado com mais calma, para que não se tome nenhuma decisão 

precipitada. “Os níveis de risco financeiro sentidos pelos consumidores estão 

diretamente relacionados à sua situação socioeconômica e as suas percepções de valor” 

(MORGAN, SUMMERS, 2008, p.102). O risco funcional está relacionado à 

preocupação de uma pessoa com o funcionamento esperado do item adquirido. 

Traduzindo para o esporte, pode-se pensar na preocupação de um torcedor com os 

assentos do estádio em que ele vai assistir a um jogo. O consumidor esportivo fica se 

perguntando se ele terá uma boa visão do local que escolheu parra assistir ao jogo. 
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Quando se demora demais para tomar determinada decisão e o item não está mais 

disponível, gera-se uma frustração pelo desperdício de tempo no processo, quando isto 

acontece se é denominado risco psicológico. O risco físico está relacionado com a 

segurança pessoal. Consumidores de eventos esportivos podem ter este risco, pela falta 

de segurança no local, pelas brigas de torcidas no caso do futebol. Depois de todos os 

riscos estudados o consumidor passa a pensar detalhadamente nas etapas da decisão de 

compra. 

 O primeiro passo na decisão de compra que um consumidor irá pensar é fazer a 

identificação dos problemas ou necessidades. Isto só é possível ocorrer quando o 

possível consumidor percebe que existe uma distância muito grande entre o estado que 

ele está, e o está que gostaria de estar. Para Morgan e Summers (2008) a discrepância 

tem de ser grande o bastante para motivar o consumidor a tomar uma atitude para 

resolvê-la.  

Os profissionais de marketing estudam e tentam entender os motivos 

psicológicos e inconscientes de um consumidor, tais motivos também podem ser 

chamados de carências, que só ocorrem quando têm uma necessidade que não é 

atendida. Carências não possuem uma ligação direta com as necessidades, pelo 

contrário têm como base os desejos ou percepções que as pessoas têm sobre si mesmo. 

Morgan e Summers (2008) citam o exemplo que os profissionais de marketing podem 

destacar as vantagens de se praticar um determinado esporte, como sociais, físicas e 

culturais todas elas desejáveis, mas nenhuma essencial.  

 Um consumidor identifica as carências não atendidas e necessidades de muitas 

maneiras diferentes. De todas, a mais comum é aquela quando um serviço ou produto 

exigido não tem o desempenho esperado e assim começase a se pensar em uma 

mudança. Por exemplo “um individuo precisa de um novo tênis de corrida já que seu 

antigo tem furos no solado ou os jogadores de seu time não estão comprometidos com o 

que fazem e ele precisa mudar de clube para encontrar jogadores sérios” (MORGAN E 

SUMMERS, 2008, p.104). 

 Quando informações sobre serviços ou produtos superiores aos existentes de 

alguma forma são expostos aos consumidores, estes podem identificar suas carências. 

Isto é muito feito por meio de comunicação de marketing, um exemplo histórico são as 

campanhas da Nike, que dizem “Se você quer jogar como Michael Jordan
2
, use 

                                                             
2 Michael Jeffrey Jordan é um ex-jogador profissional de basquetebol norte-americano 
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produtos Nike
3
”. Uma das principais atividade de um profissional de marketing que 

esteja ligado ao esporte é tentar despertar carências e desejos na mente dos 

consumidores, para com os seus serviços e produtos. Por muitas vezes é mais fácil 

quando se trata de um produto físico, como um tênis ou uma raquete de pádel, do que 

para serviço ou experiências. 

  

Por exemplo os profissionais de marketing tentando criar um desejo 

pelos ingressos de um evento esportivo têm de se concentrar em 
comunicar a atmosfera provável do evento, a emoção de estar lá e o 

fato de que, uma vez acabado o evento, ele nunca poderá ser recriado, 

como foi feito na publicidade da Copa do Mundo de Rúgbi de 2003. A 

grande ênfase dos comentaristas esportivos no Brasil se dá pela 

atribuição fatalista de suas informações. Por exemplo, em um jogo de 

futebol monótono o narrador descreve a situação – É um jogo 

dramático, senhoras e senhores, uma guerra sem trégua. (MORGAN, 

SUMMERS, 2008, p.104) 

   

Uma experiência tem que gerar um nível de lembrança muito grande, para que o evento 

cada vez que seja lembrado, para que ainda exista um êxtase presente no consumidor. 

 Depois de todo o processo de identificação de problemas, vem o segundo 

estágio, o que pode se intitular de “busca de informações”. Para Morgan e Summers 

(2008) é aqui que os consumidores consideram de quais informações adicionais podem 

precisar para auxiliar em sua decisão. Dependendo do nível de envolvimento que o 

consumidor tenha com a decisão, a busca de informações pode vir de forma interna ou 

externa.  

 Os escritores Morgan e Summers (2008) explicam que uma busca de 

informações interna se caracteriza quando os consumidores não estão muito 

preocupados com o resultado da decisão, tais consumidores têm como guia informações 

que ele guarda na memória, buscar informações em mídias ou com amigos não é uma 

característica. Por outro lado, quando se tem um consumidor que está preocupado com o 

resultado da decisão e têm a plena certeza que não possuem consigo todas as 

informações necessárias para tomar a decisão e vão buscar em todos meios possíveis 

mais informações, é chamado de busca externa de informações. As informações 

externas podem ser um material de responsabilidade do marketing, como informações 

obtidas com vendedores, embalagens e anúncios. E as informações que não são 

controladas pelo marketing podem ser obtidas com parentes, amigos, notícias e internet.  

                                                             
3
 Nike é uma empresa americana, considerada a maior no segmento de roupas e calçados para esporte. 
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 A maioria dos consumidores considera as informações mais confiáveis e mais 

persuasivas quando as obtêm por fontes que não sejam controladas por profissionais de 

marketing, preferem quando conseguem informações por meio de amigos, isto se chama 

de comunicação boca a boca. 

  

Para compras como as do esporte, que têm um alto nível de 

intangibilidade e são, em grande parte, baseadas em experiências 

individuais, as fontes de informação não controladas pelo profissional 

de marketing torna-se ainda mais importante para os potencias 

clientes. Além disso, as informações controladas pelo marketing 

dependem da tentativa de transmitir as emoções e os sentimentos 

associados a uma compra esportiva, já que esses são benefícios 

principais que os consumidores estão buscando. (MORGAN, 

SUMMERS, 2008, p.105) 

 

Então, depois que o consumidor passa pela fase da busca de informações, ele 

analisará toda a sua gama de informações adquirida e irá considerar uma lista final de 

alternativas. Esta lista foi montada na fase de análise de informações. Para fazer a 

escolha final, os consumidores seguem algumas regras de decisão. 

 

Para a maioria das decisões do consumidor, algum tipo de avaliação 

dos principais recursos ou atributos das diversas alternativas é 

realizado para determinar qual é a melhor opção. No caso das decisões 

de consumo esportivo, a intangibilidade e a falta de alternativas 

identificáveis e comparáveis tornam isso um pouco mais difícil. 

Assim, ao avaliar opções esportivas, os consumidores podem usar 

critérios como relação custo- beneficio, aceitação social e relevância e 
qualidade do relacionamento com a equipe de vendas ou outros 

prestadores de serviços para ajudar em sua decisão. (MORGAN,  

SUMMERS, 2008, p.106) 

   

Então, depois de todo este processo, o consumidor está pronto para fazer a 

escolha. Assim que ele faz a escolha, automaticamente, passa por outro processo de 

decisão. Ele precisa decidir como pagar, quando pagar e aonde concluir a compra. Neste 

estágio, segundo Morgan e Summers (2008), os consumidores ficam muito interessados 

em como que irão receber o que eles compraram. E logo acabam estão em outro 

processo de decisão, eles decidem se estão felizes e satisfeitos com o investimento feito. 

Todo o processo feito depois da compra concluída é intitulado de processo pós-

compra. Sempre que um consumidor adquire um produto mais complexo, ele passa por 

um período de análise e reflexão obra a compra, pensa se fez ou não a escolha certa. 

Para Morgan e Summers (2008), isto é chamado de dissonância cognitiva. Os mesmos 
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autores citam que quanto maior for o risco percebido envolvido na compra e quando 

menos confiante for o consumidor sobre o processo de decisão, maior será a dissonância 

sentida.  

Quando se fala em consumo esportivo, a decisão passa por uma avaliação pós-

compra. O consumidor tende a fazer uma equação entre o dinheiro investido e o valor 

de seu esforço.  

 

Os profissionais de marketing esportivo precisam, assim entender de 

forma detalhada as motivações para a prática de diversos esportes, já 

que isso servirá como um guia para as estratégias necessárias para 

ajudar a renovar a confiança dos consumidores e diminuir a 

dissonância. (MORGAN, SUMMERS, 2008, p.106)   

 

 O critério que um consumidor usaria para medir a sua satisfação está 

diretamente ligado com a motivação que ele tem para fazer uma nova compra. Cada 

indivíduo da sociedade tem um processo de tomada decisão que é único, que também 

irá sempre mudar, dependendo do contexto da compra. Para entende melhor como o 

processo de decisão pode se diferenciar em cada consumidor, os profissionais de 

marketing que lidam com o esporte precisam estudar mais profundamente os fatores que 

influenciam o processo. Morgan e Summers (2008), dividem estes fatores em dois 

grupos: fatores psicológicos ou internos e fatores sociais ou externos.  

2.1.4.1 Fatores psicológicos ou internos 

 

Os fatores psicológicos ou internos é o que rege a formação interna de um 

consumidor, esta formação é o que faz enxergar e interpretar informações que lhe são 

apresentadas, estes fatores são únicos para cada pessoa. Os fatores são a personalidade, 

percepção, aprendizado e atitude, segundo Morgan e Summers (2008). 

Um consumidor possui uma série de características que são consciente e 

duradouras, a mistura destas características dá resultado a sua personalidade. Um ser 

humano raramente muda as suas características fundamentais. Morgan e Summers 

(2008), falam que a personalidade de uma pessoa determina como poderá reagir ao 

ambiente ao seu redor e como provavelmente irá agir em situações sociais.  

 Assael (2004) afirma que existem 4 teorias principais que são usadas para 

descrever a personalidade de um consumidor. São elas as teorias psicanalíticas, teorias 
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socioculturais, teorias de autoconceito e teoria de traços. Todas variam muito conforme 

a abordagem. Na maioria das vezes as teorias psicanalíticas e socioculturais têm uma 

abordagem qualitativa, as teoria de traços possui uma abordagem quantitativa e as 

teorias de autoconceito ficam no meio termo. 

 O marketing faz uso há muitos anos das teorias psicanalíticas, elas são úteis para 

explicar porque as pessoas tomam certa decisões de compras. Em contrapartida as 

teorias de auto-conceito analisam como a auto-imagem afeta o comportamento de 

compra, esta já é mais complicada de se usar em um planejamento de marketing por que 

as pessoas geralmente não são sinceras o suficiente sobre sua auto-imagem. As teorias 

socioculturais nada mais são do que uma derivação das características sociais e culturais 

e tem uma relação com o ambiente em que é tomada a decisão. Por último está a teoria 

que mais é usada no marketing esportivo: a teoria dos traços. 

 A teoria dos traços sugere que a personalidade é composta por uma série de 

traços que descrevem predisposições gerais de resposta (ASSAEL, 2004). Pedindo que 

uma pessoa responda a uma série de perguntas sobre traços específicos ou fatores de 

personalidade, pode-se quantificar a personalidade de uma pessoa. Logo depois de 

identificar um grupo de traços de personalidade, deve-se fazer um estudo sobre as 

informações levantadas e chegar a um resultado que são informações de previsão de 

compra, comunicação de marketing e segmentação. 

 Quando se fala em esporte, pesquisadores de todo o mundo tentam entender a 

relação entre a personalidade de um atleta e seu rendimento esportivo e até como eles 

escolheram os esportes que praticam. Morgan e Summers (2008) explica que “não 

surgiu nenhum perfil de personalidade específico que distinga, de forma o consistente, 

atletas de não-atletas, por exemplo, ou que distinga entre os atletas do sexo masculino e 

os do sexo feminino”.  

 Uma pergunta muito freqüente que os pesquisadores tentam responder é: o 

esporte muda a personalidade ou certas personalidades sentem-se atraídas por esportes 

diferentes? Mas a única coisa que os pesquisadores conseguiram sugerir foi que a 

genética influencia bastante a personalidade, o desempenho esportivo e a escolha do 

esporte. 

 Os pesquisadores já chegaram à conclusão que existe evidências que relacionam 

o tipo físico e a personalidade à pratica e à escolha do esporte, mas isso é meramente 

sugestivo. Então, tais pesquisadores concluem que não se pode prever com nenhuma 
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certeza as ligações entre esporte e personalidade, o que se pode fazer é fornecer indícios 

dos prováveis agrupamentos e relações entre esses fatores. 

 Além dos fatores da personalidade, é preciso entender os fatores da percepção de 

um consumidor, isto é, entender como eles interpretam as informações que lhe são 

passadas. “A percepção é o processo pelo qual os consumidores selecionam, organizam 

e interpretam informações do ambiente externo por meio de um ou mais de seus 

receptores sensoriais (visão, tato, paladar e audição)” (MORGAN, SUMMERS, 2008, 

p.111). O marketing esportivo está interessado em entender como os consumidores do 

esporte podem selecionar, organizar e interpretar informações relacionadas ao 

marketing sobre o esporte. Interações com amigos, família, internet e exposição a 

diversos meios é o que molda a nossa percepção sobre os esportes.  

 A exposição é primeiro estágio do processo perceptual. Os consumidores só 

podem começar a processar as informações quando expostos à comunicação de 

marketing. Esta exposição pode ser de forma aleatória ou deliberada. Segundo Morgan e 

Summers (2008), a exposição aleatória se caracteriza quando um consumidor ouve ou 

vê uma comunicação de marketing que conquista sua atenção por acidente. Por 

exemplo, quando alguém está dirigindo o carro e escuta no rádio que haverá uma 

partida de futebol de seu time, na cidade em que ele está, e ele decide comprar ingressos 

para o jogo. Este consumidor teve esta exposição de forma aleatória.  

 Em contrapartida, uma exposição deliberada ocorre quando o consumidor busca 

informações de marketing. Por exemplo, quando um consumidor chega a uma cidade 

nova e lê o jornal local em busca de informações sobre atividades esportivas. Sua 

exposição à informação ocorreu de forma deliberada.  

 O que os profissionais de marketing esportivo concluem é que eles precisam 

garantir que seu público alvo seja exposto a sua mensagem o maior número possível de 

vezes para garantir que prestem atenção a ela. Para aumentar a exposição de sua 

mensagem os profissionais de marketing esportivo procuram usar todas as mídias 

disponíveis. Um bom exemplo é a final da copa do mundo de futebol, época em que 

pode exibir sua mensagem em outdoors, jornais, revistas e internet, tudo para fazer com 

que o consumidor tenha a mensagem captada. 

 Uma vez que o consumidor esportivo fica exposto aos estímulos do marketing 

ele define se presta atenção ou não. Morgan e Summers (2008), explicam que os 

consumidores são expostos a milhares de mensagens publicitárias diariamente e com 

freqüência decidem a quais vão ou não prestar atenção. Essa triagem feita pelos 
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consumidores é chamada de atenção seletiva. Quando o consumidor já está no estágio 

de identificação da necessidade ou do problema no processo de tomada decisão têm 

mais chances de ter sua chamada sua atenção para informações que irão ajudá-lo na sua 

tomada de decisão.  

 Logo depois que os profissionais de marketing conseguem capturar a atenção 

dos consumidores, eles precisam fazê-los interpretar corretamente as informações. Isso 

nada mais é do que fazê-los entender as informações da maneira que foi planejado. 

 Por último, depois que o consumidor prestou atenção e interpretou a mensagem 

do marketing, a expectativa dos profissionais do marketing é que os mesmos retenham e 

armazenem as informações para consulta e compras futuras. “A retenção, assim como a 

atenção e a interpretação é seletiva. Às vezes escolhemos não lembrar aspectos 

desagradáveis de nossas experiências, e, outras vezes, escolhemos esquecer as partes 

agradáveis” (MORGAN, SUMMERS, 2008, p.113). Pode se dar como exemplo alguém 

que odiava jogar basquete na escola quando era criança, porque não tinha uma estatura 

muita alta, e não conseguia acompanhar o jogo, provavelmente esta pessoa não vá 

lembrar com carinho do esporte, então sua percepção dele será negativa. Por outro lado, 

se esta mesma pessoa se lembrar apenas das vitórias e seus feitos no esporte, sua 

percepção sobre jogar e ver um jogo pela televisão pode ser positiva.  

 Outro fator é o aprendizado, além da personalidade e percepção é importante e 

preciso ser levado em conta que os consumidores saibam aprender. Como todo o 

processo do consumidor é aprendido e não inato, ou seja, não nascemos com ele, o 

aprendizado é um fator determinante ao consumo. Segundo Morgan e Summers (2008), 

a maioria nossos gostos, atitudes, preferências, sentimentos sobre o produto e valores 

são aprendidos, quando ocorre uma mudança na memória de longo prazo e pode ser 

concentrada como não concentrada e até mesmo inconsciente, é gerado um aprendizado. 

 Quando se fala em aprendizado, Morgan e Summers (2008) apresentam duas 

linhagens. A primeira é a aprendizagem cognitiva, que é quando ocorre pela solução 

ativa de problemas. A segunda, é a aprendizagem comportamental, que se dá pela 

resposta condicionada a algum estímulo. 

 A aprendizagem cognitiva ocorre pela solução ativa do problema e é baseada na 

capacidade do consumidor de raciocinar e entender conceitos abstratos. A modelagem e 

o raciocínio são os tipos são os tipos mais comuns de aprendizagem cognitiva. “Com a 

modelagem, os consumidores aprendem pela observação dos resultados dos diversos 

cursos de ação tomados pelos outros” (MORGAN, SUMMERS, 2008, p.114). A técnica 
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da modelagem é usada com muita freqüência na comunicação de marketing para 

mostrar aos consumidores o que acontece ou não se eles escolhem determinada marca. 

Um slogan da Speedo, “Use Speedo e nade como Ian Thorpe
4
”, serve bem como 

exemplo. No esporte, este tipo de aprendizagem é muito comum porque as pessoas têm 

seus ídolos como heróis e querem imitar o seu comportamento, jeito de falar e de se 

vestir. 

 Quando o aprendizado se dá pelo raciocínio, os consumidores se envolvem em 

uma série de pensamentos complexos e por muitas vezes abstratos. 

  

Os profissionais de marketing que usam essa técnica normalmente 

expõem o seu caso apresentando aos consumidores uma série de 

situações ou possíveis conseqüências de comportamento, e então 

permitem que cheguem ás suas próprias conclusões sobre quais 

comportamentos adotar (MORGAN, SUMMERS, 2008, p.114) 

 

 Por exemplo, um consumidor que decide perder peso, pode ler o anúncio de uma 

academia que oferece uma série de atividades e instalações para todos os níveis de 

forma física e saúde. O consumidor poderá concluir que essa é uma boa academia, pois 

vai lhe trazer benefícios em longo prazo, por meio de atividades, conforme perde peso 

fica em forma.  

 O mais importante para os profissionais de marketing que fazem uso do 

raciocínio no desenvolvimento de suas estratégias, é que precisam estar convencidos de 

que os consumidores ficarão motivados o suficiente para usar a solução de problemas 

complexos. Além disso, também é preciso ter um entendimento claro das motivações e 

metas dos consumidores.  

 A aprendizagem comportamental têm suas teorias baseadas no condicionamento 

e repetição. “No caso do condicionamento clássico, os consumidores aprendem a 

associar uma resposta emocional ou comportamental específica a um estímulo 

incondicional por meio da repetição constante” (MORGAN, SUMMERS, 2008, p.115). 

Um exemplo bem claro é uma pessoa que deseja ter uma família unida pode encarar os 

anúncios para aumentar a prática do futebol como imagens positivas, nas quais famílias 

felizes e saudáveis são mostradas jogando futebol juntas. As respostas positivas sentidas 

pelo consumidor diante de imagens de famílias compartilhando o momento e jogando 

juntas poderão gerar um desejo de se envolver nesse esporte.  

                                                             
4 Ian James Thorpe, é um nadador profissional australiano. 
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Esse conceito é usado com freqüência pelos profissionais de 

marketing quando as emoções positivas evocadas por imagens, 

pessoas, cenários ou pela música são combinadas com um produto ou 

idéia na tentativa de fazer com que os consumidores transfiram essas 

emoções ao produto ou serviço sendo anunciado. (MORGAN, 

SUMMERS, 2008, p.114) 

 

 Em contrapartida, o condicionamento operante estimula a aprendizagem através 

da repetição e do reforço. Essa técnica é muito usado pelos técnicos para favorecer um 

melhor desempenho de seus jogadores. O reforço pode ser positivo (vencer) ou negativo 

(perder), é as vezes até mesmo o castigo é usado para moldar um comportamento 

desejado (se retirado do time). 

 

No sentido de marketing, os consumidores podem ser recompensados 

por um comportamento positivo (comprar o produto ou serviço) por 
meio de coisas como incentivos – quando você compra esse produto, 

pode entrar em um sorteio para ganhar um carro. O reforço negativo 

pode ocorrer pela ameaça de se perder um prêmio ao não fazer uma 

compra – apenas os que enviarem três código de barras do produto 

XYZ poderão adquirir essa edição especial do uniforme de futebol 

australiano assinado por todos jogadores (MORGAN, SUMMERS, 

2008, p.114) 

 

 Os profissionais de marketing também usam as técnicas de aprendizagem para 

influenciar e moderar as atitudes dos consumidores. Assim, eles podem trabalhar como 

uma margem de “acerto”. 

 O último fator interno ou psicológico são as atitudes. “As atitudes são 

combinações duradouras e consistentes de respostas emocionais, comportamentais e 

cognitivas a um dado objeto no ambiento” (MORGAN, SUMMERS, 2008, p.115). 

As atitudes são aprendidas consistentes, isto significa que embora os profissionais de 

marketing tenham a capacidade de influênciá-las, uma vez formadas, elas são difíceis de 

serem modificadas. Toda a tomada de decisão é norteada pelas atitudes. 

 No geral, as atitudes são formadas por elementos, pensamentos, emoções e 

comportamentos. Nossas atitudes gerais são fruto de uma interação desses três 

elementos. Isto significa que se achamos que jogar futebol é bom para manter a forma 

física do nosso corpo e nos ensina muito sobre trabalho em equipe, então teremos um 

sentimento positivo sobre o futebol. Então, faremos esforços para apoiar a idéia de 

prática-lo ou pelo menos acompanhar a uma partida pela televisão. “Os profissionais de 
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marketing esportivo precisam entender as atitudes do consumidor antes de encorajar ou 

promover atitudes já positivas ou de tentar alterar as negativas” (MORGAN, 

SUMMERS, 2008, p.116). Com freqüência tais profissionais se concentram em tentar 

mudar ou afetar o aspecto emocional das atitudes, já que isso é normalmente mais fácil 

de se alcançar.  

  

2.1.4.2 Fatores sociais ou externos 

 

Dentro dos fatores sociais ou externos que influenciam no processo de compra 

do consumidor. Eles são a cultura, os grupos de referência, a família e as influências 

situacionais. 

Se entende por cultura, uma combinação de demografia, idioma, tradições que 

são compartilhadas e passada para as pessoas de geração em geração e valores. “A 

cultura é dinâmica, aprendida e duradoura, o que significa que, embora ela mude, essa 

mudança é lenta e não é algo com o qual nascemos” (MORGAN, SUMMERS, 2008. 

p.117). Toda tomada de decisão de um consumidor é afetada pelos valores culturais. 

Outros fatores que afetam a tomada de decisão são as normas, costumes e rituais que 

cada pessoa têm. Quando vamos decidir o que comprar, porque comprar e aonde 

comprar, são decisões que estão cheias de cultura. 

A cultura de uma pessoa é um fator que influencia no processo de tomada de 

decisão de uma compra de um consumidor. Segundo Morgan e Summers (2008), a 

cultura de um consumidor é algo que deve ser levado muito em consideração pelos 

profissionais que trabalham com o marketing esportivo. Quando se fala em esporte, 

estes profissionais atestam que as diferentes culturas ao redor do mundo têm um ponto 

em comum, a valorização de atividades esportivas. Outro fator positivo é que o esporte 

supera obstáculos como o idioma e a religião. 

Um processo que é nomeado de socialização é responsável pelo aprendizado dos 

valores culturais das pessoas. Esse processo ocorre de maneira natural através amigos, 

experiências e influências familiares. Por exemplo, os profissionais de marketing que 

pretendem atingir um grupo de crianças precisam entender o impacto da socialização e 

da cultura sobre este grupo. Segundo Morgan e Summers (2008), a sociedade, um dos 

nossos valores mais centrais, está diretamente ligada ao esporte. Valores como 

autoconfiança, trabalho em equipe, empatia, sucesso e independência são desenvolvidos 
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pela participação no esporte. Tais valores são reforçados na escola, onde a prática de 

algum esporte é encorajada. Logo depois da cultura vêm os grupos de referência. 

Todos indivíduos que têm a capacidade de influenciar os comportamentos e 

atitudes de compra de um determinado grupo de pessoas é denominado de grupo de 

referência. Muitas vezes essas pessoas são capazes de definir códigos de conduta e 

normas de comportamento “Alguns grupos de referência são ambicionados, o que 

significa que os consumidores ambicionam fazer parte deles, mesmo que não tenham 

qualquer contato direto com eles.” (MORGAN, SUMMERS, 2008. p.119). Um bom 

exemplo são tenistas de elite com Rafael Nadal
5
 e Roger Federer

6
, que seriam um grupo 

de referência ambicionado por jovens tenistas. Assim como Ian Thorpe e Gustavo 

Sherer
7
, já foram referências para pessoas que tinham a natação como principal esporte. 

Existe um outro tipo de grupo de referência que têm um caráter mais 

informativo, assim podem ser usados para fornecer informações e ajudar no processo de 

tomada de decisão de compra. Essas pessoas são aquelas que fazem as informações 

circular, o popular boca-boca, tais pessoa são vistas de certa forma como especialistas. 

Existe na sociedade outro grupo de referência que pode exercer uma influencia de valor 

expressivo sobre o comportamento de outros indivíduos. Os últimos grupos de 

referências presentes na sociedade possuem um influência normativa sobre o 

comportamento. Segundo Morgan e Summers (2008), eles têm a capacidade de definir 

regulamentos e regras que precisam ser seguidos para que se posso fazer parte deles. 

Existem muitos clubes esportivos que exercem esse tipo de influência sobre seus 

membros.  

Entre todos os grupos de referência presentes na sociedade, o mais importante 

para qualquer consumidor é a sua família. As decisões que um consumidor pode tomar 

sozinho, diferem das decisões que este mesmo consumidor pode tomar em conjunto 

com a família. As famílias são um grupo muito importante para os profissionais de 

marketing esportivo, principalmente para os esportes destinados às crianças. Os pais 

precisam estar preparados para gastar dinheiro, tempo e esforço para levar e trazer os 

filhos dos treinos e jogos, senão as crianças não irão praticar o esporte. Para Morgan e 

Summers (2008), fica claro que os pais são alvos do marketing relacionado à compra de 

                                                             
5
 Rafael Nadal Parera é um tenista espanhol. 

6
 Roger Federer é um tenista suíço. 

7 Gustavo Sherer é um ex-nadador profissional brasileiro. 
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vestuário esportivo para as crianças, já que são os pais que possuem o dinheiro para 

gastar, além de ter interesse no esporte do filho. 

 

As mudanças nas estruturas familiares, do tradicional modelo pai, mãe 

e dois filhos, para uma família com pais solteiros, vários pais e 

padrastos/madrastas e até mesmo meio-irmãos, também estão afetando 

a arena do marketing esportivo. Em algum caso, famílias divididas 

significam mais dinheiro gasto em atividades esportivas/ de fazer, 
como o comparecimento a eventos esportivos, ao passo que, em 

outros, essa mudança na estrutura familiar pode resultar em menos 

dinheiro e tempo para atividades extracurriculares em família. 

(MORGAN, SUMMERS, 2008, p.120)      

 

Os profissionais de marketing devem aproveitar as oportunidades apresentadas 

por tais mudanças. Eles também precisam considerá-las em seus material promocionais 

e publicitários, mas nunca ignorando esse diferentes grupos familiares em imagens 

usadas para promover seu esporte. 

A forma como os indivíduos se comportam na sociedade e todas as decisões que 

são tomadas ocorrem no contexto de diversas influências situacionais. 

  

Quando deparamos com estádio lotados e lojas barulhentas, podemos 

nos sentir ansiosos e estressados e ter menos chances de gastar 

dinheiro ou de não ter pressa para fazer a compra. Se estivermos 
felizes e apreciando a companhia de outras pessoas, temos muito mais 

chances de gastar mais dinheiro do que se estivermos sozinhos e, por 

fim tomamos decisões de forma diferente se estivermos comprando 

coisas para uso próprio, em vez de presentes para outras pessoas. 

(MORGAN, SUMMERS, 2008, p.120) 

 

 

Quando se fala em marketing esportivo, cinco tipos diferentes de influência 

situacional, eles são os arredores físicos, arredores sociais, perspectivas temporais, 

definição de tarefas e estados anteriores.  

Os arredores físicos se referem ao clima, iluminação, sons, decoração, e 

configurações visíveis de cenário de compra. Segundo Morgan e Summers (2008), os 

profissionais de marketing esportivo têm a capacidade de influenciar significativamente 

os arredores físicos e precisam garantir que estão levando em consideração aspectos 

como conforto, segurança e bem-estar geral do consumidor em suas decisões sobre esse 

fator. 

A presença de outras pessoas e a capacidade que estas pessoas têm de influenciar 

a experiência de consumo está diretamente ligado aos arredores sociais. Esta 

experiência é muito importante para os profissionais do marketing que lidam com o 



26 
 

esporte, pois o esporte geralmente é consumido em ambientes sociais. “Infelizmente, 

eles não podem fazer muita coisa para influenciar esse fator específico, já que o 

comportamento e as interações dos outros estão muito fora de seu controle.” 

(MORGAN, SUMMERS, 2008. p.121). O comportamento de uma pessoa, assim como 

a sua capacidade de interatividade não é algo que possa ser guiado pelos profissionais 

de marketing. 

Quando um consumidor percebe restrições de tempo ou fala em ano, horas ou 

até mesmo em sazonalidade ele está fazendo uma associação com perspectivas 

temporais. “As perspectivas temporais podem afetar de diversas maneiras a forma como 

os consumidores tomam as decisões.” (MORGAN, SUMMERS, 2008. p.121). Como 

existem muitos esportes que só são praticados em uma determinada época do ano, a 

sazonalidade é uma influência no esporte. Depois das influências situacionais por 

perspectivas temporais, vem a definição de tarefas. 

Quando se fala em uso pretendido ou motivo de uma compra se está falando de 

definição de tarefas. “As compras feitas para outros, como presentes, freqüentemente 

têm um significado ou intenção bastante diferente das compras que alguém faz para si 

mesmo.” (MORGAN, SUMMERS, 2008. p.122). Os motivos pelos quais uma pessoa 

escolhe praticar um determinado esporte serão influenciados pelas conseqüências ou 

resultados desejados com o envolvimento. Por exemplo, uma pessoa que resolve entrar 

para algum time de futebol amador para melhorar sua forma e conhecer novas pessoas, 

baseia sua escolha de time e clube nessas motivações. Essa pessoa provavelmente irá 

escolher o clube que mais lhe oferece condições para que ela alcance seus objetivos. Por 

outro lado, uma pessoa que deseja jogar futebol de uma maneira competitiva, e um dia 

participar de alguma seleção, irá fazer escolha de clubes diferente de quem só quer 

manter a forma, já que seus motivos por praticar o esporte são diferentes. O último tipo 

de influências situacionais são os estados anteriores. 

 Sempre que se fala em influências situacionais de estados anteriores, está se 

referindo ao estado de ânimo ou condições temporais do consumidor. Por exemplo uma 

pessoa que de alguma forma tem um adicional de quinhentos reais em seu orçamento do 

final do mês, pode decidir comprar ingressos do mês todo para jogos do seu time do 

coração. Em contrapartida uma pessoa que faz uma conta nova pode ter que cortar 

gastos com o esporte que prática. 
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De forma similar, as pesquisas revelam que, quando as pessoas estão 

felizes e com ânimo positivo, tendem a gastar mais dinheiro do que 

quando estão ansiosas ou tristes. Os profissionais de marketing tentam 

com freqüência, influenciar o ânimo de um consumidor em suas 

comunicações de marketing usando o humor ou outras sensações 

positivas para que seu alvo tenha mais chances de transferir esses 

estados positivos de ânimo ao produto. (MORGAN, SUMMERS, 

2008, p.123) 

 
 

 Os profissionais de marketing tentam influenciar o ânimo de possíveis 

consumidores em eventos esportivos ao vivo, através do controle que eles têm dos 

arredores físicos dos locais dos jogos. Tudo isso é uma tentativa de criar uma atmosfera 

mais confortável e agradável. 

 Segundo Morgan e Summers (2008), todos estes fatores externos possuem a 

capacidade de influenciar o processo de tomada de decisão de um consumidor, e muitos 

deles estão fora do controle dos profissionais de marketing. Mas apesar disso, é de suma 

importância que os profissionais de marketing, que trabalham com o esporte, entendam 

seus consumidores e os fatores que os levam a tomar uma decisão de compra, para que 

posteriormente possam incorporar estratégias às atividades de marketing para lidar com 

os prováveis impactos. 

2.2 PATROCÍNIO ESPORTIVO 

 

 Todos os processos de decisão de compra podem ser facilitados com uma 

publicidade adequada, da marca. A publicidade é o método promocional que mais está 

associado ao esporte. Logo em seguida vem o patrocínio, que Shank (2003), define 

como um investimento em uma entidade esportiva e tem propósitos de apoiar os 

objetivos da organização, suas metas de marketing e as estratégias promocionais. Tal 

investimento pode vir através de dinheiro ou negociação, que é quando determinada 

empresa fornece algum material esportivo à entidade desportiva. Assim, Morgan e 

Summers (2008) dizem que é possível definir a identidade esportiva como um atleta, 

um time ou uma liga. 

 No ambiente dos investidores esportivos, que é quem investe o dinheiro afim de 

mostrar sua marca para o público, é necessário ter em mente que o patrocínio não é um 

ato de caridade e nem publicidade. Existem coisas que a publicidade não faz, e o 

patrocínio consegue fazer, e, com bons programas de patrocínio combinados com outras 
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ferramentas, são capazes de dar suporte a ele, assim não utilizando somente a 

publicidade para expor sua marca. 

  Quando o investimento é feito, algumas perguntas tendem a surgirem. Por 

exemplo: como uma determinada empresa do ramo de móveis pode ter sua imagem 

vinculada a uma liga esportiva? Morgan e Summers (2008), respondem que a empresa 

fabricante de móveis se considera uma empresa familiar, que quer que os membros da 

família passem mais tempo juntos. E a liga desportiva tem como objetivo promover a 

sua modalidade como um esporte familiar. Assim, fica claro que ambas as empresas 

possuem afinidades e semelhanças em suas imagens de marca. 

 A partir do exemplo acima, fica claro que os profissionais de marketing, através 

do patrocínio esportivo, podem recorrer à emoção para conquistar clientes. Essa 

possibilidade de trabalhar com o esporte é uma grande alternativa para estes 

profissionais de atingirem o mercado jovem outros grupos mais difíceis de serem 

atingidos, sempre fazendo isto de forma inteligente conforme relatam Morgan e 

Summers (2002). 

 Para Pozzi (1998), patrocínio é um acordo profissional entre o patrocinador e o 

patrocinado com a finalidade de alcançar os objetivos claramente predefinidos por 

ambas as partes. Isso vem a ocasionar uma definição: controle, mensuração e 

acompanhamento dos resultados e objetivos traçados inicialmente. 

 Uma dentre tantas definições estratégicas do patrocínio esportivo deveria ser o 

reconhecimento de que a associação esportiva, o esporte e o patrocinador deve ser um 

elo estratégico que apresenta oportunidades de marketing para ambas as partes. 

Mediante isso, Morgan e Summers (2002) citam que o patrocínio esportivo representa 

uma plataforma de marketing que pode ser integrada no mix de marketing, e é capaz de 

elevar a eficiência e eficácia da estratégia de ambos. Deste modo, o marketing 

complementa as características de determinado produto, negócio ou organização que 

necessita de uma maior visibilidade. 

 Para se ter uma maior visibilidade usando o patrocínio esportivo Contursi (2003) 

diz que o patrocinador não deve limitar-se a explorar a marca, representações gráficas 

que representem um determinado produto com o evento, exploração de nomes e direitos 

de utilização de marca. Isto tudo pode ser utilizado em publicidade, promoções, 

comerciais e outras atividades de divulgação. Existe um universo mais amplo que pode 

ser explorado, como sorteios e vendas dirigidas, direito de intitular um evento ou 

instalação esportiva, contrato de licenciamento de produtos, exclusividade na associação 
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de um produto ou categoria de serviço, direito de conduzir certas ações promocionais, 

direito sobre utilização de um serviço ou produto e a vantagem de utilizar várias 

designações na conexão de um produto ou vento, como “patrocinador oficial”, 

“fornecedor oficial” ou “produto oficial”. 

 

O patrocínio é apenas uma das ações do composto promocional do 

mix de marketing esportivo, que incluem outras ações, dentre elas: 

propaganda, promoção, relações públicas, assessoria de imprensa, 

vendas pela internet, vendas diretas, licenciamento, franquia e 

merchandising. Assim o retorno de imagem do clube, equipe ou atleta 

é transferida para a marca do patrocinador. (MELO NETO, 2003, 

p.65)  

 

 

Para Melo Neto (2003) “realizar com sucesso um patrocínio é muito diferente do 

que realizar um patrocínio de sucesso.” Um evento como o patrocinio um show, uma 

partida de futebol é um patrocínio com sucesso já que apenas se limita a cumprir as 

metas e prazos. Por outro lado um patrocínio de sucesso possui algumas características 

únicas como, as estratégias devem ser voltadas para que o consumidor reconheça o 

patrocínio, o patrocínio escolhido deve ter uma relação conformidade com a marca e 

também deve ser observado se o patrocínio escolhido transmitirá a imagem desejada a 

marca. Sendo assim, um patrocínio de sucesso busca disseminar a imagem, a 

identidade, o conceito, o posicionamento e a personalidade da marca. Isso tudo têm 

como objetivo construir uma forte personalidade para a marca do patrocinador.  

 Um atleta pode ter uma personalidade que pode influir positivamente na marca 

do patrocinador. Para Melo Neto (2003), “o patrocínio ao clube, sob o aspecto de mídia 

alternativa, é em geral muito mais eficiente do que o apoio ao atleta no patrocínio”. Um 

atleta tende a se transformar em um “outdoor” para a marca da empresa, os resultados 

estão diretamente ligados ao seu desempenho técnico e as boas colocações que alcança 

em competições. O clube ainda pode aumentar a visibilidade de acordo com o número 

de jogadores que possui cada equipe em determinados esportes, tal exposição só é 

possível com a cobertura frequente da mídia especializada.  

 Com uma mídia, como televisão, rádio e jornal, cobrindo as atividades do clube, 

evento ou atleta e mostrando-as para o mundo é possível agregar valor ao patrocínio. 

Segundo Morgan e Summers (2008), o segredo para relações entre empresas e entidades 

ou marca esportivas serem bem sucedidas, é haver proteção dos direitos de imagem da 

marca e limitar o número de investidores, para que todos tenham retorno significativo.  
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2.3 MARCA 

2.3.1 Lealdade à marca 

 

A maioria dos profissionais de marketing esportivo irá trabalhar com marcas, 

fazendo o link delas com o universo esportivo. Elas podem ser marcas de clubes 

esportivos, marcas de empresas ou de outros ramos que não o esporte, que querem 

entrar no mercado do esporte, e até a marca de atletas, isto é um atleta depois de um 

tempo atuando acaba atingindo um número alto de admiradores que seu próprio nome 

ou apelido virá uma marca. Um atleta bem sucedido em sua carreira, acaba ao longo dos 

anos consolidando uma marca sua perante a sociedade. Isto pode ser facilmente atestado 

quando se encontra uma grande quantidade de artigos esportivos com nome de 

jogadores famosos. Segundo Aaker (1998), a associação de marcas consagradas, que 

fabricam produtos de boa qualidade, com astros do esporte, pode aumentar à satisfação 

do consumidor, fazendo com que ele indique a marca para outras pessoas.  

A partir do momento que uma pessoa conhece uma marca, seja por indicação ou 

por publicidade, ela dá inicio a um processo de fidelização. O processo de compra de 

um produto de determinada marca, e a análise feita na pós-compra, pode ser o começo 

de uma possível lealdade à marca. Aaker (1998) expõe que conseguir novos 

consumidores para si é essencial, e agradar os consumidores velhos é relativamente 

fácil, pois eles já estão felizes e satisfeitos. Tal felicidade e satisfação fazem com que 

muitas vezes os consumidores compartilhem este sentimento, com possíveis 

consumidores, e ainda pode haver a exposição da marca para novos compradores. A 

lealdade à marca reduz a vulnerabilidade perante aos concorrentes, uma vez que eles 

podem se ver desencorajados a investir para conquistar novos admiradores de suas 

marcas. “Uma alta lealdade implica, ainda, melhores negócios com o comércio, uma vez 

que os consumidores leais esperam que a marca esteja sempre disponível” (AAKER, 

1998, p.19).  

Profissionais, professores e escritores que dissertam sobre a lealdade à marca, 

como Aaker (1998), afirmam que o consumidor pode ser classificado em cinco níveis, 

conforme sua lealdade. No nível mais baixo encontra-se o consumidor não-leal. Para 

ele, o nome da marca não é importante na hora de decidir se irá concretizar a compra ou 

não. Qualquer marca que esteja à venda e que atinja o mínimo de seu gosto irá ser a sua 

preferida, geralmente compra pelo preço e pode ser chamado de comprador mutável. No 
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segundo grupo, estão os consumidores que estão satisfeitos, ou que não apresentam 

nenhum tipo de insatisfação como o produto. Não existe uma insatisfação que o leve a 

querer trocar sua preferência de marca. São conhecidos como compradores habituais, 

eles podem ser vulneráveis aos concorrentes, já que se podem criar benefícios que o 

façam mudar de idéia. Mas, por eles não estarem dispostos a procurar novas marcas 

para seguir, a tentativa tem um percentual alto de ser falha. No terceiro nível estão que 

gostam da marca, mas que por algum motivo temem algumas mudanças. Para superar a 

marca, a concorrência precisa superar em custos do produto e ofertar algum beneficio 

que sobressalte aos olhos do consumidor. Mais adiante, no quarto grupo, estão aqueles 

consumidores que realmente gostam da marca. Este sentimento geralmente é 

ocasionado por experiências anteriores e pela alta qualidade do produto. Esse nível 

recebe o nome de “amigo da marca”, pois mantém uma ligação de amizade com a 

marca. 

 

Algumas vezes, somente um relacionamento de longo prazo pode criar 

um efeito poderoso, mesmo na ausência de um símbolo amigável ou 

outro fator identificador de motivo para a preferência. (AAKER, 1998, 

p.42) 

 

  

No quinto nível estão classificados aqueles que são realmente comprometidos 

com a marca. Esses consumidores atingiram um nível de lealdade, eles recomendam a 

marca a outras pessoas. Os consumidores desse nível são comprometidos de uma 

maneira acima da dos outros grupos e apresentam a marca a outras pessoas de maneira 

espontânea. Tomam-se como exemplo os motoqueiros da moto Harley Davidson
8
, que 

tatuam seu símbolo no corpo.  

  A lealdade fará o consumidor ter sempre em sua mente as principais qualidades 

da marca, estes conhecimentos que irão ser essenciais na hora de uma nova compra, 

pois as pessoas se sentirão mais confortáveis. Uma marca conhecida tende a gerar um 

sentimento de conforto na hora da compra, e, como o consumidor já vivenciou outras 

experiências de sucesso, é provável que ele ligue ela ao sentimento de confiança e 

qualidade. Aaker (1998) evidencia que uma marca quando é reconhecida sempre irá 

levar vantagem, sobre a outra que é desconhecida, na hora da decisão de compra.  

O consumidor poderá deixar de lado todas as experiências já vivenciadas com a 

marca, quando se depara com um novo produto que a concorrente está disponibilizando 

                                                             
8 Harley-Davidson Motor Company é uma empresa norte-americana fundada em 1903. 
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no mercado. Neste caso pode ser feita uma detalhada análise sobre a qualidade do 

produto. Se ela for ruim toda a lealdade à marca conquistada anteriormente pode sofrer 

um declínio.  

 

2.3.2 IMAGEM DE MARCA 

 

A lealdade da marca só é possível se existir uma boa imagem de marca. Segundo 

Pinho (1996), valor de marca é criado pelas áreas de administração de marketing e de 

comunicação.  Para se obter tal valor são levados em consideração muitos atributos, 

como valores, sentimentos e percepções conectados a marca.  “Do ponto de vista do 

consumidor, essas associações de ideias direcionam fortemente a imagem de marca que 

pode ser definida como o conjunto de atributos e associações que os consumidores 

reconhecem e conectam com o nome da marca” (PINHO, 1996, p.50). 

A imagem de marca é capaz de fazer associações tangíveis e intangíveis. A 

primeira diz respeito a atributos funcionais como preço, tecnologia, garantia e 

desempenho do produto. Já as intangíveis ou emocionais estão ligadas com o 

entusiasmo, diversão, eficiência e confiança, conforme se pode verificar em Pinho 

(1996). “Os atributos intangíveis garantem um maior reconhecimento das diferenças 

entre as marcas mais importantes de uma categoria e, portanto, causam maior impacto 

no comportamento do consumidor” (PINHO, 1996, p.50). Todos os atributos 

intangíveis garantem que as diferenças entre as marcas sejam evidenciadas, assim é 

possibilitado um maior impacto junto do consumidor. 

O avanço da tecnologia veio para se sobrepor às vantagens mais funcionais dos 

produtos. Levando em conta esse processo, as empresas tendem a explorar mais as 

características tangíveis da imagem de marca, que não se restringem apenas a área física 

do produto. “As marcas fortes são ricas em forma e substância, evocando uma série de 

associações de idéias mais extensa e fecunda” (PINHO, 1996, p.50). Os conteúdos das 

marcas fazem delas fortes, e esta força traz idéias e associações que fortalecem ainda 

mais esta marca. 

A imagem da empresa, de seu usuário e do próprio produto contribui para 

formação da imagem de marca. Biel (1993) expõe que esta contribuição é relativa e se 

torna variável de acordo com a categoria do produto. Segundo Pinho (1996), um 

consumidor pode facilmente ter sua personalidade descrita, depois de uma análise das 
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marcas dos produtos que ele consome. Também é possível obter descrições da 

personalidade da marca, já que algumas são tidas como masculinas e outras femininas, 

tradicionais ou modernas e simples ou mais sofisticadas. E ainda podem exprimir 

sentimentos como segurança e felicidade. Isso tudo ajuda na construção da imagem de 

marca. 

Informações que são veiculadas em meios de comunicação, embalagem, 

identidade da empresa, propaganda, publicidade e relações públicas são também fontes 

que ajudam na construção da imagem de marca. De todos esses, a publicidade é o que 

mais contribui com este processo, justamente porque as empresas que cuidam da 

publicidade são capazes de controlar os níveis da mensagem que chegam até o 

consumidor, segundo afirma Pinho (1996). 
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3 METODOLOGIA 

O trabalho é baseado em pesquisa qualitativa devido à capacidade do 

pesquisador de interpretar o cotidiano e as experiências diárias com a finalidade de 

resolver as perguntas e dar significado às respostas que a pesquisa se sujeita (MICHEL, 

2009). Segundo Michel (2009), nesse tipo de pesquisa os resultados não são 

comprovados através de números ou estatísticas, a conclusão é baseada na afinidade de 

interpretação do pesquisador com os dados obtidos.    

O caráter da pesquisa é considerado exploratório, pois envolve um levantamento 

bibliográfico sobre o tema com a finalidade de identificar as práticas realizadas dentro 

da área da Publicidade e Propaganda. A busca de informações procura aproximar e 

familiarizar o pesquisador dando subsídios para este construir hipóteses e 

experimentações que possam fundamentar a idéia do projeto (MICHELL, 2009).  

Envolveu entrevistas que é o “encontro entre duas pessoas afim de que uma 

delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 

conversação de natureza profissional” como cita Michel (2005, p.42). Tais entrevistas 

foram realizadas com os responsáveis pelo setor de marketing de cada empresa que foi 

abrangida por este trabalho.  

Para a coleta de dados foram feitas entrevistas com os responsáveis pelo setor de 

marketing de cada agremiação, de modo que o objetivo foi descobrir como as empresas 

ingressaram no ramo do patrocínio. Ainda com os responsáveis pelo marketing de cada 

empresa o pesquisador tentará descobrir se o retorno dado pelo patrocínio é favorável e 

benéfico para suas respectivas empresas.  

A partir disso através do levantamento bibliográfico e das entrevistas com os 

profissionais de marketing das empresas Brandt Sports e Casas Eny foi possível 

responder a questão principal que norteava este trabalho. A questão discutida por este 

pesquisador era saber se o investimento em marketing esportivo feito pelas empresas já 

citadas, nos clubes Internacional – SM e Riograndence F.C., respectivamente gerava um 

retorno.  
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

4.1 Casas Eny/Riograndense F.C. 

 

As Casas Eny é um grupo do setor varejista de calçados presente no estado do 

Rio Grande do Sul. A primeira loja instalada na cidade foi em 1924, por Luiz Andrade 

que era caixeiro-viajante de calçados e queria diminuir suas viagens para permanecer 

por mais tempo na cidade. Em 1927 é criado o nome “Casas Eny” e o slogan “Casa Eny 

– a mais barateira”. Nos anos seguintes, a loja foi se desenvolvendo cada vez mais e, no 

ano de 2000, ocorreu a abertura das Casas Eny em Porto Alegre – RS. Em 2004 a 

empresa completou 80 anos de vida.   

Em entrevista com a profissional responsável pelo setor de marketing das Casas 

Eny, Fabrise Muller, foram concedidas respostas que possibilitam o pesquisador 

analisar se existe retorno em marketing esportivo, do clube de futebol Riograndense 

F.C. para a sua empresa.  

O marketing esportivo não se dá apenas por determinado clube do segmento de 

esportes estampar a logo da empresa patrocinadora no seu uniforme. Segundo Morgan e 

Summers (2008), marketing esportivo não se resume a eventos esportivos ou astros do 

esporte fazerem aparições em publico estampando a logo de determinadas empresas em 

suas roupas. Em relação a isto a entrevistada relata que a empresa na qual ela trabalha, 

Casas Eny, possui três lojas na cidade especializadas no segmento esporte, e eles usam 

o patrocínio esportivo como uma das ferramentas, para atrair a atenção dos 

consumidores para sua lojas. Na empresa não existe somente o patrocínio, que se dá 

através de dinheiro para o clube utilizar como achar melhor, do clube de futebol 

Riograndense F.C.. Eles patrocinam e apóiam com o fornecimento de materiais ainda 

um time de bocha, basquete e voleibol. A empresa faz uso de material publicitário em 

jornal, nas rádios e uma série de ações e estratégias focadas no esporte, e ressalta que o 

patrocínio para o clube é muito significativo mas é apenas uma das ferramentas. A 

empresa faz uma série de ações relacionadas ao esporte sempre tentando ser top-of-mind 

quando se fala em marketing esportivo na cidade de Santa Maria.  

Para uma empresa obter sucesso e ser sempre lembrada pelos consumidores é 

preciso que se invista dinheiro e tempo, para descobrir os desejos e necessidades desses 

consumidores. Também é essencial que se preste atenção nas ações da concorrência, 

para que em uma próxima etapa, juntando todas as informações sobre a concorrência e 
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seus clientes e também sobre o que os seus consumidores precisam, seja possível 

planejar estratégias de marketing que possibilitem se manter no mesmo nível ou 

superior ao do concorrente. A entrevistada Fabrise Muller, responsável pelo marketing 

das Casas Eny, relata que, na empresa, existe uma equipe que está sempre monitorando 

os clientes e a concorrência. Em relação à concorrência existe, um monitoramento parte 

da empresa. E é através desse monitoramento de clientes e concorrência que eles 

buscam informações para se manter à frente da concorrência e cada vez satisfazer mais 

os clientes. Exclusivamente em relação aos clientes do segmento esporte da empresa, é 

feita uma pesquisa mensal dentro das lojas do segmento. E é através dessa pesquisa que 

se consegue visualizar o que a concorrência faz e que pode ser proveitoso para a 

empresa, com um diferencial, quem aponta isto é o cliente, o que quer dizer que 

determinada ação da concorrência de alguma maneira marcou ele positivamente ou 

negativamente. É desse material que são extraídas as informações necessárias do cliente 

e muitas vezes da concorrência. 

Uma das principais características do esporte é a heterogeneidade, já que cada 

evento é único para cada pessoa. Sempre que se vai a um evento esportivo o consumidor 

gera uma lembrança, que pode ser positiva ou negativa. Segundo Morgan e Summers 

(2008) cabe ao patrocinador realizar ações de marketing, para que sua marca fique ainda 

mais na lembrança dos consumidores. A esse respeito a entrevistada conta que no seu 

papel de patrocinadora, ela realiza ações para estar sempre na lembrança do consumidor 

como a empresa de Santa Maria que está junto com o Riograndense F.C. . A emoção é o 

meio mais corriqueiro que é usado para impactar os consumidores. Através de anúncios 

em jornais e rádios as Casas Eny, homenageia o clube por alguma data comemorativa, 

ou sempre chamando o torcedor para comparecer aos jogos e apoiar o clube. Dentro da 

estrutura do clube a empresa mantém um quiosque que é aberto no dia dos jogos, para 

distribuição de brindes e comercialização de camisetas. Portanto a empresa se preocupa 

em manter uma relação de proximidade com os consumidores.  

 O conceito de troca dentro do marketing é algo que Morgan e Summers (2008) 

classificam como muito importante. Quando se fala em marketing esportivo, a troca fica 

evidenciada quando os consumidores cedem a sua energia emocional, seu tempo e seu 

dinheiro para consumir algum esporte. O Riograndense F.C. encontra-se na série B do 

campeonato gaúcho de futebol e sempre que o time não consegue o acesso a série A, é 

gerada nos torcedores/consumidores uma sensação de frustração, uma sensação 

desagradável. Um eventual sentimento de decepção pode fazer com que o consumidor 
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inconscientemente ligue o sentimento a empresa, por ser a maior patrocinadora do 

clube. A respeito disso Fabrise Muller relata em entrevista que diretamente nunca foi 

sentido esse sentimento dos consumidores para com a empresa. O que acontece é a 

baixa da venda de todos os produtos do time na loja. Ela ainda relata que no ano de 

2010, quando o clube esteve muito próximo de obter o acesso, as vendas eram 

altíssimas. Nessa época, a empresa realizou uma pesquisa para saber porque os 

consumidores estavam comprando a camiseta do clube. E atestaram que foi a emoção, o 

sentimento de ter o clube da cidade com possibilidades reais de disputar um campeonato 

gaúcho de série A era tão grande que, os consumidores queriam mostrar isso de alguma 

maneira, e a melhor maneira que eles encontravam era comprar e usar a camiseta do 

clube no seu dia-a-dia. As Casas Eny possuem exclusividade na comercialização dos 

produtos do Riograndense F.C., o que é mais uma maneira ligar o nome do patrocinador 

ao patrocinado, já que sempre que um consumidor quiser comprar um produto do clube 

vai ter que ir até a loja. 

 Quando um consumidor quer consumir um esporte, segundo Morgan e Summers 

(2008) ele só pode fazer isso de duas maneiras, diretamente ou indiretamente. Quando 

se vai ao estádio de futebol ou até mesmo joga futebol, se diz que está consumindo o 

esporte diretamente. Quando o consumidor lê sobre o jogo no jornal, escuta pelo rádio 

ou acompanha pela internet ele está consumindo indiretamente. A série B do 

campeonato gaúcho não têm os seus jogos televisionados, então, quem não vai ao 

estádio não tem o impacto visual de enxergar a marca das Casas Eny estampada no local 

mais nobre que um patrocínio pode ter em um camisa de time de futebol: o peito. 

Fabrise responde que, para impactar um consumidor que só consome pelo rádio e pelo 

jornal, é mais difícil. A entrevistada relata que a mídia esportiva da cidade da muito 

visibilidade à marca, já que faz a cobertura do clube todos os dias. A empresa têm um 

profissional que realiza o clipping
9

 das Casas Eny para que possa haver uma 

mensuração. As Casas Eny patrocinam o time de voleibol que leva o nome da empresa. 

Então, o locutor ou repórter esportivo ao dizer o nome do time, está fazendo com que os 

ouvintes lembrem da empresa. Mas uma parceria nestes moldes nunca foi cogitada para 

o Riograndense F.C. .  

                                                             
9

 Clipping é uma expressão idiomática da língua inglesa, uma "gíria", que define o processo de 

selecionar notícias em jornais, revistas, sites e outros meios de comunicação, geralmente impressos, para 

resultar num apanhado de recortes sobre assuntos de total interesse de quem os coleciona. 
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 Para que o consumo esportivo venha a existir, a emoção que o esporte 

proporciona é algo imprescindível. Se o time ainda sai vencedor de uma partida, essa 

emoção pode ser prolongada, principalmente através da imprensa. A entrevistada conta 

que através da imprensa a empresa se beneficia quando as matérias vão ganhando maior 

destaque, já que a logomarca da empresa está estampada em todos os uniformes da time, 

uniformes de jogo, treino e viagem. Através de uma pesquisa, o departamento de 

marketing das Casas Eny descobriu que o que mais causa impacto no consumidor na 

loja é a vitrine, pelo fato dos cliente gostarem muito de visualizar o produto. Através 

desta descoberta, a empresa confecciona um pôster com todos os jogadores do time e 

comissão técnica e o coloca na vitrine junto com os outros produtos do clube. Então, 

assim que o time começa a ir bem e ganhar os jogos e aquele sentimento de vitória está 

cada vez mais prolongado, o consumidor pode ainda aumentá-lo ao ser impactado por 

uma vitrine inteira com produtos do clube. Como um time de futebol pode ter 

momentos bons e ruins em uma mesma temporada a empresa tem o seu planejamento, 

na questão de realização de ações, bem flexível. Conforme o time vai ganhando suas 

partidas e avançando de fase e o entusiasmo da torcida vai aumentando, a empresa 

realiza ações para lembrar a população da cidade que é parceira do clube. 

 Cada consumidor tem um jeito muito particular de tomar as suas decisões de 

compra, e é exatamente isso que os profissionais de marketing precisam entender. Eles 

têm preferências e elas estão em constante mudança. Um estudo sobre hábitos do 

consumidor esportivo se realizado e bem analisado, pode fornecer as respostas. 

 Uma das principais etapas da decisão de compra de um consumidor é a 

identificação de necessidade ou problema. Em um período que o time não está jogando, 

em função do calendário esportivo, o time não está muito na mídia. As Casas Eny, além 

de ser a patrocinadora do clube, comercializa seus produtos em suas lojas. Neste 

período que não há jogos, a venda de camisetas fica estagnada. Fabrise Muller relata 

que a empresa fica refém da campanha do clube nos campeonatos, quando o clube vai 

bem as vendas conseqüentemente vão bem, quando o time vai mal as vendas vão mal e 

quando não há jogos as vendas ficam estagnadas, e não é do perfil da empresa fazer 

alguma campanha para vender as camisas do clube quando não há jogos. A respeito da 

venda de camisetas, há uma mensuração que é feita, para não faltar e nem sobrar 

produto. Existe um estudo com informações de anos anteriores que gera um numero “x” 

de camisetas e com a confecção do material é de responsabilidade total das Casas Eny, 

não é repassado nenhuma porcentagem sobre o valor da venda ao clube. 
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 O modo promocional que está mais ligado ao esporte é a publicidade, logo em 

seguida vem o patrocínio. As Casas Eny, fazem uso do patrocínio e da publicidade. 

Fabrise Muller conta na entrevista, que sempre que o Riograndense F.C. toma a decisão 

de fazer um anuncio no jornal, é a empresa que arca com as despesas, assim estampando 

sua marca no anúncio. O clube possui uma revista, que não tem uma data certa para 

veicular, que os próprios diretores do clube negociam seus espaços publicitários e as 

Casas Eny sempre faz uso deste espaço para mostrar ao publico da região que está 

presente sempre e em todos os lugares com o clube. É uma maneira que a empresa têm 

de mostrar o quão parceira do clube ela é.  

 Uma empresa pode patrocinar um clube esportivo de duas maneiras. Ele pode 

entrar com um montante de dinheiro ou pode fornecer o material que a equipe necessita 

para realizar as suas atividades esportivas. No caso da relação Casas Eny/Riograndense 

F.C. todos os anos de patrocínio, até o ano de 2010, era realizado com o fornecimento 

do material e de dinheiro. Para 2011 e 2012 já está certo que será somente o 

fornecimento de dinheiro.  

 A marca de uma empresa que patrocina uma equipe pode ser exposta de muitas 

maneiras. No caso da Casas Eny, eles têm sua logo estampada na região central da 

camisa, no ano de 2011, foram colocadas placas publicitárias ao redor do gramado, alem 

de uma parte da arquibancada pintada com a logo da empresa. Nos dias dos jogos estão 

presentes banners, é feita a distribuição de brindes como canetas e toalhas para 

atividades esportivas. 

 

Figura 1: Governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, com a camisa do Riograndense F.C. 
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Figura 2: Uniforme de treino do Riograndense F.C. 

 

Figura 3: Apresentação do uniforme oficial, em uma loja das Casas Eny 

  

A emoção é um sentimento que está sempre presente no esporte, e, se trabalhada 

pelos profissionais de marketing, é algo que pode gerar uma lembrança positiva para a 

marca. A entrevistada relata que, de forma indireta, trabalham com a emoção do 
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torcedor, pois estarem muito alinhados com todas as estratégias do clube e procuram se 

atrelar ao torcedor e sua emoção. 

 Segundo Pozzi (1998), o patrocínio é um acordo profissional entre o 

patrocinador e o patrocinado que tem a finalidade de alcançar os objetivos definidos por 

ambas as partes. Assim, é possível haver um controle e uma mensuração do patrocínio. 

Na relação Casas Eny/Riograndense F.C. esse controle é feito, muito mais por parte da 

empresa do que do clube. As vendas de camisetas, exposição da marca em jornais, 

televisão e rádio, quando o locutor ou repórter de alguma maneira cita a empresa. Tudo 

isso é mensurado e catalogado pela empresa. Muito pelo fato da direção do clube ser 

amadora, competente mas amadora, ainda não é feito esse registro e mensuração por 

parte do clube, segundo relata a entrevistada Fabrise Muller, responsável pelo marketing 

das Casas Eny. A mensuração é feita principalmente através da clippagem, tudo onde 

sai uma foto onde mostra a logo da empresa ou uma notícia que fale o nome da empresa 

é clipado e arquivado e posteriormente é feito o cálculo, centímetro x coluna x valor 

comercial, para se ter um valor. A venda de camisetas é uma maneira de mensurar já 

que não há repasse de valor nenhum ao clube e também é feito uma pesquisa com todo 

mundo que realiza uma compra na loja, na época que o clube está jogando, para saber se 

foi até a loja por causa do time Riograndense F.C.. 

 O autor Contursi (2003) diz que o patrocinador não deve limitar-se a explorar a 

marca ou representações gráficas, isso tudo pode ser feito pela publicidade. Existe um 

universo muito mais amplo, como sorteios, vendas dirigidas direito de intitular algum 

evento e também licenciamento de produto. Em respeito disso a entrevistada relata que 

já foram feitas ações deste tipo, como por exemplo, venda de ingresso para os jogos nas 

lojas de segmento esporte das Casas Eny. O próprio quiosque que já foi citado 

anteriormente, que se trata de um quiosque no estádio do clube, onde nos dias de jogos 

acontece uma distribuição de brindes e até mesmo a comercialização de camisetas. 

Existe vontade e idéias por parte da empresa, para realizar novas ações, mas tudo 

depende do desempenho do time dentro de campo. 

 Outro autor que disserta sobre marketing esportivo é, Melo Neto (2003) que diz 

que um patrocínio com sucesso é algo relativamente simples de fazer, pois somente 

precisa cumprir metas e prazos. Bem diferente de um patrocínio de sucesso que é mais 

complicado. Fabrise Muller, gerente de marketing das Casas Eny considera o a relação 

Riograndense/Eny um patrocínio de sucesso. Isto se da pelo fato da parceria fechar 6 

anos em 2012, mas principalmente pelo sucesso de vendas dos produtos do time nas 
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lojas Eny. Outro fator que contribui para que seja uma parceria de sucesso é o fator da 

transparência e honestidade que se deu perante todas as diretorias que já passaram pelo 

Riograndense F.C., durante esses cinco anos e meio de parceria. 

Em um ambiente em que os jogos do time não são televisionados, sobre o jornal 

e a internet para que se possa gerar um impacto visual maior, mostrando que as Casas 

Eny patrocinam o Riograndense F.C., para a entrevistada a mídia especializada de Santa 

Maria dá muita visibilidade aos clubes da cidade, e conseqüentemente geram impacto 

visual da marca das Casas Eny gerando uma ótima lembrança de marca. 

 

4.2 Brandt Sports/Internacional -SM 

 

A Brandt Sports é um rede composta por três lojas do segmento esporte. Leva o 

nome de seu fundador Paulo Brandt, que é o entrevistado. Paulo faz parte da diretoria 

do Internacional – SM. 

O marketing esportivo não se resume à somente o patrocinado estampar a marca 

do patrocinador na sua camisa. No caso da Brandt Sports, o entrevistado relata que a 

venda de camisas, uniforme oficial, faz com que todas as pessoa que passam na frente 

das lojas, vejam na vitrine, a identidade da loja com o clube. Quando o consumidor 

entra na loja, existe a possibilidade de fazer uma venda de algum outro produto. Além 

disso, sempre que é feita alguma filmagem ou tirada uma foto que seja veiculada a 

imprensa, aparece a marca da empresa. Essa é uma mídia gratuita, o que agrada à 

diretoria da empresa. Assim, todos os clientes têm a possibilidade de enxergar quem é o 

patrocinador máster do Internacional – SM. 

 Morgan e Summers (2008) citam que as empresas que demonstram interesse em 

investir em marketing esportivo precisam ceder boa parte do seu tempo para realizar 

pesquisas a fim de descobrir as necessidades e desejos dos clientes. Também é preciso 

prestar muita atenção nas ações da concorrência. O entrevistado relata que a 

concorrência de sua empresa também investe em marketing esportivo, principalmente 

quando se fala em patrocinar um clube de futebol. A Brandt Sports viu a oportunidade 

de patrocinar o único clube da região central do estado que disputava a série A do 
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gauchão, como um ótima entrada no mercado. Nunca foi feita pesquisa para saber os 

desejos, esportivos dos clientes. 

A partir do ano de 2012, Internacional-SM e Riograndense F.C., estarão 

disputando o a série B do campeonato gaúcho, o entrevistado relata que vai haver muita 

expectativa da população  da cidade e, principalmente, da imprensa especializada. Toda 

essa apreensão segundo Paulo Brandt, irá gerar muitas noticias, muita mídia em torno 

dos clubes, o que vai ser bom na sua visão porque a marca de sua empresa estará sempre 

em evidência para a população da região. 

Para que a exposição da marca não fique somente com a logomarca da empresa 

estampada no peito do uniforme do time são feitas algumas ações. Em dias de jogos são 

distribuídos bonés da empresa para o público do estádio. A marca da empresa é exposta 

também nos uniformes de toda a comissão técnica da equipe do Internacional – SM. 

  Como a equipe foi rebaixada para a série B do campeonato gaúcho de futebol 

no ano 2012, ela não terá seus jogos televisionados. A respeito disso o senhor Paulo 

Brandt responde que sua empresa é local então ele acha que não terá maior impacto já 

que a principal preocupação é com o público da cidade. E, como os telejornais 

publicaram as noticias da cidade a exposição na mídia de TV ira ocorrer, em âmbito 

menor, mas mesmo assim irá ocorrer. Paulo Brandt também aposta na venda de 

camisetas em numero elevado para o ano de 2012, já que a rivalidade será muito grande. 

E com as vendas elevadas, muitas camisetas estarão circulando pelas ruas e, 

consequentemente, mostrando sua marca. 

A emoção é um sentimento que está muito ligado ao esporte. O entrevistado 

relata que sua empresa tem muito interesse no patrocínio em esportes e muitos atletas. 

Tais esportes e atletas geram emoções ao povo da cidade que gosta de saber que alguém 

da cidade está fazendo sucesso. A empresa tenta explorar ao máximo este sentimento 

sempre em parceria com o esporte.   

 Para uma empresa do setor de varejo é importante se ter uma pesquisa sobre 

hábitos de consumidores, que para a Brandt Sports, são os consumidores esportivos. O 

entrevistado relatou que sua empresa não faz nenhuma pesquisa, mas que ela faz uso da 

pesquisa dos seus fornecedores, que são marcas de material esportivo famosas 

mundialmente. 

 Segundo Morgan e Summers (2008), a publicidade é o promocional que está 

mais associado ao esporte, o segundo é o patrocínio. O entrevistado contou que em 

conjunto com o clube não é feita nenhuma ação de publicidade, pelo fato de o 
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Internacional – SM ser um clube que está se profissionalizando e por isso não possuir 

um departamento especializado de marketing. 

O investimento feito pela empresa Brandt Sports no clube é feito com o 

fornecimento de material esportivo para uso no dia-a-dia dos treinos. E de recursos 

financeiros, que são administrados pela diretoria do clube. Isto dá direito à empresa de 

expor sua marca na região do peito da camiseta, que no meio do futebol é a região mais 

nobre do patrocínio. 

Pozzi (1998) diz que patrocínio é um acordo profissional entre patrocinador e o 

patrocinado, com a finalidade de alcançar objetivos para ambas às partes. Assim é 

possível sempre haver um controle, uma mensuração.  A respeito disso, o entrevistado 

relata que não tem como mensurar. Porque depende muito da campanha da equipe, se a 

equipe vai bem vende-se um numero elevado de camisetas, se vai mal a venda é mais 

baixa. O controle de quantas vezes e como a marca da empresa é exposta na mídia não é 

feito.  

Para Contursi (2003), o ato de patrocinar não deve limitar-se a somente explorar 

a marca ou representações gráficas, isto tudo pode ser utilizado pela publicidade. Existe 

um universo muito mais amplo, como por exemplo, realizar sorteios, vendas dirigidas, 

direito de intitular eventos e até mesmo o licenciamento de produtos. O entrevistado 

relata que não realiza nada fora do seu patrocínio alguma ação esporádica nos jogos. 

Justifica-se dizendo que uma ideia dessas tem que partir do próprio clube. 

O senhor Paulo Brandt considera a parceria com o Internacional – SM de 

sucesso no âmbito regional. Novamente ele cita que sua empresa é uma empresa local e 

que a parceria com o clube é rentável para os dois lados, clube e empresa. Tal parceria é 

satisfatória para ambos os lados, porque o clube obtêm o dinheiro para manter o futebol 

ativo durante o ano e o clube têm sua marca exposta. 
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Figura 1 Camisa de treino do Internacional-SM 

 

 

Figura 2 Apresentação oficial de jogador 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho tinha o propósito de verificar se a verba do investimento feito em 

marketing esportivo pelas empresas Brandt Sports e Casas Eny nos clubes Internacional 

– SM e Riograndense F.C., respectivamente, dá retorno e quais as formas de medir este 

retorno, se existirem tais formas. As empresas são empresas tradicionais na cidade de 

Santa Maria – RS, e os clubes gozam da simpatia do povo da cidade. A população da 

cidade, em sua maioria, torce para Grêmio ou Internacional – POA, mas cativa um 

sentimento de carinho com os clubes da cidade, o que vem a oportunizar uma ótima 

estratégia para fortificar a marca das empresas já citadas com o publico da região central 

do estado. 

Em relação à parceria da empresa Brandt Sports e o Internacional – SM, existe o 

patrocínio com o fornecimento de materiais esportivos como bolas e algumas chuteiras 

e a ajuda financeira. Situando a situação do clube, ele estava até o ano de 2011 

disputando a série A do campeonato gaúcho de futebol, sendo rebaixado neste ano. No 

ano de 2012 o clube irá disputar a série B. O proprietário da empresa, Paulo Brandt, 

também faz parte da diretoria do Internacional – SM eleita.  

O fornecimento de materiais e o investimento financeiro da empresa no clube, dá 

o direito a exposição da marca da empresa no peito da camiseta do clube, o local mais 

nobre em uma camiseta de futebol. Além disso também é possível que a empresa realize 

ações com o publico no estádio do clube no dia dos jogos.  

A conclusão que se chega após uma entrevista com o senhor Paulo Brandt é que 

existe o retorno do seu investimento, mas isso não é mensurado de nenhuma maneira. 

Se comparando com as equipes de futebol da capital do estado, o retorno é facilmente 

alcançado já que havia até esse ano a transmissão dos jogos pela RBS-TV e TVCOM. 

Alem de noticias em jornais e internet que saem e de alguma forma mencionam o nome 

da empresa ou em alguma foto aparece a marca da empresa. A Brandt Sports ainda era 

responsável até esse ano, 2011, pela comercialização pelas camisetas oficiais do time. 

O que se percebe é que por talvez um sentimento de paixão fervorosa pelo time, 

por parte do Paulo Brandt, proprietário da empresa e membro da diretoria do clube, 

pode atrapalhar nessa mensuração. Já que o mesmo nos relatou que não é possível fazer 

tal mensuração. Fazendo o caminho inverso a empresa Casas Eny que tem parceria com 

o outro clube de futebol da cidade o Riograndense F.C., faz todo o controle e 

mensuração do investimento. 
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O patrocínio da empresa Casas Eny para o Riograndense F.C. se dá com o 

investimento em dinheiro, valor que por causa de uma politica da empresa não é 

revelado. Tal investimento dá direito à empresa de estampar sua marca no peito da 

camisa do clube e no restante dos ternos de uniformes do clube. O patrocínio completou 

em 2011, cinco anos de parceria entre empresa e clube. A gerente de marketing da 

empresa Fabrise Muller está na empresa desde o inicio da parceria. 

Analisando a entrevista feita com Fabrise Muller, pode-se concluir que o 

investimento da empresa para com o clube se dá de forma totalmente profissional, 

havendo a mensuração do retorno. Esse controle é feito analisando a venda de camisas, 

fazendo clippagem de todo o material que sai na imprensa, fazendo o calculo de 

centímetro x coluna x valor de mercado. E ainda são feitas pesquisas com os 

consumidores, para saber o que eles acham da parceria e o que os levou até a loja, se foi 

pela lembrança da marca junto ao clube ou não. 

A empresa tenta ao máximo mostrar para a população da cidade o quão 

importante para ela é a parceria com clube, ao ponto de preparar vitrines inteiras tendo 

como tema o clube. Tudo isso se faz querendo comunicar que a empresa está junto com 

o clube e o apóia. A empresa ainda realiza diversas ações no estádio, em dia de jogos, e 

fora do estádio, tudo para aumentar a visibilidade da parceria. 

O fato da direção da empresa e seus colaboradores não serem membros da 

diretoria, como acontece com a empresa Brandt Sports, deixa o processo todo mais 

profissional. A empresa Brandt Sports também é profissional, mas o sentimento de 

torcedor pode atrapalhar um pouco.     
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Perguntas feitas aos entrevistados. 

APÊNDICE 1 

1- O marketing esportivo não é somente o clube Riograndense estampar a logo na 

camisa do time, o que mais vocês usam para mostrar ao público que estão 

diretamente ligados ao clube? 

2- Morgan e Summers dizem que as empresas interessadas em investir em 

marketing esportivo, precisam investir tempo para descobrir as necessidades e os 

desejos dos clientes e prestar atenção nas ações da concorrência, vocês fazem 

isso? De que maneira? 

3- Cada evento esportivo é único para cada cliente, então na maioria das vezes eles 

têm uma lembrança positiva ou negativa do evento, existe alguma ação que sua 

empresa faz para fazer parte desta lembrança, sem ser o patrocínio da camisa. 

4- O marketing esportivo prega o conceito de troca, um consumidor sede seu 

envolvimento emocional, sua locomoção até o estádio e dinheiro em troca de 

uma experiência agradável com o esporte. Devido a atual situação da equipe, 

Série B do campeonato gaúcho e não consegue acesso a alguns anos, como 

vocês fazem para que os eventuais sentimentos de decepção não se agregue a 

marca de vocês. 

5- O esporte sempre é consumido de maneira diretamente ou indiretamente, direto 

é quando o consumidor vai ao local do evento. Indiretamente é quando 

acompanha de outro lugar que não o local do evento. Como o Riograndense não 

tem seus jogos televisionados, como impactar um consumidor que consome o 

evento pelo rádio ou lê no jornal? 

6-   A emoção é um sentimento que está sempre presente no esporte, se o time 

ganha esta emoção pode ser prolongado, já que a repercussão na imprensa de 

televisão, rádio e internet ajuda muito, as lojas Eny tira algum proveito disso? 

7- A empresa já fez algum tipo de estudo sobre hábitos de 

consumidores/esportivos? 
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8- Uma das etapas da decisão de compra de um consumidor é a identificação do 

problema ou necessidade, qual o papel do patrocinador em um período que não 

há eventos esportivos, para que a venda de camisas não fique estagnada? 

9- Como funciona a venda de camisetas, é repassado um percentual ao clube? 

10- A publicidade é o promocional que está mais associado ao esporte em segundo 

lugar vem o patrocínio. As empresas Eny fazem uso da publicidade ou só do 

patrocínio? Se sim, como? 

11- O investimento de vocês é através de dinheiro ou fornecimento de algum tipo de 

material? 

12- Quais as maneiras que é exposta a marca? 

13- A empresa por algum meio, trabalha com a emoção do torcedor? 

14- Existe um autor, Pozzi (1998) que diz que patrocínio é um acordo profissional 

entre patrocinador e o patrocinado com a finalidade de alcançar objetivos para 

ambas as partes. Assim é possível haver um controle, uma mensuração, isto é 

feito aqui? De que forma? 

15- O autor Contursi (2003) diz que  patrocinador não deve limitar-se a explorar a 

marca, representações gráficas , isto tudo pode ser utilizado em publicidade. 

Existe um universo muito mais amplo. Por exemplo sorteios, vendas dirigidas, 

direito de intitular eventos, licenciamento de produtos... As casas Eny fazem 

algo do gênero? 

16- Um patrocínio com sucesso é algo relativamente simples de se fazer, pois 

somente se cumpre metas e prazos. Um patrocínio de sucesso é mais 

complicado. Você considera o a relação Casas Eny/Riograndense de sucesso? 

Porque? 

17-  A Cobertura da mídia especializada de Santa Maria expõe o suficiente a marca 

da empresa para gerar um lembrança de marca boa? 

18- Você acha que a exposição da marca no uniforme do Riograndense é capaz de 

gerar uma fidelização da marca? 
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APÊNDICE 2 

1- O marketing esportivo não é somente o clube Internacional - SM estampar a 

logo na camisa do time, o que mais vocês usam para mostrar ao público que 

estão diretamente ligados ao clube? 

2- Morgan e Summers dizem que as empresas interessadas em investir em 

marketing esportivo, precisam investir tempo para descobrir as necessidades e os 

desejos dos clientes e prestar atenção nas ações da concorrência, vocês fazem 

isso? De que maneira? 

3- Cada evento esportivo é único para cada cliente, então na maioria das vezes eles 

têm uma lembrança positiva ou negativa do evento, existe alguma ação que sua 

empresa faz para fazer parte desta lembrança, sem ser o patrocínio da camisa. 

4- O marketing esportivo prega o conceito de troca, um consumidor sede seu 

envolvimento emocional, sua locomoção até o estádio e dinheiro em troca de 

uma experiência agradável com o esporte. Devido a atual situação da equipe, 

rebaixada a Série B do campeonato gaúcho. Como vocês fazem para que os 

eventuais sentimentos de decepção não se agregue a marca de vocês. 

5- O esporte sempre é consumido de maneira diretamente ou indiretamente, direto 

é quando o consumidor vai ao local do evento. Indiretamente é quando 

acompanha de outro lugar que não o local do evento. Como o Internacional - SM 

não tem seus jogos televisionados, como impactar um consumidor que consome 

o evento pelo rádio ou lê no jornal? 

6-   A emoção é um sentimento que está sempre presente no esporte, se o time 

ganha esta emoção pode ser prolongado, já que a repercussão na imprensa de 

televisão, rádio e internet ajuda muito, as Lojas Brandt tira algum proveito 

disso? 

7- A empresa já fez algum tipo de estudo sobre hábitos de 

consumidores/esportivos? 
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8- Uma das etapas da decisão de compra de um consumidor é a identificação do 

problema ou necessidade, qual o papel do patrocinador em um período que não 

há eventos esportivos, para que a venda de camisas não fique estagnada? 

9- Como funciona a venda de camisetas, é repassado um percentual ao clube? 

10- A publicidade é o promocional que está mais associado ao esporte em segundo 

lugar vem o patrocínio. As Lojas Brandt fazem uso da publicidade ou só do 

patrocínio? Se sim, como? 

11- O investimento de vocês é através de dinheiro ou fornecimento de algum tipo de 

material? 

12- Quais as maneiras que é exposta a marca? 

13- A empresa por algum meio, trabalha com a emoção do torcedor? 

14- Existe um autor, Pozzi (1998) que diz que patrocínio é um acordo profissional 

entre patrocinador e o patrocinado com a finalidade de alcançar objetivos para 

ambas as partes. Assim é possível haver um controle, uma mensuração, isto é 

feito aqui? De que forma? 

15- O autor Contursi (2003) diz que  patrocinador não deve limitar-se a explorar a 

marca, representações gráficas, isto tudo pode ser utilizado em publicidade. 

Existe um universo muito mais amplo. Por exemplo sorteios, vendas dirigidas, 

direito de intitular eventos, licenciamento de produtos... As Lojas Brandt fazem 

algo do gênero? 

16- Um patrocínio com sucesso é algo relativamente simples de se fazer, pois 

somente se cumpre metas e prazos. Um patrocínio de sucesso é mais 

complicado. Você considera o a relação Lojas Brandt/Internacional - SM de 

sucesso? Porque? 

17-  A Cobertura da mídia especializada de Santa Maria expõe o suficiente a marca 

da empresa para gerar um lembrança de marca boa? 

18- Você acha que a exposição da marca no uniforme do Internacional - SM é capaz 

de gerar uma fidelização da marca? 


